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1.ª Alteração à Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Penalva do Castelo 

ATA DE REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO 

com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) 

(no âmbito do n.º1 do Art.º87.º do RJIGT) 

 

 

Data: 20/05/2022 

Local: CCDR Centro 

Presenças:  

CCDRC - Eng.ª Zulmira Duarte; Dr.ª Carla Velado ; 

CM Penalva do Castelo – Sr. Vice Presidente; Eng. Pedro Cabral 

Equipa – Arq.ª Filipa Dinis 

 

1 - Introdução e Enquadramento 

A Câmara Municipal de Penalva do Castelo apresentou em fevereiro 2022 a proposta de alteração à 1ª 

Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), reformulada e corrigida na sequência da ponderação dos 

pareceres emitidos na conferência procedimental realizada em 20 de agosto de 2021. 

No seguimento da conferência procedimental, por solicitação da CM, foi realizada uma reunião de trabalho/ 

concertação em 22 de outubro de 2021, com a CCDRC, para esclarecimento de dúvidas existentes, bem como 

para validação de algumas alterações a introduzir. Desta reunião, resultou que a CM iria promover a 

reformulação da proposta e posteriormente solicitar a respetiva Reunião de Concertação. 

Em 22 de março de 2022, a Câmara Municipal (CM) de Penalva do Castelo solicitou à CCDRC, via PCGT, uma 

Reunião de Concertação, nos termos do previsto no Art.º 87.º do RJIGT, com vista a obter uma solução 

concertada, face ao parecer emitido na reunião de Conferência Procedimental da 1.ª Alteração ao PDM. Para 

o efeito, a CM disponibilizou no referido processo da PCGT a proposta de plano reformulada, com data de 

janeiro 2022. Posteriormente, disponibilizou alguns documentos em papel. 

 

2 – Síntese dos Resultados da Concertação CCDRC/CM 

A CCDRC esclareceu que o seu parecer, no âmbito desta concertação realizada nos termos do n.º1 do 

Art.º87.º do RJIGT, incide exclusivamente sobre os aspetos elencados no respetivo parecer emitido na 
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Conferência Procedimental (CP), nomeadamente sobre os que foram identificados como não dando 

cumprimento ao n.º2 do Art.º85.º do mesmo diploma: 

 Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 Conformidade ou compatibilidade da proposta de plano com os programas territoriais existentes. 

 

Neste sentido, e face à apreciação efetuada pela CCDRC e transmitida durante a presente reunião – 

sistematizada no documento em anexo – existe a necessidade de corrigir / ponderar as seguintes questões:  

1. PNPOT - A CCDRC alertou para o disposto na norma 74 do PNPOT, publicado pela Lei n.º99/2019, de 

05/09, relativamente à habitação em solo rústico “… o solo rústico deve tendencialmente limitar-se 

a acolher as atividades económicas relacionadas com as utilizações que lhe são próprias, seguindo as 

diretrizes que, para o efeito, estejam contempladas nos Programas Regionais. Por outro lado, as 

novas construções destinadas a habitação, devem cingir-se ao solo urbano, aglomerados rurais ou 

áreas de edificação dispersa, nestas últimas nos termos das orientações dos Programas Regionais e 

salvaguardando as vulnerabilidades aos perigos, nomeadamente de incêndio, cheia e inundação e 

deslizamento de vertentes.” 

Sobre esta matéria, a CM não concorda com a eliminação do uso habitacional conforme disposto na 

norma 74 do PNPOT. Neste caso a CM irá proceder em conformidade com o n.º 2 do art.º 87 “Quando 

o consenso não for alcançado, a câmara municipal elabora a versão da proposta de plano municipal 

a submeter a discussão pública, optando pelas soluções que considere mais adequadas e 

salvaguardando a respetiva legalidade”. 

2.  Perigosidade de incêndio – atualizar a respetiva “Planta de Condicionantes” do PDM, com base na 

“Carta estrutural de perigosidade de incêndio rural” publicada em Diário da República pelo Aviso n.º 

6345/2022, de 28/março, aprovada pelo Conselho Diretivo do ICNF, ao abrigo do n.º5 do artigo 41.º 

do Decreto-Lei n.º82/2021, de 13/10, divulgada, também no Sistema Nacional de Informação 

Territorial da Direção-Geral do Território. Na “transposição” da informação da Carta Estrutural para 

a Planta de Condicionantes do PDM, acautelar o solo urbano e os aglomerados rurais estabelecidos 

no PDM, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º82/2021, de 13/10 (retirar os perímetros 

urbanos e aglomerados rurais). 

3.  Comprovativos da divulgação - disponibilizar na PCGT. 

4.  Programa de execução e plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica 

e financeira – o documento encontra-se incompleto e não é apresentada “Fundamentação da 

sustentabilidade económica e financeira”, pelo que ainda não é dado cumprimento à alínea d) do 

n.º2 do Art.º97.º do RJIGT. Não há demonstração de que a CM tenha sustentabilidade económica 

para assumir/executar os projetos/ações previstas no Programa de Execução. A fundamentação da 
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sustentabilidade económica e financeira deve ser efetuada de acordo com o indicado no RJIGT, 

nomeadamente em atenção à alínea c) do n.º3 do Art.º72.º. De salientar, ainda, que a demonstração 

da capacidade financeira da Câmara Municipal deve assentar em dados concretos relativos a: 

 Fontes de financiamento e fundos que se perspetivam que estejam disponíveis ao município para 

fazer face às despesas inscritas no Programa de Execução; 

 Capacidade de endividamento atual do município; 

 Projeção da receita considerando o financiamento suscetível de contratualização e outras 

receitas, nomeadamente as provenientes das Taxas e dos Impostos arrecadados pela CM, tendo 

por base as médias de arrecadação dos últimos exercícios; 

 Despesas fixas de acordo com os últimos exercícios; etc. 

No documento, falta prever/assumir as inscrições das ações nos Planos de Atividades e Orçamentos 

Municipais [cf. al. c) do n.º3 do Art.º7.º do D.Reg.15/2015, de 19/08].  

Corrigir a designação do documento, conforme identificado no Art.º97.º do RJIGT. 

5.  Indicadores qualitativos e quantitativos – apresentar indicadores para os aglomerados rurais e áreas 

de edificação dispersa. Na reunião esta situação ficou clarificada. O documento define indicadores 

para “Áreas de Edificação Dispersa/ Aglomerados Rurais”. Trocar ordem, considerando que no 

concelho apenas existem 2 AED. 

6.  Planta de Infraestruturas e de prestação de serviços e equipamentos - Melhorar a representação 

gráfica dos traçados das redes de abastecimento de águas e de drenagem de águas residuais – para 

que se visualizem/identifiquem nos troços em sobreposição gráfica. 

7.  Regulamento: 

 Artigo 35º – Ocupações e utilizações permitidas e Artigo 36º – Regime de edificabilidade; Artigo 

39º – Ocupações e utilizações permitidas; Artigo 40º – Regime de edificabilidade; Artigo 41º – 

Ocupações e utilizações permitidas e regime de edificabilidade - admitir Habitação em Solo 

Rústico, que não seja em AR ou AED, não se encontra em conformidade com a Norma 74 do 

PNPOT. A CM não pretende corrigir, nos termos do n.º 2 do art.º 87º do RJIGT. 

 Secção VII – Áreas de Edificação Dispersa - Artigo 53º – Regime de edificabilidade – eliminar 2. b) 

“Área mínima correspondente à unidade mínima de cultura”. 

8.  Relatório/Ordenamento: 

 Vila Garcia – ficou esclarecido que houve uma área de AED que foi eliminada na reformulação da 

proposta – ok. Nada a alterar.  
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9.  Planta de Ordenamento: 

 Diferenciar melhor a cor dos Aglomerados Rurais e das Áreas de Edificação Dispersa – adotar  

as siglas “AR” e “ED”. Ficou combinado colocar as siglas para todas as categorias de espaço, 

conforme definido no manual da DGT.  

 Colocar informação da cartografia base, nomeadamente da Altimetria e linhas de água e 

planos de água, à semelhança da versão anterior.  

 Na legenda, retificar a identificação das UOPG 2 e 3, que, aparentemente por lapso, apresentam a 

mesma designação. Conformar com o Regulamento (artigo 92.º), que identifica as seguintes:  

I. UOPG 2 – Vale da Ribeira Coja, incluindo a Mata da Senhora de Lurdes; 

II. UOPG3 – Vale do Rio Dão. 

10.  Relatório de Fundamentação – completar no ponto 3.3 (pág.6) a listagem do conteúdo material. 

Faltam, nomeadamente, o Relatório de Execução, a Ficha de Dados Estatísticos e os Indicadores 

(qualitativos e quantitativos, de base à elaboração do REOT). 

11.  Prorrogação de prazo – a CM deve publicar em Diário da República. 

 

3 - Conclusão 

A Câmara Municipal ficou de introduzir as alterações combinadas, aos elementos do plano e posteriormente 

avançar para a Discussão Pública. 

Conforme transmitido pela CCDRC, nos termos do RJIGT, após a presente reunião – onde foi transmitida pela 

CCDRC a apreciação dos documentos reformulados, ficou registada a concertação obtida entre CM/CCDRC, 

bem como ainda a posição da CM de discordância relativamente ao acolhimento no regulamento do PDM da 

Norma 74 do PNPOT quanto à não admissão de novas habitações em solo rústico que não sejam em 

aglomerados rurais ou áreas de edificação dispersa –, não estão previstas, pelo que não haverá lugar a outras 

reuniões/validações por parte da CCDRC. 

A CMPC transmitiu que, entretanto, irá contactar a APA e a DGT, via PCGT, para agendamento de reunião de 

concertação, ou apenas para validação das alterações introduzidas resultantes de ambos os pareces, 

consoante resultar da articulação com as Entidades, para depois poder prosseguir para Discussão Pública. 
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Eng.ª Zulmira Duarte 

 

 

Dr.ª Carla Velado ; 

 

 

Sr. Vice Presidente CM Penalva do Castelo 

 

 

Eng. Pedro Cabral 

 

 

Arq.ª Filipa Dinis 
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ANEXO: 

Parecer da CCDRC de 20/05/2022, apresentado e discutido na 

reunião de concertação – referido em Ata. 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    7 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    8 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    9 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    10 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    11 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    12 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    13 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    14 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    15 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    16 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    17 



Reunião de Concertação CCDRC/CM – 20.05.2022 – Alteração ao PDM de Penalva do Castelo    18 

 


		2022-06-01T19:37:24+0100
	ANA FILIPA PALMA GUERREIRO LARANJEIRA DINIS


		2022-06-13T15:57:26+0100
	PEDRO MANUEL DOMINGOS CABRAL


		2022-07-01T16:24:15+0100
	JOSE DIAS LOPES LAIRES


		2022-07-01T17:09:42+0100


		2022-07-01T19:08:07+0100




