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

701

Carlos Alberto da Silva Magalhães
Brito
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BRITO

701

701
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

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:

702

Manuel Alves Ribeiro
Souto S Salvador
Legalização de construções

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende regularizar as construções existentes no terreno e alterar a classificação do solo.
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 – Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O caso em apreço refere-se a existência de duas construções de génese ilegal, evocando-se uma alteração de zonamento pontual de
modo a enquadrar essa situação. Trata-se de um terreno isolado, sem 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.
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.
Entretanto informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade das construções
com o mesmo.
Face ao exposto 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

SOUTO (SÃO SALVADOR)

702

702
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
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

703

Feliciano Alberto Martins Ferreira
S Torcato
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a correção da capacidade construtiva do seu terreno para possibilitar 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; Áreas de edificação dispersa; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, 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, 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.
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

SÃO TORCATO

703
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

703

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

704

José de Oliveira Pereira Gomes
Fermentões
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação para solo urbano uma vez que se trata de um terreno junto a aglomerados
habitacionais e industriais.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Vias previstas; Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Espaço Canal da Rede Viária Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local prevista; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em apreço encontra-se enquadrado 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.
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.
Analisada a pretensão, verifica-se que 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, cuja urbanização não se adequa aos
pressupostos urbanísticos do Plano 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

-15000

200000

200000

CORVITE

PENCELO

PONTE

704

FERMENTÕES

704
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-15000
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

705

Teófilo Óscar Ribeiro Gonçalves Leite
Abação
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano de forma a enquadrar uma operação urbanística eficaz.
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 modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar a
pretensão.
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que os
licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-12000

PINHEIRO

705

ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

705
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-12000
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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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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

706

Rosa do Céu da Silva Gonçalves
Ponte
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
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.
A área objeto da pretensão constitui-se como uma área de urbanização espontânea, não programada, onde se pretende apenas a
reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes, desde que
cumprindo a regulamentação vigente.
Uma possível alteração da categoria de solo de forma a ser possível o pretendido, implicaria uma alteração dos pressupostos que
estiveram subjacentes à execução do PDM.
Simultaneamente, parte da área em causa encontra-se parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como
restrição de utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma
nova área por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.
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

PONTE

706
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

706

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 1:1.473
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

707

Teófilo Óscar Ribeiro Gonçalves Leite
Pinheiro
Perda da capacidade construtiva; Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reapreciação da classificação do seu terreno referindo a incompatibilidade com o processo nº349/09. Alega
ainda uma informação datada de 03/01/2012 referente ao licenciamento do projeto de arquitetura e da operação de loteamento.
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 – Conduta adutora; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local; SIDVA; Espaços de uso
múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Conduta adutora; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Enquadrada em Espaços florestais de proteção e Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, a pretensão não se adequa aos
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de
dimensão significativa, 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.
Trata-se de uma área de urbanização não programada, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes. As construções aí presentes não deverão servir como um bom
exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem das fregues ias
rurais.
Simultaneamente, o caso em apreço 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. Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na
matéria em causa.
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho, de uma forma geral, visa sobretudo nas freguesias rurais onde as
áreas de salvaguarda ambiental, são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas.
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.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a
sustentabilidade local.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-12000

194000

194000

PINHEIRO

707

ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

707
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
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

708

Teófilo Óscar Ribeiro Gonçalves Leite
Pinheiro
Perda da capacidade construtiva; Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reapreciação da classificação do seu terreno referindo a incompatibilidade com o processo nº357/09.
Alega ainda uma informação datada de 02/01/2012 referente ao licenciamento do projeto de arquitetura e da operação de loteamento.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a
continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços
a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental.
Trata-se de uma área de urbanização não programada, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes. As construções aí presentes não deverão servir como um bom
exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem das freguesias
rurais.
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho, de uma forma geral, visa sobretudo nas freguesias rurais onde as
áreas de salvaguarda ambiental, são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas.
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto,
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho.
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N –
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território,
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade,
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
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.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a
sustentabilidade local.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-12000

PINHEIRO

194000

194000
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708
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
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

709

Joaquim Loureiro
Rendufe
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o seu terreno seja classificado como solo urbano alegando que o terreno não possui características para a
produção florestal e que a situação financeira do proprietário que representa não permitiu até agora a construção de um pavilhão com
cerca de 1500m².
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 I e II; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
De acordo com a delimitação do requerente, o terreno em apreço, já anteriormente classificado como zona não urbanizável e área
florestal, não apresentava, desta forma, aptidão construtiva. Apenas tinha uma parte pequena classificada como zona de construção
dominante.
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 pr éexistentes.
A pretensão de construção 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 impermeabilização do solo, anulando as funções presentes n a
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 sustentabilid ade 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.
Considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional e foram restringidas aos terrenos que já eram
parcialmente urbanos, pelo que não é possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

ATÃES
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RENDUFE
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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 1:2.271
0

10

20

Fonte: CMG

30

40 m

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

710

Ana Maria Antunes de Oliveira
Ponte
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAP-N),
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que
respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões
urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma
área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.
Simultaneamente, a área em causa encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional. A redelimitação da Reserva
Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de
Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A
REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avalia r a sua
sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e
vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
A ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o
preenchimento da malha urbana.
Esta área fica, por isso, sujeita 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 as tutelas, 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

200000

200000

PONTE

710

710
Limite de concelho
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

711

Albertino Rodrigues Ferreira
Gominhães
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do solo para zona de construção a fim de levar a efeito as construções previstas
nos processos de licenciamento nº605/96 e nº267/08 e ainda a expansão das suas instalações promovendo o desenvolvimento da
freguesia.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão, a sul da via, encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional e a sua delimitação foi proposta
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAP-N). Resultou de um processo de redelimitação, tendo
como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e
representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.
A área em causa foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola e por se mostrarem convenientes para a
produção agrícola e o bom ordenamento do território.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
A norte da via, o terreno está enquadrado em Espaços florestais de produção, pelo que a pretensão não se adequa aos interesses em
causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa,
privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais
vegetais e orgânicos.
A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada
qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que os
licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM.
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
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PRAZINS (SANTO TIRSO)
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GOMINHÃES
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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

712

Vítor Manuel de Faria Abreu Fernandes
Mesão Frio
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja revista a classificação do seu terreno propondo a sua inclusão em Espaços residenciais, uma vez que
se encontra numa área de colmatação de solo urbanizado e servido por excelentes infraestruturas. O terreno não se encontra ainda
urbanizado devido à condicionante existente do anterior PDM de um traçado de via prevista.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Áreas de edificação dispersa; Espaços
florestais de produção; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em apreço, situado nas imediações dos aglomerados urbanos, refere-se a um terreno que apresenta características
morfológicas que se revelam importantes no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qualquer
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
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.
Considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um caráter excecional e foram restringidas aos terrenos que já eram
parcialmente urbanos.
Refere-se ainda que o terreno em causa não se encontra classificado como solo urbano no Plano Diretor Municipal atualmente em
vigor.
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
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ALDÃO
ATÃES

712

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

713

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.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços 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, representativida de,
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.
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A
manutenção destas áreas, no seu estado actual, revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se
insere, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, não se considerando correto a sua inclusão em área urbana uma
vez que, inclusive, o desenvolvimento urbanístico na envolvente, é um dos maus exemplos a nível concelhio de implantações de génese
espontânea, desarticuladas com o espírito rural da freguesia. A expansão pretendida iria constituir-se como um fator de dispersão que
urge contrariar.
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

LONGOS

713

713
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

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 1:756
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

714

Sílvia Branco Vieira Lopes Antunes
Caldelas
Questões gerais

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; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Área de Proteção de Águas Termais
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Águas minerais naturais - Zona alargada; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o 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.
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade. A
delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Nort e
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma
nova área por se mostrar conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
A área classificada como RAN localiza-se a tardoz da frente urbana em consolidação pelo que, a viabilização de espaços para
edificação fora dessa área originaria uma segunda frente de construção inconsequente em termos de estruturação do local. Esta situação
contraria o modelo urbano definido para o território do concelho.
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

-18000

SANDE (SÃO LOURENÇO)

714

SANDE (SÃO MARTINHO)
CALDELAS

714
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-18000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:3.095
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:

715

José Macedo Martins
Aldão
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende alterar a classificação do seu terreno de Reserva Agrícola Nacional para zona de construção com a intenção de
construir uma habitação para a sua filha que atualmente se encontra a trabalhar fora do país.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura 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 quest ões
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 sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local e
com a existência de importantes linhas de água. Para além disso, 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, pelo que 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

-11000

SÃO TORCATO

715

ALDÃO

715
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 1:1.850
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:

716

José Macedo Martins
Aldão
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende alterar a classificação do seu terreno de Reserva Ecológica Nacional para zona de construção com a intenção de
construir uma habitação para a sua filha que atualmente se encontra fora do país.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços florestais de produção;
Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Linha de alta tensão

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando -se para estes
espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos.
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 construção pretendida, a implantar-se nesta área, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade ecológica,
desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local, que podem por em causa a alteração da topografia do local, bem como das
características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa.
A parcela em causa sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local e
enquadramento paisagístico. Para além disso, 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, pelo que
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

-11000

ALDÃO

716

MESÃO FRIO

716
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

MESÃO FRIO
-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 1:2.330
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:

717

António Augusto Pereira Gaspar
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; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; 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 N orte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma
nova área 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

717

717
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 1:1.019
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:

718

Domingos Manuel Cardoso Martins
Selho S Lourenço
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alterar a classificação do terreno para construir uma habitação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Linha de alta tensão; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos
de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAP-N),
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que
respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões
urbanísticas daquele contexto territorial.
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a
produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa.
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, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SELHO (SÃO LOURENÇO)

718

ALDÃO

AZURÉM

718
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 1:2.446
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:

719

Ana Joaquina Martins Fernandes
Atães
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; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela
Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e,
posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende
assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com
diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência)
do ecossistema. A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do
local, bem como das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções pr esentes
no sistema em causa.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Estando enquadrada em Espaços Florestais de Proteção, a pretensão de incluir o terreno em zona de construção não se adequa aos
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de
dimensão significativa.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa encontra-se
distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado e insere-se numa unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende
sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas
potencialidades.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar,
perante a tutela, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-9000

ATÃES

719
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

719

-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 1:1.515
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:

720

Jesuína Leite
Serzedo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

SERZEDO

720

CALVOS

720
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 1:2.445
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:

721

Maria de Jesus Fernandes de Sousa
Souto Sta Maria
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo 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; 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 do Norte (DRAP-N),
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que
respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões
urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão, pois é afetado um sistema fundamental para a
sustentabilidade local 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

SOUTO (SANTA MARIA)

721

721
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 1:2.076
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:

722

Maria Alice Fernandes de Macedo
Souto Sta Maria
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo para zona de construção.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; 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 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.
Parte desta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola, bem como por existir uma linha de água que
cruzava a zona de construção anteriormente prevista no PDM.
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

722

SOUTO (SANTA MARIA)

722
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 1:2.091
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:

723

Silvina Lobo de Macedo Moura Azevedo
Souto Sta Maria
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo para zona de construção.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional; 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 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.
Parte desta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola, bem como por existir uma linha de água que
cruzava a zona de construção anteriormente prevista no PDM.
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

723

SOUTO (SANTA MARIA)

723
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 1:1.995
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:

724

Bruno Adão Ferreira Neves
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 - 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; Rede rodoviária local; Espaços florestais de proteção; Espaços de
atividades económicas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a 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 (Espaços florestais de proteção), onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio
ambiental, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.
Simultaneamente, uma parte da área em causa encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se parcialmente
como restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22
de agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica
Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de
Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A
REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua
sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e
vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem
pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva
impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida pois é afetado um sistema fundamental para a sustentabilidade
local assim como se compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SERZEDELO

192000

192000

GANDARELA

724

GUARDIZELA

724
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 1:3.930
0 12,5 25 37,5 50 m

Fonte: CMG
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-19000

GANDARELA

GUARDIZELA

724
GANDARELA

724
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-19000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:2.800
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Fonte: CMG

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

725

Maria da Conceição Pereira Alves
Ronfe
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)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – SIDVA; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – SIDVA; 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.
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 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.
Relativamente à área envolvente, classificada como Espaços de baixa densidade, prevaleceu o critério de contenção limitando o perímetro
às áreas construídas consolidadas e os espaços intersticiais em consolidação. O terreno em apreço constitui uma inserção na RAN,
perturbando o modelo de nuclearização que se pretende estabelecer.
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

RONFE

725
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

725

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 1:1.183
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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:

726

Abelimóveis V - Projectos Imobiliários, Lda
Urgeses
Perda da capacidade construtiva; Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reapreciação da classificação do terreno uma vez que existe um pedido de informação prévia aprovado para a
construção de um equipamento de interesse municipal. No que se refere ao Anexo 1 da Carta de Condicionantes, que a área da
perigosidade de risco de incêndio se encontra desajustada com a realidade uma vez que este se encontra totalmente ocupado com
vinha tratada.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I); 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 – Conduta adutora; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local; Rede rodoviária local prevista;
Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços centrais
Carta de Condicionantes – Conduta adutora

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que após a revisão do Regulamento do PDM, se prevê na classe do solo Espaços de uso múltiplo
agrícola e florestal, a construção de equipamentos públicos ou de interesse mediante o cumprimento de algumas condicionantes.
Face ao exposto, considera-se que a pretensão se coaduna com as condições previstas no plano.
Quanto à delimitação de áreas risco de incêndio das classes alta ou muito alta, esta delimitação realiza-se no âmbito do Plano
Municipal Defesa da Floresta Contra Incêndios, sendo aplicável a legislação nacional relativa ao Sistema de Defesa da Floresta Contra
Incêndios. Desta forma, a pretensão não se enquadra no âmbito do processo de discussão pública do PDM.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-13000

CREIXOMIL

GUIMARÃES (SÃO SEBASTIÃO)

196000

196000

COSTA

726

URGEZES

726
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 1:6.635
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Fonte: CMG

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

727

Serafim Fertuzinhos, SA
Sande S Clemente
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que a extensão da área de actividades económicas decorre de uma necessidade de ampliação do
conjunto industrial existente e não coloca em causa o modelo territorial de crescimento adotado para o concelho no âmbito da revisão
do PDM.
Contudo, esta ampliação não abrange a totalidade do terreno apresentado na participação, cingindo-se a limites físicos verificados no
local, o que consideramos ser suficiente para a referida expansão.
Face ao exposto, julgamos ser de alterar parcialmente a classificação para Espaços de atividades económicas.
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013,
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

REGULAMENTO:

OUTRO
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL

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

SANDE (SÃO MARTINHO)

202000

202000

727

SANDE (SÃO CLEMENTE)

727
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 1:1.585
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:

728

Maria Manuela Costa Malheiro Dias Aurelio Ferreira
Polvoreira
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o seu terreno seja classificado como zona de construção à face da estrada.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Equipamento; 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; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas; Espaços de uso
múltiplo agrícola e florestal; Espaços de uso especial
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em apreço, já anteriormente classificado como zona não urbanizável, encontra-se parcialmente classificado 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).
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir a parcela nesta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente
para a produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa que, de igual modo, estabelece ligação entre
outras manchas de RAN.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Simultaneamente com a Reserva Agrícola Nacional, a mesma parcela encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, cuja
redelimitação foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de
Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A
REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avalia r a sua
sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e
vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
O restante terreno encontra-se classificado como Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal que apresenta igualmente 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 detém um núcleo bem conformado e controlado, com a demarcação clara
das suas reservas e áreas sensíveis, não sendo por isso aconselhável o descontrolo das mesmas.
Considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional e foram restringidas aos terrenos que já eram
parcialmente urbanos, pelo que não é possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

194000

194000

-14000

POLVOREIRA

728
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

728

-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 1:3.003
0

12,5 25 37,5 50 m

Fonte: CMG

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

729

Porfírio Ribeiro Pereira
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 um armazém.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Rede rodoviária local; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Estrada municipal

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

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

SERZEDELO

729

729
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 1:1.860
0

10

Fonte: CMG
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40 m

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

730

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

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em apreço, situado nas imediações de aglomerados urbanos, está parcialmente classificado como Espaços de uso múltiplo
agrícola e florestal e apresenta características morfológicas que se revelam importantes no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade
em que se insere sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou flores tais.
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilidade do
sistema.
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo
com o enquadramento legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação. Mais se informa
que os licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do
PDM.
Acrescenta-se ainda que para o local está prevista uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG nº1), cujo programa
operacional se encontra descrito no Regulamento do PDM, e cuja área de intervenção e características intrínsecas exigem um tratamento
mais detalhado, assegurando um desenvolvimento harmonioso, promovendo a qualificação do espaço urbano através de soluções de
conjunto equilibradas.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-15000

FERMENTÕES

730

CREIXOMIL

730
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
Escala 1:3.026
0

18,75

Fonte: CMG

37,5

56,25

75 m

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

731

Albertino de Freitas Castro
Fermentões
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende proceder a um acerto do solo urbano, uma vez que para o local, possui um pedido de informação prévia
nº666/09 que pretende em atual PDM, viabilizar na totalidade.
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 III; Espaços agrícolas; Espaços centrais; Espaços de atividades
económicas; Zonas inundáveis
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação foi proposta
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e teve como orientação estratégica a
definição de manchas de boa aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta
componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho).
Simultaneamente, o caso em apreço encontra-se 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 a cordo com
diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência)
do ecossistema.
Face ao exposto, não se justifica a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, não existindo
argumentação técnica capaz de fundamentar, perante a tutela, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

FERMENTÕES

731

731
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 1:1.499
0

10

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

732

Emanuel José Guimarães Almeida
Caldelas
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para a manutenção da capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I); Zona de Parque; Zona de Equipamento
Carta de Condicionantes - Feixe hertziano
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Infraestrutura de
transporte de combustíveis; Linha de telecomunicações; Rede rodoviária local; Rede rodoviária principal; Espaços de uso múltiplo agrícola
e florestal; Espaços centrais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Estrada nacional; Feixe hertziano; Gasoduto

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada com dinâmica e protagonismo no contexto da vila
(nomeadamente ao nível dos equipamentos de ensino), pelo que a sua extensão se justificará atendendo ao modelo territorial de
crescimento adotado para o concelho, permitindo-se assim a colmatação do principal aglomerado da freguesia. Além disso, o requerente
mostra disponibilidade para a resolução da cedência da área referente ao troço da circular urbana incluída no seu terreno.
Uma vez que a pretensão não põe em causa a sustentabilidade local, nem pronuncia o ato de dispersão que pretendemos contrariar,
julgamos ser de alterar da qualificação do solo, repondo a sua capacidade construtiva.
Pelo exposto, consideramos ser de 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:

202000

202000

-18000

SANDE (SÃO MARTINHO)

CALDELAS

732

SANDE (SÃO CLEMENTE)

PONTE

SANDE (VILA NOVA)

732
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-18000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:4.895
0

32,5

Fonte: CMG
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97,5

130 m

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

733

Fábrica de Tecidos do Carvalho Lda
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 pretende
ampliar as suas instalações no sentido de corresponder ao crescimento económico da sua empresa. Apresenta uma proposta para o
pretendido.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e III; Infraestrutura de transporte de combustíveis; SIDVA; Espaços
agrícolas; Espaços de atividades económicas
Carta de Condicionantes – Gasoduto; SIDVA; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de
água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, 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.
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 ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Do ponto de vista urbanístico verifica-se que esta freguesia detém um núcleo bem conformado e controlado, com a demarcação clara
das suas reservas e áreas sensíveis, não sendo por isso aconselhável o descontrolo das mesmas.
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

-19000

GUARDIZELA

MOREIRA DE CÓNEGOS

733

LORDELO

733
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-19000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:3.166
0

22,5

Fonte: CMG

45

67,5

90 m

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

734

Maria Emília de Almeida Ribeiro
Nespereira
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo proposta para o terreno assinalado, referindo que se trata de um
conjunto de moradias consolidadas.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, que apresenta características
morfológicas sem aptidão para a construção. A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da
unidade em que se insere sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas o u
florestais.
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 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.
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e
paisagísticos.
Considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional e foram restringidas aos terrenos que já eram
parcialmente urbanos, 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

NESPEREIRA

734

734
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 1:1.722
0

10

Fonte: CMG

20

30

40 m

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

735

Maria Emília do Vale Lima
Gémeos
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja revista a profundidade do seu terreno e manter o limite que tinha no PDM anterior.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; SIDVA; Espaços urbanos de baixa densidade; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – SIDVA; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços urbanos de baixa densidade, Espaços agrícolas e Reserva Agrícola
Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10
de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
A pretensão não se adequa aos interesses em causa, pois a sua alteração 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

ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

735

GÉMEOS

735
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 1:1.377
0

10

Fonte: CMG

20

30

40 m

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

736

Júlio da Silva Sampaio
Moreira de Cónegos
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o terreno assinalado seja considerado como espaço urbano alegando que o mesmo se encontra
infraestruturado, se encontra junto a uma zona de construção e um espaço evidente de colmatação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional; Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Áreas de edificação dispersa; Espaços
agrícolas; Zonas inundáveis
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos
cursos de água; Zonas inundáveis

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se 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.
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho).
A área objeto da pretensão encontra-se igualmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto,
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho.
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR -N –
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território,
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade,
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
A ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o
preenchimento da malha urbana.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
A edificação em áreas ameaçadas pelas cheias contribuirá para acentuar a vulnerabilidade do território à ocorrência
inundações, contribuindo para uma consequente alteração do regular funcionamento do sistema hidrológico, constituindo
progressão das águas, provocando a subida do seu nível a montante e um aumento da velocidade e do potencial
corrente. Além disso, a ocorrência em causa referente a áreas de máxima infiltração será significativamente afetada pelo
níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana.

de cheias e
obstáculos à
destrutivo da
aumento dos

Considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional e foram restringidas aos terrenos que já eram
parcialmente urbanos. Trata-se de uma área de urbanização não programada, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou
integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes.
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.
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.

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

736

-17000

CONDE

736

MOREIRA DE CÓNEGOS

736
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-17000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:2.610
0

18,75

Fonte: CMG

37,5

56,25

75 m

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

737

José Manuel Fernandes de Sousa
Souto Sta Maria
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo para zona de construção, alegando que o seu terreno se encontra junto ao centro
cívico da freguesia e possui infraestruturas.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

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

-13000

737

SOUTO (SÃO SALVADOR)

737
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

204000

204000

SOUTO (SANTA MARIA)

-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 1:3.501
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:

738

José João Novais Neves
Mesão Frio
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente invoca que o seu terreno se encontra envolvido por áreas de construção, dispõe de boa infraestruturação, tratando-se de
espaços sem aptidão agrícola.
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; SIDVA; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; SIDVA

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em apreço apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção uma vez que estão em causa componentes
naturais e culturais relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes (agrícolas e florestais) 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.
Perante isto, e verificando-se as extensas áreas de construção propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da
freguesia, importa acautelar outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que nos parece apropriado retirar capacidade
construtiva a áreas onde deverá existir uma consolidação da unidade ecológica e deve ser valorizada de forma a permitir uma melhor
identidade do local.
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 e descompressão urbanística.
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.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-11000

198000

198000

MESÃO FRIO

738

738

738
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 1:2.422
0

17,5

Fonte: CMG

35

52,5

70 m

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

739

Ana Cristina Fernandes de Oliveira
Candoso Santiago
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende alterar a classificação do terreno assinalado uma vez que este se localiza na continuação de uma zona de
construção, em área infraestruturada e onde existem já construções antigas.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; SIDVA; Espaços de uso especial
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; SIDVA

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Relativamente ao terreno assinalado na planta, classificado como Espaços de uso especial, considera-se alterar a classificação para
Áreas de edificação dispersa de acordo com a classificação contígua e cuja função se adequa à existente no terreno.
Face ao exposto, considera-se conceder parecer parcialmente favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

REGULAMENTO:
CARTA DE ORDENAMENTO: Áreas de edificação dispersa, Espaços de uso especial
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

OUTRO
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL

CREIXOMIL

MASCOTELOS

739

CANDOSO (SANTIAGO)

739
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 1:1.673
0

12,5

Fonte: CMG

25

37,5

50 m

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

740

Ana Joaquina Martins Fernandes
Atães
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; 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 II; Áreas de edificação dispersa; Espaços de uso especial
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto,
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi
proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional
do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de
Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental
de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade
de resiliência) do ecossistema. A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração
da topografia do local, bem como das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, 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 produção, a pretensão de incluir o terreno em zona de construção não se adequa aos
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de
dimensão significativa.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.
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

-9000

198000

740

198000

ATÃES

740
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-9000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:5.943
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

741

Carlos Manuel Ferreira da Silva
Guardizela
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja revista a classificação do terreno assinalado em planta de localização.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Conduta adutora; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Conduta adutora

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa
unidade ecológica de importância relevante (Espaços florestais de produção), onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio
ambiental, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades florestais.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois está em causa a manutenção de um sistema
fundamental para a sustentabilidade local, para além de que a extensão da zona de construção conforme pretendido pronunciaria um ato
de dispersão que urge contrariar.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-20000

741

GUARDIZELA

741
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-20000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:1.960
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO

742

Domingos Martins da Silva
Creixomil
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do seu terreno uma vez que este se encontra rodeado de arruamentos
infraestruturados, numa zona com várias construções à volta.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Rede rodoviária local;
Espaços agrícolas; Zonas inundáveis
Carta de Condicionantes – Gasoduto; Outras estradas; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos
cursos de água; Zonas inundáveis

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se 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.
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.
A edificação em áreas ameaçadas pelas cheias contribuirá para acentuar a vulnerabilidade do território à ocorrência de cheia s e
inundações, contribuindo para uma consequente alteração do regular funcionamento do sistema hidrológico, constituindo obstácu los à
progressão das águas, provocando a subida do seu nível a montante e um aumento da velocidade e do potencial destrutivo da
corrente. Além disso, a ocorrência em causa referente a áreas de máxima infiltração será significativamente afetada pelo aume nto dos
níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana.
O ordenamento de usos do solo nas zonas com risco de inundação é uma das prioridades da autarquia, num esforço para minimizar
os danos que este tipo de fenómeno natural tem causado no território concelhio.
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Zonas Inundáveis ou REN, ficando por isso sujeita às disposições da
legislação vigente.
A referida delimitação foi sujeita a análise e parecer da CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e
da ARH-N – Administração das Regiões Hidrográficas do Norte, pretendendo-se estabelecer um regime de proteção aos solos com risco
de inundação, com o objetivo de controlar os danos produzidos pelas inundações.
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas aos respetivos regimes jurídicos e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

742

-15000

CREIXOMIL

196000

196000

742

MASCOTELOS

742

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
Escala 1:2.079
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75 m

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

743

Genoveva Pinheiro Gonçalves
Nespereira
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja mantida a classificação do solo prevista 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 – Estrutura ecológica municipal - Nível II; SIDVA; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – SIDVA

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O caso 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
florestais.
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.
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilid ade do
sistema.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-16000

743

NESPEREIRA

743
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-16000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:969
0
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

744

José Joaquim Oliveira Fontão
Ronfe
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 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; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais
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 pela verificação de alguma consolidação urbanística, julga-se ser possível uma nova classificação da
categoria de solo (aproximando das caraterísticas do anterior PDM) dado não se considerar haver grave prejuízo para o ordenamento
(dado as dinâmicas recentemente observadas) e sustentabilidade local. Neste sentido, propõe-se uma alteração parcial da classificação
para Espaços residenciais, de forma a ser viável a implantação da referida operação urbanística.

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:

-21000

RONFE

744
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

744

-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 1:2.247
0

17,5

Fonte: CMG

35
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70 m

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

745

Ana Maria 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. Pretende ainda que seja desafetado 200m² da
Reserva Agrícola Nacional para legalizar uma moradia unifamiliar isolada.
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.
No que concerne ao pedido de inutilização de solo de 200m² da RAN, esse procedimento deverá ser efetuado junto da tutela
competente na matéria em causa (Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte).
Informa-se ainda o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se
baseiam apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da
sustentabilidade do sistema. No presente caso, a unidade da RAN e a distância a núcleos urbanos consolidados não permite aceitar o
pretendido sob risco de se estar a contribuir para uma dispersão construtiva que este PDM pretende combater.
Trata-se de uma área 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

-15000

CORVITE

FERMENTÕES
PENCELO

745

FERMENTÕES

-15000

745
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 1:1.695
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

746

Maria de Fátima Pereira, Unipessoal Lda
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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços de uso
especial
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 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 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.
Foi recentemente desenvolvida uma série muito significativa de estudos urbanísticos de caraterização e urbanização deste espaço central
da freguesia (onde se incluem os terrenos em causa), uma vez que se pretendia aprofundar esse mesmo caráter de centralidade, ao
mesmo tempo que se atenuaria a presença excessiva das implantações industriais. Esses estudos, pese embora terem sido propostos
por esta Câmara, não receberam da tutela (RAN) a sua melhor aceitação. Foi por isso necessário reconverter toda a filosofia de
abordagem do local o que originou a proposta final do PDM. Assim, e não existindo nada de novo na argumentação que possa ser
tecnicamente atendível pela tutela, apenas nos resta manter a proposta conforme formulada.
Face ao exposto, não se considera favorável a 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

200000

200000

746

SANDE (VILA NOVA)

746
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 1:2.398
0

17,5

Fonte: CMG

35

52,5

70 m

-19000

-18000

CALDELAS
SANDE (SÃO CLEMENTE)

PONTE

746

746

200000

200000

SANDE (VILA NOVA)

BRITO

746

-19000

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-18000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:8.566
0

62,5

Fonte: CMG

125

187,5

250 m

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

747

Carlos Manuel Silva Marques
Caldelas
Questões gerais

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente apresenta três sugestões generalistas a serem consideradas no processo de revisão do PDM.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Sem classificação
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Sem classificação
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O requerente apresenta três sugestões generalistas a que damos as seguintes respostas:
1. A respeito da área de equipamentos desportivos na freguesia de Caldelas, prevê-se na zona do parque da vila a construção
de um pavilhão polidesportivo e novas piscinas cobertas de uso público. Alem disso, toda a área de parque é uma zona clicável
e onde se prevê o desenvolvimento de circuitos de manutenção, jogo de “petanca” e outros desportos de cariz popular.
2. A construção de um nó na A11 foi devidamente ponderada, sendo que as entidades que superintendem estas matérias não
consideraram como viável essa hipótese. Contudo, e entendendo esta câmara que o que poderá estar em causa é uma melhor
acessibilidade entre as freguesias enunciadas pelo requerente e a sede do concelho, apresenta no novo PDM uma solução viária
que estruturará estas áreas a partir de uma nova via de interligação entre Silvares e a área norte de Ponte.
3. Relativamente ao fecho da variante das Taipas, conferindo-lhe o caráter de circular urbana, considera-se que o mesmo seria
completamente incompatível com a paisagem, os valores ambientais e o espírito e identidade da vila que possui, entre o rio Ave
e o núcleo central, um espaço privilegiado de parque rural/natural que importa preservar e valorizar.
Agradece-se a participação do requerente que demonstra interesse no desenvolvimento do concelho.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-18000

SANDE (SÃO MARTINHO)

CALDELAS

202000

202000

747

SANDE (SÃO CLEMENTE)

747
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

PONTE
-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 1:5.794
0

42,5

Fonte: CMG

85

127,5

170 m

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

748

Maria Cândida Gomes Ribeiro Baptista
Sande S Martinho
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a alteração da classificação para espaços de exploração de pedreiras.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços de uso múltiplo agrícola e
florestal; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Feixe hertziano; Linha de telecomunicações; 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 (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 se mostrar sensível em termos ecológicos.
A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como
das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em
causa.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais onde as
áreas de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas.
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na participação,
lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano ainda não urbanizado, disponível para construção, pelo que a
ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão, dado que a mesma contraria a estratégia urbanística que
se pretende instituir no território.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-20000

SANDE (SÃO MARTINHO)

748

748
-20000

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 1:2.562
0

18,75

Fonte: CMG

37,5

56,25

75 m

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

Fernando Joel Gonçalves Machado

FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

Questões gerais

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

749

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente sugere que seja alterada a área mínima da parcela para valores inferiores a 2000m², na categoria de Áreas de edificação
dispersa. Questiona também qual a opinião da autarquia nas áreas de colmatação.
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 matérias explanadas pelo requerente entende-se que, dado a maior abertura deste PDM relativamente a áreas mínimas
exigíveis na generalidade das classes de solo, 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.
Entretanto, por inerência das conclusões decorrentes do Inquérito Público, decidiu-se adotar a área de 1000m² como mínima exigível em
Áreas de edificação dispersa.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-18000

SELHO (SÃO JORGE)

749

SELHO (SÃO CRISTOVÃO)

749
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-18000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:3.011
0

22,5

Fonte: CMG

45

67,5

90 m

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

750

Vitor Manuel Rodrigues de Freitas
Candoso Santiago
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende alterar a classificação do terreno para construir anexos, uma vez que o lote se encontra constituído a uma
profundidade superior aos 30m classificado como zona de construção.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; 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 e 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.
Face ao exposto, a análise dos elementos cartográficos, ortofotomapas existentes com várias datas, bem como após visitas ao local,
considera-se que a delimitação das classes de solo, elaborada com rigor dos instrumentos de planeamento em vigor, se demonstra a
mais adequada, conformado um núcleo 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

194000

194000

CANDOSO (SANTIAGO)

750

NESPEREIRA

750
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 1:1.606
0

10

Fonte: CMG

20

30

40 m

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

751

Junta de Freguesia de Gondomar
Gondomar
Questões gerais

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
A Junta de Freguesia apresenta preocupações com a alteração do zonamento no que concerne á situação de construções não
licenciadas.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Sem classificação
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Sem classificação
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Gondomar que demonstra preocupação com os seus habitantes tendo estruturado
uma participação que pretende acautelar as situações não licenciadas ou não enquadráveis nos regulamentos dos dois Planos Dir etores
Municipais – o de 1994 e/ou da presente revisão.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais onde as áreas de
salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a controlar o
carácter excessivamente disperso das áreas construídas.
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na participação,
lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano ainda não urbanizado, disponível para construção, pelo que a
manutenção das áreas anteriormente de construção iria fomentar a dispersão que se pretende controlar. E falamos, sobretudo, de uma
extensa área (anteriormente de construção) numa encosta exposta a norte, de declives acentuados e acessibilidades muito complexas
que se verifica não ser apetecível aos anseios da freguesia que, por seu lado, desenvolveu um grande projecto de crescimento
urbanístico no denominado loteamento da Cumeeira. Entretanto, restou uma urbanização difusa e de forte impacto visual e paisa gístico
que agora, e neste novo Plano, se procurará estancar e reabilitar.
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

-12000

-11000

751

206000

206000

GONDOMAR

751
-12000

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 1:6.184
0

47,5

Fonte: CMG

95

142,5

190 m

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

752

José Luis Enes Torres Lopes
Mesão Frio
Perda da capacidade construtiva; Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o seu terreno recupere a capacidade construtiva alegando que para o mesmo tem intenções de construir e
não percebe porque deixou se ser zona de construção.
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 principal; Espaços de uso múltiplo agrícola e
florestal
Carta de Condicionantes – Estrada nacional; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de
água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, 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 excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, inserido numa área florestal mais vasta associada a importantes
sistemas ecológicos, que se pretendem salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística prom ovendo
apenas recuperação e integração das construções pré-existentes.
Distante 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, promovendo a dispersão territorial e a descaracterização
da paisagem das freguesias rurais.
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 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

-10000

ATÃES

752

MESÃO FRIO

INFANTAS

752
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 1:3.190
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:

753

ARTIPEDRA, M Macedo e Sousa Lda
Gondomar
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a alteração da classificação para espaços de exploração de pedreiras.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e III; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
No âmbito da participação realizada, foi identificada a compatibilidade com a proposta de Revisão do PDM, mais concretamente no que
se refere à área demarcada como exploração de pedreiras que é considerada como Reserva Ecológica Nacional (Áreas com Riscos de
Erosão) na Carta de Condicionantes, como Espaços florestais de proteção e Estrutura Ecológica Municipal, Nível I, de acordo com a
Carta de Ordenamento.
No que respeita à ocupação de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional, de acordo com o disposto no ponto V, do anexo V,
do diploma da REN, Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de março, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 180/2006, de
6 de setembro, podem ser autorizadas ampliações de explorações existentes em Áreas com Riscos de Erosão, desde que sejam
cumpridos vários requisitos, entre os quais a necessidade de serem reconhecidas, pela autarquia, como revestindo de interesse público
municipal.
Relativamente à ocupação de áreas integradas na Espaços florestais de proteção, de acordo com a proposta Regulamento do PDM,
admite-se o licenciamento de pedreiras e/ou a sua ampliação desde que se cumpra o disposto no artigo referente aos espaços de
exploração de recursos geológicos e desde que seja assegurada a compatibilidade com o uso turístico existente.
Face ao exposto, e uma vez identificada a compatibilidade com a proposta de Revisão do PDM, a pretensão estar prevista no Plano.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

753

GONDOMAR

753
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 1:1.663
0

12,5

Fonte: CMG

25

37,5

50 m

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

754

João Miguel Fernandes Rodrigues
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; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Rede rodoviária local prevista; 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 classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN), constituindo-se parcialmente como restrição
de utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela 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.
Pelo facto do requerente já possuir um direito adquirido com mais sentido em termos urbanísticos, 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

-16000

BARCO

754

PRAZINS (SANTA EUFÉMIA)

754
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-16000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:2.919
0

22,5

Fonte: CMG

45

67,5

90 m

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

755

José Luis Enes Torres Lopes
Mesão Frio
Perda da capacidade construtiva; Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende manter o seu terreno como zona de construção uma vez que este se encontra inserido em área já urbanizad a e
com viabilidades de construção aprovadas e em curso.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; SIDVA; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – SIDVA

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O caso em apreço, refere-se a um terreno com aptidão agrícola e florestal, cuja manutenção se revela importante no equilíbrio
ecológico e paisagístico da unidade em que se insere, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as sua s
potencialidades ecológicas.
A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como
das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no local. O forte
declive com pendente a norte apresenta-se como uma condicionante à urbanização, contribuindo ainda para a descaracterização da
unidade de paisagem em que se insere. Importa também acautelar outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pe lo que
nos parece apropriado retirar capacidade construtiva a áreas efetivamente mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos.
Trata-se de uma área onde se pretende a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das
áreas urbanizadas pré-existentes. As construções aí presentes não deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma
vez que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem.
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que os
licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

ATÃES

MESÃO FRIO

755

755
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 1:944
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:

756

Adelino Gomes Amorim
Candoso Santiago
Perda da capacidade construtiva; Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende manter a classificação do terreno assinalado como zona de construção uma vez que se encontra nas imediações
de outras construções e servido de boa infraestruturação. Alega ainda a existência de um processo em curso referente a uma operação
de loteamento nº1220/11.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços de uso múltiplo
agrícola e florestal; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Esta freguesia tem demonstrado nos últimos anos uma dinâmica urbanística no sentido contrário a esta zona. Perante isto, e
verificando-se as extensas áreas de construção propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da freguesia,
importa acautelar outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que se revela apropriado retirar capacidade construtiva a
áreas efetivamente mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos. 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 e planeamento urbano em função de continuidades de usos, existentes e propostos, assegurando assim o equilíbrio
e a sustentabilidade do sistema.
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, prevendo-se a sua integração em espaço rural.
O terreno em apreço refere-se a uma parcela 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. Encontra-se igualmente inserido entre terrenos com evidente aptidão agrícola e florestal, sendo que
a sua classificação se enquadra com essa envolvente.
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo
com o enquadramento legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação. Mais se informa
que os licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do
PDM.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-16000

CANDOSO (SÃO MARTINHO)

756

CANDOSO (SANTIAGO)

756
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-16000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:3.097
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:

757

António Pinto de Mesquita Melo Mexia e Vasconcelos
Nespereira
Compromissos/Protocolos/Acordos

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que no seu terreno estava prevista uma zona para equipamentos alegando que a Câmara o iria compensar
aquando da passagem da autoestrada. Refere ainda que a beneficiação e alargamento do caminho paralelo à autoestrada faria parte do
acordo.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Equipamento
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; IP/IC; Rede rodoviária local; Espaços de uso especial
Carta de Condicionantes – Estrada municipal; Património cultural - Imóveis de interesse público; Património cultural - Zona de Proteção

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
No que se refere à beneficiação e alargamento do caminho paralelo à autoestrada, não se prevê, no âmbito da Revisão do PDM,
qualquer intervenção.
No que diz respeito ao acordo mencionado pelo requerente, julga-se não existirem argumentos técnicos que permitam a alteração
pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-16000

CANDOSO (SANTIAGO)

CANDOSO (SÃO MARTINHO)

757

194000

194000

NESPEREIRA

757
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-16000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:3.614
0

30

Fonte: CMG

60

90

120 m

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

758

Paulo Francisco Gonçalves Vieira de Castro
Souto Sta Maria
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação de parte da parcela para zona de atividades económicas.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Linhas de alta tensão 60kv
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Infraestrutura de transporte de energia; Rede rodoviária local
prevista; Espaços florestais de produção; Espaços de atividades económicas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em causa é uma parcela interior relativamente à via de acesso. 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.
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

-14000

206000

206000

DONIM

758

SOUTO (SANTA MARIA)

BRITEIROS (SANTO ESTÊVÃO)

758

-14000

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:5.681
0

47,5

Fonte: CMG

95

142,5

190 m

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

759

José Salgado de Faria
Nespereira
Regulamento

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende construir uma habitação para o filho alegando não ter as condições exigidas para a construção da mesma (área
de 1030 m² e 39m de frente).
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 urbanos de baixa densidade
Carta de Condicionantes – SIDVA

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Informa-se o requerente que de acordo com o Regulamento do PDM, na categoria de solo Espaços urbanos de baixa densidade, para
sujeitar o seu terreno à edificação, deverá possuir uma área mínima de 1.500m² e frente mínima de 20m confrontante com via pública
habilitante ou área mínima de 1.000m² e frente mínima de 30m confrontante com via pública habilitante.
Esta condição por si só não garante a construção que o requerente pretende, pelo que deverão ser atendidas as demais matérias
regulamentares nomeadamente o RGEU, o RMEU e o Regulamento do PDM.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

759

NESPEREIRA

759
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
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:

761

Paulo José Costa Machado
Lordelo
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação de solo rural para urbano.
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; SIDVA; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – SIDVA

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

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

-20000

760

SANDE (SÃO CLEMENTE)

760
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-20000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:2.076
0

17,5

Fonte: CMG

35

52,5

70 m

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

761

Paulo José Costa Machado
Lordelo
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação de solo rural para urbano.
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; SIDVA; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – SIDVA

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

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

190000

190000

-21000

761

LORDELO

761
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-21000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:3.454
0

30

Fonte: CMG

60

90

120 m

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

762

José de Freitas
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; Zona Não Urbanizável; Zona de Construção Industrial e de Armazenagem
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
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 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.
Foi recentemente desenvolvida uma série muito significativa de estudos urbanísticos de caraterização e urbanização deste espaço central
da freguesia (onde se incluem os terrenos em causa), uma vez que se pretendia aprofundar esse mesmo caráter de centralidade, ao
mesmo tempo que se atenuaria a presença excessiva das implantações industriais. Esses estudos, pese embora terem sido propostos
por esta Câmara, não receberam da tutela (RAN) a sua melhor aceitação. Foi por isso necessário reconverter toda a filosofia de
abordagem do local o que originou a proposta final do PDM. Assim, e não existindo nada de novo na argumentação que possa ser
tecnicamente atendível pela tutela, apenas nos resta manter a proposta conforme formulada.
Face ao exposto, não se considera favorável a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-18000

200000

200000

PONTE

762

SANDE (VILA NOVA)

762
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-18000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

0

90 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:2.437
22,5

Fonte: CMG

45

67,5

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

763

ETANOR - Empresa de Turismo e Águas de Mesa do Norte, SA
Urgeses
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a redelimitação da área classificada como Espaços de atividades económicas.
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; Espaços florestais de proteção; Espaços de atividades económicas
Carta de Condicionantes – Águas de Nascente - Zona alargada; Águas de Nascente - Zona intermédia; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A metodologia utilizada nos trabalhos do processo de revisão do PDM envolveram, para além de outros aspetos, uma consulta aos
interessados no sentido de obter uma delimitação dos espaços de atividades económicas o mais rigoroso possível, de acordo com as
intenções de manutenção/expansão da atividade económica.
De acordo com o PDM de 1994, a área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN),
constituindo-se como restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº
127/96, de 22 de agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho.
Nos trabalhos de redelimitação da REN, proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de
Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica
Nacional, esta área foi alvo de uma exclusão (para Espaços de atividades económicas), atendendo à necessidade de se regularizar a
atividade económica aí existente. Esta exclusão foi aceite pela tutela com o compromisso de se restringir à área que se encontrava
efetivamente ocupada que se encontra em situação irregular (constitui atualmente um fator de intrusão para a integridade da u nidade da
REN), delimitando-se assim a área dedicada às actividades económicas.
Desta forma, assegura-se o objetivo adotado para a REN do concelho de Guimarães, que pretende afirmar a coesão espacial da
estrutura biológica do território, ao mesmo tempo que se permite o desenvolvimento de actividades económicas com importância para a
economia do concelho.
Na restante área mantém-se a classificação de REN (sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na
matéria em causa), encontrando-se simultaneamente enquadrada em Espaços florestais de proteção, onde se pretende salvaguardar a
proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica, a proteção micro-climática e a proteção ambiental.
Face ao exposto, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-12000

URGEZES
COSTA

763

ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

PINHEIRO

763
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

0

110 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:3.012
27,5

Fonte: CMG

55

82,5

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

764

Imobiliário Casa de S João, SA
Urgeses
Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno para Espaços residenciais, uma vez que existe um pedido de
licenciamento de operação de loteamento para obras de urbanização com parecer favorável (processo nº1022/11).
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em apreço, situado nas imediações dos aglomerados urbanos, refere-se a um terreno que apresenta características
morfológicas que se revelam importantes no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qualquer
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
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.
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

196000

196000

-14000

764

URGEZES

764
-14000

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

120 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:3.231
30

Fonte: CMG

60

90

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

765

Maria Elisabete Correia de Oliveira Santos Fernandes
Figueiredo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de uma habitação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; 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 I e II; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da participação encontra-se enquadrada em Espaços florestais de produção, pelo que a pretensão não se adequa aos
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de
dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e
de outros materiais vegetais e orgânicos.
Trata-se de uma área de urbanização não programada, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

200000

200000

LEITÕES

765

FIGUEIREDO

OLEIROS

765

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 1:2.111
0

20

Fonte: CMG

40

60

80 m

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

766

António Carlos Rodrigues Pereira
Silvares
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação de solo, uma vez que se encontra aí implantada 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; Espaços agrícolas; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição
de utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do 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, estabelecendo ligação entre outras manchas de RAN.
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, que sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por
questões que se prendem com a sensibilidade do local, e onde se pretende a reformulação ambiental e/ou integração paisagística
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes. As construções aí presentes não deverão servir como um bom
exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem.
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

766

SILVARES

766
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-17000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

0

100 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:2.689
25

Fonte: CMG

50

75

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

767

Jenifa Perpétua
Figueiredo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de uma habitação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; 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 I e II; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da participação encontra-se enquadrada em Espaços florestais de produção, pelo que a pretensão não se adequa aos
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de
dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e
de outros materiais vegetais e orgânicos.
Trata-se de uma área de urbanização não programada, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

200000

200000

LEITÕES

767

FIGUEIREDO

OLEIROS

767

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

75 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:2.044
18,75

Fonte: CMG

37,5

56,25

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

768

António Emídio de Azambuja Gradim
Silvares
Perda da capacidade construtiva; Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente, representado pelo técnico autor dos projetos de loteamento propostos paras as parcelas em causa (processos nº342/11 e
nº343/11), solicita a alteração da classificação do solo que se adeque às propostas em curso.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Infraestrutura de transporte de energia; Rede rodoviária local; Áreas de
edificação dispersa; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; Outras estradas; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando -se para estes
espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos.
A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada
qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades florestais.
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 florestal evidente.
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 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.
Informa-se ainda que parte do terreno (inserido no processo nº342/11) está classificado, no Plano Municipal Defesa da Floresta Contra
Incêndios, como zona de risco de incêndio das classes alta ou muito alta, e uma vez que se encontra fora das áreas edificadas
consolidadas, é aplicável a legislação a nível nacional relativa ao Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo
com o enquadramento legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação. Mais se informa
que os licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do
PDM.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-16000

768

SILVARES

768
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-16000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:2.548
0

22,5

Fonte: CMG

45

67,5

90 m

-16000

768

SILVARES

768
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-16000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:2.536
0

22,5

Fonte: CMG

45

67,5

90 m

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

769

Carlos António Martins Leite
Infantas
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 Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela
Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e,
posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende
assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com
diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência)
do ecossistema. A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do
local, bem como das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções pr esentes
no sistema em causa.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Estando enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão de incluir o terreno em zona de construção não se adequa aos
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de
dimensão significativa.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa encontra-se
distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado e insere-se numa unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende
sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas
potencialidades.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar,
perante a tutela, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

INFANTAS

769

COSTA

769
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 1:1.207
0

10

Fonte: CMG

20

30

40 m

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

770

Horácio Fernandes Ribeiro
Selho S Jorge
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno assinalado, para a construção de uma habitação própria, em terreno com
3000m², com frente aproximadamente de 30m, confrontante com via infraestruturada na colmatação de uma zona consolidada de
construção.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – 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
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, alterando a frente para Espaços residenciais.

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:

SELHO (SÃO JORGE)

770
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

770

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 1:1.463
0

12,5

Fonte: CMG

25

37,5

50 m

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

771

Cristóvão Filipe Martins Moura
Moreira de Cónegos
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que no terreno assinalado seja permitido a construção de uma habitação alegando que o mesmo foi herdado.
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
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que a alteraç ão
da classificação do terreno compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão
significativa
O terreno em apreço, já anteriormente classificado como Área florestal, não apresenta aptidão construtiva e a manutenção destas áreas
revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qualquer alteração do uso
do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
Trata-se de uma área 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

MOREIRA DE CÓNEGOS

771

771
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:1.022
0

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:

772

Ana Maria Viana dos Santos da Cunha Cardoso
Silvares
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a alteração da classificação do seu terreno uma vez que o mesmo possui boas infraestruturas, boa exposição
solar, aptidão construtiva, está na continuação de outras construções e confrontante com Espaços de atividades económicas. Pretende
construir 3 habitações.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Espaço Canal da Rede Viária
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – IP/IC; Rede rodoviária principal; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno confronta com a autoestrada A11 e apresenta características morfológicas que impedem a sua urbanização.
Corresponde a um espaço envolvente a uma infraestrutura rodoviária que contribui para o enquadramento e valorização paisagística do
local bem como de proteção e transição entre a autoestrada e a área de construção.
A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico sendo condicionada qualquer alteração do uso do
solo que diminua as suas potencialidades de enquadramento.
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

198000

198000

-17000

772

SILVARES

772
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-17000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
Escala 1:2.405
0

17,5

Fonte: CMG

35

52,5

70 m

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

773

Agostinho Sousa Moinho
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 pois prevê que a proposta seja insuficiente.
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; 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, 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 perspectiva de construção/consolidação futura, pelo que não se considera c onceder
parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-12000

SÃO TORCATO

773

200000

200000

SELHO (SÃO LOURENÇO)

ALDÃO

773
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 1:2.973
0

22,5

Fonte: CMG

45

67,5

90 m

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

774

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral
Pencelo
Perda da capacidade construtiva
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do solo para poder ampliar as instalações e refere que a classificação de Espaços
agrícolas poderá inviabilizar a pretensão uma vez que já possui projeto aprovado pelo processo nº981/99.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; RAN; Espaços agrícolas; Espaços de uso
especial; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que 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:
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de uso especial, Espaços agrícolas
CARTA DE CONDICIONANTES: Reserva Agrícola Nacional
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta da Reserva Agrícola Nacional

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-14000

774

200000

200000

PENCELO

774
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 1:2.237
0

17,5

Fonte: CMG

35

52,5

70 m

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

775

José da Silva Ribeiro
Ponte
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
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 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, não se
justificando a sua alteração por não existir 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

PONTE

775
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

200000

200000

775

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 1:1.209
0

10

Fonte: CMG

20

30

40 m

SÃO TORCATO

776

776
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 1:1.174
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:
PARTICIPAÇÃO

777

José Francisco Oliveira da Cunha
Costa
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita esclarecimentos acerca da classificação do terreno junto ao Parque da Cidade, junto à nascente da ribeira da
Costa/Couros.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Infraestrutura de transporte de
combustíveis; Rede rodoviária local; Rede rodoviária local prevista; SIDVA; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços centrais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Gasoduto; Outras estradas; SIDVA; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens
dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área, objeto da presente participação, encontra-se classificada como zona de construção central pelo atual PDM, correspondendo a
uma ocupação preferencial de habitação coletiva para uma porção de território inserida na área urbana central do concelho de
Guimarães.
Esta mesma porção de território foi já objeto, ou parte integrante, de vários exercícios de planeamento, nomeadamente o desig nado
“estudo prévio do plano de pormenor Costa – Mesão Frio”, elaborado ainda antes da entrada em vigor do atual PDM e que foi já
objeto de concretização parcial e sujeito a debate e divulgação pública (exemplo referenciado no relatório do próprio plano: “sessão
pública 3ª sessão: 28 Novembro – estudo urbanístico do Monte do Cavalinho; estudo urbanístico da zona da Costa / Mesão Frio /
parque da cidade”).
Reconhecendo-se a sua especificidade e características naturais mas também a sua integração plena na área urbana do concelho e
parte do remate urbano do parque da cidade e variante sul-nascente há muito desenhado, a proposta de classificação de solo
apresentada traduz essa dupla realidade, pressupondo uma classificação de solo que expressa o caráter urbano do terreno em causa e,
ao mesmo tempo, salvaguarda uma urbanização programada onde será possível assegurar a compatibilização da intervenção humana com
as características naturais do terreno, dir-se-á mesmo, possibilitando a defesa e proteção daqueles eventuais elementos considerados
ecologicamente fundamentais como por exemplo a ribeira da Costa/Couros.
Devendo ser lido à luz dos seus objetivos e âmbito de ação – assumindo o plano uma caráter muito mais estratégico do que operativo
– o que significa que a proposta do plano não traduz nenhuma solução desenhada de ocupação ou impermeabilização de solo, antes
uma clara assunção do compromisso entre o remate e consolidação da frente urbana há muito perspetivada e em construção com a
defesa dos bens naturais em presença. Será assim que deverá ser entendida a classificação de solo proposta – solo urbanizável – que
só será concretizável em função de uma prévia programação, planeamento e concertação e onde os bens naturais podem e devem se r
salvaguardados.
É convicção que o plano subjetiviza uma intenção de remate urbano que não prejudica a defesa das características fundamentais do
terreno e que o futuro e obrigatório planeamento e desenho da área em causa terá necessariamente que contemplar e valorizar.
Neste caso, e encontrando-se várias formas de concretização urbana deste espaço, persegue-se a conjugação de uma realidade
tendente à construção de uma frente urbana sem prejuízo dos fatores naturais do território, antes salvaguardando mecanismos ( como a
própria lei geral salvaguarda) de defesa e articulação da ocupação humana com as características naturais…
Não se pretende eliminar o eventual potencial natural que o terreno encerrará, antes e apenas fazer como que participe no desenho da
própria cidade, condicionando-a, moldando-a, qualificando-a num processo contínuo de planeamento e interação que esta proposta de
plano elegeu como um dos suportes estruturais da atuação urbana para o território concelhio.
Face ao exposto, entende-se que a proposta do plano não é incompatível com as preocupações expressas na participação apresentada,
devendo estas mesmas preocupações serem incorporadas no processo de planeamento subsequente à entrada em vigor da proposta do
plano já que as mesmas viabilizam e reforçam realidade que importa atender e valorizar no ato de construção da própria cidade e
concelho.

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

777

-11000

MESÃO FRIO

198000

198000

777

COSTA

777
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 1:4.342
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO

778

Manuel da Silva Neves
Prazins Sto Tirso
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, constata-se que a mesma não constitui uma perturbação significativa da unidade da Reserva Agrícola Nacional,
assim como da configuração urbanística envolvente. Assim, julga-se ser viável a inclusão da área em causa em Espaços residenciais,
permitindo o desenvolvimento da referida atividade (e desde que cumpridos os preceitos regulamentares em vigor).
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão.
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013,
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

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

PRAZINS (SANTO TIRSO)

778

778
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 1:1.059
0

6,25

Fonte: CMG
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18,75

25 m

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

779

Bruno Adão Ferreira Neves
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 Salvaguarda Estrita; Área Florestal
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de proteção; Espaços de atividades económicas
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a 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 (Espaços florestais de proteção), onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio
ambiental, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida pois é afetado um sistema fundamental para a sustentabilidade
local assim como se compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SERZEDELO

192000

192000

GANDARELA

779

GUARDIZELA

779
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 1:3.930
0
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