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1 PONDERAÇÃO FINAL 

1.1 CCDR CENTRO 

Conteúdo do parecer / síntese  - ATA de Reunião de concertação – 20/05/2022 Apreciação Técnica 
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 M unicipal (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. 

Nada a referir 

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 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: 

Nada a referir 

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”. 

Nada a alterar 

2.  Perigosidade de incêndio – atualizar a respetiva “Planta de Condicionantes” do PDM, com base na “Carta estrutural de perigosidade de incêndio rural” pub licada 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). 

Neste momento a carta estrutural da 
perigosidade de incêndio encontra-se 
suspensa, existindo indicações do ICNF, 
emitidas no âmbito de outros 
procedimentos em curso, para utilizar a 
perigosidade de incêndio do PMDFCI 

3. Comprovativos da divulgação - disponibilizar na PCGT. 
Os elementos encontram-se na 

plataforma 

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 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: 

PEPF foi completado 
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Conteúdo do parecer / síntese  - ATA de Reunião de concertação – 20/05/2022 Apreciação Técnica 

 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 provenient es 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 conce lho apenas existem 2 AED. 

Nada a corrigir 

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. 

A representação das rede foi melhorada 

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. 

Nada a corrigir 

 Secção VII – Áreas de Edificação Dispersa - Artigo 53º – Regime de edificabilidade – eliminar 2. b) “Área mínima correspondente à unidade mínima de cultura”.  Corrigido 

8. Relatório/Ordenamento: 

 Vila Garcia – ficou esclarecido que houve uma área de AED que foi eliminada na reformulação da proposta – ok. Nada a alterar.  
Nada a corrigir 

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. 

Foram introduzidas siglas em todas as 
categorias de espaço 

 Colocar informação da cartografia base, nomeadamente da Altimetria e linhas de água e planos de água, à semelhança da versão anterior.  Grafismos melhorados 

 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. 

Corrigido 

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). 

Completado 

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

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 regulament o 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. 

Nada a corrigir 
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1.2 APA/ARHC – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P./ ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO 

Conteúdo do parecer (S039366-202206-ARHCTR 

ARHC.DPI.00015.2021) 

Apreciação CMPC/ 

conclusão da reunião de 

trabalho com a APA 

11/11/2021 

Ponderação/ 

Considerações APA 

(junho 2022) 

Apreciação técnica 

No âmbito do acompanhamento do processo de Alteração do Plano Diretor Municipal de Penalva do Castelo, e após a reunião de 
concertação realizada no dia 11/11/2021, via telemática, o Município remeteu nova documentação, datada de janeiro de 2022.  
Sobre a ponderação ao parecer da APA apresentada pelo município, decorrente da referida reunião, considera-se de referir o seguinte (ver 
ponderação/considerações APA): 
Verificamos que as áreas apresentadas no Relatório, nomeadamente as apresentadas no quadro 7, para o PDM em vigor, não 
correspondem às apresentadas na informação vetorial. Por exemplo, a área apresentada no quadro 7, para  o perímetro urbano de Germil 
e para a categoria “Espaço de Atividades Económicas” não correspondem; enquanto que no quadro 7, o valor é de 6,5, na shapefi le o valor 
é de 6,19. Deverá existir correspondência entre estes valores. 

As áreas apresentadas 
correspondem às do 
relatório do PDM em vigor. 

Mantêm-se as diferenças 
identificadas. Deverão ser 
justificadas as referidas 
diferenças. 

Não é do âmbito do 

presente procedimento 

corrigir as áreas 

apresentadas no Relatório 

do PDM em vigor. 

Capítulo II – Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública Artigo 6º - Âmbito e Identificação A informação constante neste 
artigo do Regulamento deve encontrar-se devidamente articulada com a Planta de Condicionantes que integra as servidões e restrições de 
utilidade pública em vigor. Ver os aspetos referidos no ponto 2.3 do presente documento. 

Informação compatibilizada. A identificação dos leitos 
e margens dos cursos de 
água e da Albufeira, não 
se encontram conforme 
referido no nosso anterior 
parecer. Situação a 
corrigir. 
A manter-se a redação 
proposta, onde se lê “bem 
flutuáveis” deve passar a 
ler- se “nem flutuáveis” 

Foram representadas as 

linhas de água e leitos 

conforme cartografia 

homologada pela DGT  à 

esc. 1/10000 (2018) Não é 

da competência do PDM 

alterar a hidrografia do 

concelho. 

A redação do 

regulamento foi corrigida. 

Face ao exposto, de seguida, apresentamos uma proposta de articulado a inserir no regulamento: “Artigo X° - Zonas Inundáveis ZAC – introduzido novo 
artigo no regulamento – 
art.º 10ºA. 

Onde está referido Artigo 
10.ºA deverá constar 
Artigo 10.ºB. O título do 
artigo deve ser apenas 
“Zonas inundáveis” 
A última alínea relativa ao 
ponto das Zonas 
Inundáveis J), no 
regulamento, encontra-se 
identificada como alínea 
h), no entanto a alínea 
correta é J). Deverá ser 
corrigido. 

O artigo referente às 

zonas inundáveis é 

efetivamente o art.º 10B. 

Título do artigo retificado. 

Letra da alínea corrigida. 

Peças Desenhadas 
9 – Planta de condicionantes: Outras condicionantes 
No que se refere à legenda desta Planta e à identificação dos recursos hídricos, considera-se que a estrutura apresentada no Regulamento, 
na generalidade é a correta, no entanto, o mesmo não se verifica na Planta, pelo que se sugere as seguintes nomenclaturas:  
Recursos Naturais Recursos Hídricos: 

Legenda corrigida A identificação dos leitos 
e margens dos cursos de 
água e da Albufeira, não 
se encontram conforme 
referido no nosso anterior 

Foram representadas as 

linhas de água e leitos 

conforme cartografia 

homologada pela DGT  à 

esc. 1/10000 (2018) Não é 
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Conteúdo do parecer (S039366-202206-ARHCTR 

ARHC.DPI.00015.2021) 

Apreciação CMPC/ 

conclusão da reunião de 

trabalho com a APA 

11/11/2021 

Ponderação/ 

Considerações APA 

(junho 2022) 

Apreciação técnica 

Domínio hídrico: 
Leitos e margens dos cursos de água 
Leitos e margens das albufeiras (30m) Albufeiras de Águas Públicas 
Albufeira de Fagilde – (NPA 310m) 
Zona Reservada (100m) 
Zona Terrestre de Proteção (500m) 
A informação constante na Planta de Condicionantes deve encontrar-se devidamente articulada com as Normas em vigor e com a redação 
e teor do Regulamento do Plano, referente às servidões e restrições de utilidade pública em vigor.  

parecer. Situação a 
corrigir. 
A manter-se a redação 
proposta onde se lê “bem 
flutuáveis” deve passar a 
ler- se “nem flutuáveis” 

da competência do PDM 

alterar a hidrografia do 

concelho. 

A redação do 

regulamento foi corrigida 

9Planta de condicionantes: Outras condicionantes  As plantas apresentadas 
apresentam a legenda 
sobreposta a parte do 
mapa (Folhas 1 e 3), 
situação que deve ser 
corrigida. 

 

 

Conclusão 
Face ao exposto, emite-se parecer favorável condicionado, ao cumprimento/esclarecimento dos pontos supra citados 

   

 

1.3 DGT – DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO 

Conteúdo do parecer / síntese Apreciação Técnica 

1. INFRAESTRUTURA GEODÉSICA NACIONAL 

N(1) - Da análise da Planta de Condicionantes, verificou-se que os vértices geodésicos não se encontram corretamente implantados. Não apresentam os respetivos topónimos nem a cota 
de terreno (altitude ortométrica na base do marco). 

 Rede geodésica corrigida de 

acordo com a informação em SHP 

enviada pela DGT 

2. CARTOGRAFIA 

N(1) – Foram utilizadas duas cartografias com escalas diferentes. Deverão ser indicadas os valores de exatidão associados a cada cartografia. Sendo escalas diferentes, os valores indicados 
nas especificações técnicas são diferentes. 

 

3. CONCLUSÃO 

O parecer da DGT é desfavorável. Deverão ser corrigidos os requisitos 1.1 de 1. Infraestrutura Geodésica Nacional e 2.19 de 2. Cartografia As alterações foram efetuadas 
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2 PARECERES EMITIDOS EM SEDE DE CONCERTAÇÃO (2022) 

2.1 CCDR CENTRO 
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2.2 APA/ARHC – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P./ ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO 

CENTRO 
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2.3 DGT – DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO 
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3 PONDERAÇÃO DOS PARECERES, emitidos em sede de conferência procedimental 

3.1 CCDR CENTRO (ENG.ª ZULMIRA DUARTE) 

No seguimento do parecer do CCDR Centro, foi realizada uma reunião de trabalho/ concertação em 22 de 

outubro de 2021, para esclarecimento das dúvidas existentes, bem como validação de algumas alterações a 

introduzir. 

Conteúdo do parecer / síntese  
Apreciação 

Técnica 

Esclarecimentos 

CCDR  

Reunião trabalho 

22/10/21 

2.1. Procedimento e Instrução Processual 

Em termos de instrução processual, os documentos disponibilizados pela Câmara Municipal permitem 

concluir quanto ao RJIGT: 

• Contudo, não se encontram disponíveis na PCGT comprovativos da divulgação da Deliberação 

através da comunicação social e do sítio na Internet da CM. Deve assim, a CM sanar esta 
situação e a questão da divulgação, sem o qual se encontra em incumprimento parcial do 
n.º1 do Art.º76.º, bem como da al. a) do n.º3 do Art.º.6º quanto ao direito de participação. 

Informação 

introduzida em 

anexo ao relatório 

de fundamentação 

- 

2.2. Conteúdo Material e Documental 

Observados os elementos apresentados e sem prejuízo das situações a complementar elencadas ao longo 
da apreciação, verifica-se que maioritariamente vão ao encontro dos conteúdos material e documental do 
disposto nos artigos 96.º e 97.º do RJIGT, com exceção dos seguintes documentos, que se encontram em 
falta, carecendo de ser desenvolvidos e integrados no processo: 

- Programa de execução e Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade 

económica e financeira, conforme previsto nas alíneas c) e d) do n.º2 do Art.º97.º do RJIGT – 

Caso a CM opte por manter a classificação como solo urbano de áreas que não cumprem o 

critério estabelecido na alínea c) do n.º3 do Art.º7.º do Decreto Regulamentar n.º15/2015, de 

19/08, deve garantir a provisão de infraestruturação, no horizonte do plano, mediante inscrição 

no respetivo programa de execução e as consequentes inscrições nos planos de atividades e nos 

orçamentos municipais. Esta questão vai voltar a ser elencada na apreciação da proposta de 

alteração à Planta de Ordenamento; 

Foram integradas 

verbas no PEPF 

para 

infraestruturar 

áreas de solo 

urbano 

 

- Indicadores qualitativos e quantitativos, conforme previsto no n.º4 do Art.º97.º do RJIGT – que 

atualizem os do PDM em vigor, face às alterações introduzidas;  

Foram criados 

indicadores de 

monitorização do 

PDM, tendo por 

base alguns dos 

definidos na AAE 

(novo capítulo no 

relatório de 

fundamentação) 

Criar novos 

indicadores 

(consultar a AAE) 

- Ficha dos Dados Estatísticos, conforme previsto na alínea f) do n.º3 do Art.º97.º do RJIGT – 

atualização dos do PDM em vigor, face às alterações introduzidas; 
Incluída - 

- Planta de Infraestruturas e de prestação de serviços e equipamentos, de apoio à verificação do 

cumprimento dos critérios das alíneas c) e d) do n.º3 do Art.º7.º do D.Reg. 15/2015, de 19/08. 

Muito embora o Relatório de Fundamentação apresente um cartograma do concelho, de 

dimensão A4, com traçado de infraestruturas (água e saneamento), este não é suficientemente 

esclarecedor da situação, nomeadamente pela dimensão, pelo que faz sentido que este 

documento/planta integre o conteúdo da alteração ao PDM, anexada ao Relatório da proposta;  

Foi introduzida 

uma nova planta 

(A2) a acompanhar 

o Relatório de 

Fundamentação 

“Equipamentos 

Coletivos e 

Infraestruturas” 

- 

- Planta/Relatório de compromissos urbanísticos (indicação dos alvarás de licença e dos títulos 

de comunicação prévia, bem como das informações prévias favoráveis em vigor), conforme 

previsto na alínea c) do n.º3 do Art.º97.º do RJIGT, que ateste os compromissos identificados 

Foi introduzida 

uma nova planta 

(A1) a acompanhar 

o relatório de 

- 
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nas Fichas de fundamentação dos perímetros urbanos. Muito embora sejam brevemente 

identificados em algumas Fichas “Processo de licenciamento” ou “Loteamento aprovado”, nada 

mais é explicado para além de uma mera localização. 

fundamentação, 

com informação 

dos compromissos 

urbanísticos 

atualizada, com 

informação até 

2021.  

Lembramos que deverá ainda integrar o processo final, o documento com as participações recebidas em sede 
de discussão pública, a tratar nos termos do Art.º89.º, e respetivo relatório de ponderação – previstos na al. e) 
do n.º3 do Art.º97.º do RJIGT. 

O relatório de 

ponderação da 

discussão pública é 

um dos elementos 

que acompanha o 

processo de 

alteração do PDM 

- 

2.4. Regulamento 

- A proposta de alteração ao regulamento deve ser apresentada conforme dispõe as regras gerais de 

legística constantes do anexo II da RCM n.º77/2010, de 11/10 - Programa de simplificação legislativa 

SIMPLEGIS –, em particular o seu artigo 10.º, a saber: 

 

A CCDR vai analisar 

o documento 

enviado. Sugerem 

a republicação do 

regulamento, para 

facilitar a leitura  

Artigo 12.º - Qualificação do Solo 

2-b), I) e II) 

- Uma vez que estão a atualizar a terminologia e a adequar ao D. Reg. 15/2015, de 19/08, será de atualizar 

também a designação de “Área Florestal de Produção” e “Área Florestal de Proteção”, para “Espaços 

Florestais de Produção” e “Espaços Florestais de Proteção”, respetivamente, para conformar também com 

a legenda da Planta de Ordenamento. 

2 e 3 – Retificar as designações das categorias, de singular para plural, para conformar também com a 

legenda da Planta de Ordenamento e com o já mencionado D. Reg. A título de exemplo: “Espaços 

Agrícolas” em vez de “Espaço Agrícola”. 

Esta questão aplica-se a outros artigos, nomeadamente da “Secção II – Espaço Agrícola”, Secção III e 

secção IV do capítulo de solo rústico, bem como aos inerentes ao solo urbano. 

Nomenclaturas 

corrigidas no 

regulamento.  A PO 

está em 

conformidade com 

o DR. 

 

Artigo 25º – Instalações de Depósitos 

1 - Retificar as designações das categorias de solo rústico, de “Espaço (…)” para “Espaços (…)”, bem como 

de “Área Florestal de Produção” para “Espaços Florestais de Produção” – como referido sobre o artigo 12.º. 

Nomenclaturas 

corrigidas no 

regulamento.   

 

Artigo 35º – Ocupações e utilizações permitidas 

1- i) -Embora a CM não apresente proposta de alteração, este artigo deve ser adequado ao D. Reg. 

15/2015, de 19/08, nomeadamente quanto aos usos incompatíveis determinados no n.º3 do seu Art.º16.º. 

No contexto deste diploma, são incompatíveis, entre outros, “As novas instalações de comércio (…) que 

não sejam diretamente ligadas às utilizações agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais oi de 

exploração de recursos energéticos ou geológicos”, pelo que os “Estabelecimentos de restauração e 

bebida” se encontram em incumprimento do referido n.º3 do seu Art.º16.º do D. Regulamentar. Note-se 

que a incompatibilidade se refere às “novas” instalações, não estando, assim, em causa, as existentes.  

- Por outro lado, poderá a CM ponderar integrar outros usos que não estavam previstos no PDM em vigor, 

mas que não são considerados incompatíveis pelo já citado n.º e artigo do D.Reg., como é o caso de novas 

instalações diretamente ligadas à exploração de recursos energéticos. 

Corrigido, de 

acordo com o 

acordado na 

reunião de 

22/10/2021 

Foi sugerida uma 

proposta de 

redação 

1- g) – Deve ser definido em acordo/cumprimento do n.º2 do Art.º16.º do D. Reg. 15/2015, de 19/08, ou 

seja, “A edificação em solo rústico só pode ser admitida (…) como excecional e limitada aos usos e ações 

compatíveis com os respetivos critérios de classificação e de qualificação constantes no presente decreto 

regulamentar, em coerência com o definido no Programa Nacional de Política de Ordenamento do 

Território, aprovado pela Lei n.º58/2007, de 4 de setembro, e com as orientações dos programas 

regionais”. Ora, tomando em consideração a proposta do PROT-C (que embora não estando em vigor, 

deve-se atender às suas orientações, conforme estabelece o n.º4 do Art.º76.º do RJIGT). Deve assim a CM 

Corrigido, de 

acordo com o 

acordado na 

reunião de 

22/10/2021 

Foi sugerida uma 

proposta de 

redação 
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verificar o cumprimento da norma TG10 – Edificabilidade em solo rural – no seu ponto 5, alínea f): 

“5. A edificação isolada deve ter como função o suporte às atividades económicas 

associadas à valorização dos recursos naturais, ambientais, culturais e paisagísticos e/ou 

à promoção da multifuncionalidade dos espaços rurais, podendo as novas construções, 

ter as seguintes finalidades: 

(…) 

f) Equipamentos de utilização coletiva na proximidade dos aglomerados rurais que 

possibilite uma forte interação com estes e apenas quando o elevado grau de 

consolidação dos aglomerados não os permita acolher”. 

Artigo 36º – Regime de Edificabilidade 

Aplica-se o referido sobre o artigo 35.º. 

Corrigido, de 

acordo com os 

usos admitidos 

corrigidos 

 

Subsecção II – Área Florestal de Produção 

Artigo 39º – Ocupações e utilizações permitidas 

3-f) e i) 

- Aplica-se o referido sobre o artigo 35.º. 

Corrigido, de 

acordo com o 

acordado na 

reunião de 

22/10/2021 

 

Artigo 40º – Regime de Edificabilidade 

- Aplica-se o referido sobre os artigos 35.º e 36.º.  

Corrigido, de 

acordo com os 

usos admitidos 

corrigidos 

 

Subsecção III – Área Florestal de Proteção 

Artigo 41º – Ocupações e utilizações permitidas 

3-i) 

É acrescentado este ponto, permitindo “Equipamentos de utilização coletiva” e com aplicação dos 

parâmetros da área florestal de produção, com a fundamentação de que é uma opção do Município. 

- Aplica-se a apreciação efetuada sobre o artigo 35.º. 

Corrigido 

“i)Equipamentos 

de utilização 

coletiva, de acordo 

com as regras e 

parâmetros 

aplicáveis à área 

florestal de 

produção.” 

 

Secção IV – Espaço Natural 

Artigo 44º – Ocupações e utilizações permitidas 

3-f) 

É acrescentado este ponto, permitindo “Estabelecimentos de restauração e bebida”, com a 

fundamentação de que é para salvaguardar a existência deste uso em edifícios existentes.  

- Aplica-se a apreciação efetuada sobre o artigo 35.º. 

Corrigido para “f) 

Comércio e 

serviços, desde que 

diretamente 

relacionados com 

as atividades 

desenvolvidas no 

solo rústico” 

 

Artigo 45º – Regime de edificabilidade 

- Aplica-se o referido sobre os artigos 35.º e 36.º.  

Corrigido, com 

“comércio e 

serviços” 

 

Secção VI – Aglomerados Rurais 

Artigo 51º – Regime de edificabilidade 

5 - 

É acrescentado este ponto, admitindo destaque de prédios com descrição predial, desde que a parcela tenha uma 

área mínima de 1000m2; com a fundamentação de que é para admitir destaque em aglomerados rurais e resolver 

algumas situações que têm surgido – opção do Município. 

- A proposta encontra-se em incumprimento do RJUE, no seu Art.º6.º, n.º5, al.b), ao pretender admitir 

destaque em parcelas de área mínima de 1000m2, uma vez que aquele diploma determina: 

“5 - Nas áreas situadas fora dos perímetros urbanos, os atos a que se refere o número 

O número 5 foi 

eliminado 
Eliminar redação 
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anterior estão isentos de licença quando, cumulativamente, se mostrem cumpridas as 

seguintes condições:  

a) Na parcela destacada só seja construído edifício que se destine exclusivamente a fins 

habitacionais e que não tenha mais de dois fogos;  

b) Na parcela restante se respeite a área mínima fixada no projeto de intervenção em 

espaço rural em vigor ou, quando aquele não exista, a área de unidade de cultura fixada 

nos termos da lei geral para a região respetiva.” 

Secção VII – Áreas de Edificação Dispersa 

Artigo 52º – Âmbito e usos 

3 - 

Embora a CM não apresente proposta de alteração, o n.º3 deste artigo deverá ser reformulado e adaptado 

ao disposto no n.º6 do Art.º16.º do D. Reg. n.º15/2015, de 19/08, no que se refere aos usos compatíveis 

com a classificação e qualificação do solo rústico. A redação deste n.º3 do PDM em vigor encontra-se em 

incumprimento com o referido diploma. 

Relativamente aos 

equipamentos, foi 

acrescentado “, 

desde que situados 

na proximidade 

dos aglomerados, 

que possibilitem 

uma forte 

interação com 

estes e apenas 

quando o elevado 

grau de 

consolidação dos 

aglomerados não 

os permita 

acolher” 

Referir na 

fundamentação o 

n.º de edifícios e a 

população. 

Prever a 

reclassificação de 

algumas AED como 

AR, considerando a 

reavaliação da 

ocupação 

existente. 

Artigo 53º – Regime de edificabilidade 

1 - 

Verificar a necessidade de adequar face à reformulação a efetuar ao n.º3 do artigo anterior. 

2 - 

Aplica-se a apreciação efetuada sobre o n.º5 do artigo 51.º. 

  

Capítulo V – SOLO URBANO 

Secção II – Categorias de Espaço 

Subsecção VI – Espaço de Uso Especial – Espaços Turísticos 

Artigo 71º – Definição e usos 

3 - 

Sugere-se reformulação da redação, para o que nos suscita mais adequado: “O Plano identifica como Espaços de 

Uso Especial as áreas ocupadas pela Quinta da Ínsua e pelas Lages de Sangemil”. 

corrigido  

2.5. Planta de Ordenamento   

2.5.1. Planta de Ordenamento – Qualificação do Solo | N.º 01 

a) Sobre a proposta de nova delimitação do solo urbano, 

Contudo, e muito embora se constate tratar-se de um Município de ocupação predominante de baixa 

densidade e com necessidades de criação de condições para a fixação da população, o documento deverá 

apresentar-se mais desenvolvido no que se refere aos aspetos evidenciados no n.º3 do Art.º7.º do Decreto 

Regulamentar 15/2015, de 19/08, que não se encontram abordados na proposta, nomeadamente em 

termos de sistemas de transportes públicos, distribuição de energia e telecomunicações, e acessos a 

equipamentos de utilização coletiva [cf. alíneas c) e d) do mencionado n.º3]. 

Fundamentação 

complementada na 

ficha dos 

perímetros 

urbanos 

 

Com efeito, não é apresentada uma Planta de Infraestruturas e de Equipamentos, nem nas Fichas 

individuais, que evidenciem/fundamentem claramente o cumprimento dos critérios do mencionado 

Art.º7.º do D.Reg., em especial nas áreas que se verifica estarem muito parcialmente edificadas.  

Foi introduzida 

uma nova planta 

(A2) a acompanhar 

o Relatório de 

Fundamentação 
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“Equipamentos 

Coletivos e 

Infraestruturas” 

Além disso, também se identificam áreas sem infraestruturas urbanas, sem que seja apresentada 

fundamentação do cumprimento dos requisitos para integração em solo urbano, pelo que, caso a CM 

pretenda manter essas propostas, deve apresentar uma “garantia da provisão, no horizonte do plano 

territorial, mediante inscrição no respetivo Programa de Execução e as consequentes inscrições nos planos 

de atividades e nos orçamentos municipais”, conforme determina a alínea c) do n.º3 do Art.º7.º do D.R. 

15/2015, de 19/08 

Foram integradas 

verbas no PEPF 

para 

infraestruturar 

áreas de solo 

urbano 

 

• Chamamos a atenção, num computo geral, relativamente às “Fichas” dos perímetros urbanos, 
para o facto de os “Processos de licenciamento” ou “Loteamento aprovado” aí identificados 
não virem acompanhados de melhor/clara explanação, reduzindo-se a mera 
localização/delimitação, sem estarem explicados e/ou complementados com uma 
Planta/Relatório de compromissos urbanísticos (indicação dos alvarás de licença e dos títulos 
de comunicação prévia, bem como das informações prévias favoráveis em vigor), conforme 
previsto na alínea c) do n.º3 do Art.º97.º do RJIGT. A título de exemplo, no perímetro urbano 
de Germil, não se sabe se o Loteamento na área de Espaço de Atividades Económicas se 
encontra em vigor ou em que situação se encontra o Loteamento a oeste do aglomerado, já 
que se encontra em grande parte exterior ao solo urbano. 

Foi introduzida 

uma nova planta 

(A1) a acompanhar 

o relatório de 

fundamentação, 

com informação 

dos compromissos 

urbanísticos 

atualizada, com 

informação até 

2021. 

 

• Pousadas – Verifica-se a existência de uma área desocupada ao longo de via sem 
infraestruturas urbanas, pelo que não apresenta evidências de cumprir os critérios do Art.º7.º 
do D. Reg. 15/2015, de 19/08, para que seja integrada em solo urbano. Uma vez que se trata 
de área intercalada entre duas áreas edificadas e com rede de água/saneamento, deve a CM, 
nos termos da alínea c) do n.º3 do mencionado artigo e diploma, apresentar garantia da 
provisão de infraestruturação daquela área, ou seja, “garantia da provisão, no horizonte do 
plano territorial, mediante inscrição no respetivo  Programa de Execução e as consequentes 
inscrições nos planos de  atividades e nos orçamentos municipais”.  

Área inscrita no 

PEPF 

Ok. Inscrever no 

PEPF a 

infraestruturação 

desta área, bem 

como dos restantes 

que não se 

encontram 

infraestruturados. 

• Germil – A CM propõe dividir em dois perímetros urbano, passando para solo rústico uma 
anterior área de ligação ao longo da estrada, passando de 31,69ha para 31ha de solo urbano. 
Sobre este novo perímetro elenca-se o seguinte: 

- Verifica-se que se mantém o “Espaço de Atividades Económicas” (apenas com ligeira 

redução de área), que se encontra maioritariamente desocupada, mas com 

identificação/delimitação de que existe Loteamento aprovado para toda a área e 

infraestruturas urbanas ao longo da via que o atravessa. Não é, contudo, identificado o 

processo de Loteamento nem anexada informação sobre este compromisso, para que 

ateste/fundamente o cumprimento dos requisitos para integração da área em solo urbano 

sem que seja necessária a proposta/programação de infraestruturação, ou seja, da 

“garantia da provisão, no horizonte do plano territorial, mediante inscrição no respetivo  

Programa de Execução e as consequentes inscrições nos planos de  atividades e nos 

orçamentos municipais”, conforme determina a alínea c) do n.º3 do Art.º7.º do D.R. 

15/2015, de 19/08, para as situações em que não se verifique a existência das 

infraestruturas e prestação de serviços associados 

Loteamento da 

CM, o loteamento 

está aprovado - 

Proc. 3/2016 

Valor inscrito no 

PEPF- 

infraestruturação – 

rede viária e 

infraestruturas – 

lotes vendidos 

Alteração validada 

• Penalva do Castelo (pág.35 e seguintes) – A CM propõe breves reformulações do limite de 

perímetro urbano bem como de categorias, resultando num ligeiro aumento da área de solo 
urbano, de 349,50ha para 353,49ha (1.3%). Da análise da proposta, transmite-se o seguinte:  

- Destaca-se uma área que passa de solo rústico para urbano, em que é referido que “Fruto 

de participação no REOT e na Consulta Prévia, um espaço agrícola denominado “Lajes de 

Sangemil”, dada a identificação da sua vocação, foi reclassificado de Rural para Urbano 

(Espaço de Uso Especial – Turismo)”. Contudo, no que se refere a este espaço, não se 

entende se cumpre os critérios do D. Regulamentar n.º15/2015, de 19/08, para ser 

integrado nesta categoria e em solo urbano, pois nem a fundamentação nem as figuras 

(15 e 16) são explícitas, e por observação do Quadro 14 (de comparação de áreas 

PDM2015 vs proposta) apenas se conclui que a área da categoria “Espaço de Uso Especial 

– Turismo” aumenta (de 3,25ha para 5,80ha). Não é explicado de que processos de 

licenciamento se tratam os representados na Fig.16 por pontos, quando no PDM em 

Turismo – conjunto 

de construções 

licenciadas para 

turismo – 

empreendimentos 

turísticos – a área 

já se encontra 

infraestrurada – 

executadas 

recentemente e 

ainda não estão no 

cadastro  - juntar  – 

verificar em shp 

Fundamentar 

melhor no 

relatório: 

- promover o uso 

turístico,  

- reaproveitamento 

das estruturas 

edificadas 

existentes 
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vigor se está em presença de Espaço Agrícola. Deverá, assim, ser clarificada e justificada 

esta opção, para que se possa concluir sobre a adequação/aplicação dos critérios para ser 

considerados solo urbano. 

 

- Relativamente ao “Espaços de Atividades Económicas”, 

localizado a sudoeste do perímetro urbano, verifica-se 

que apresenta poucas evidências de existência de 

edificações e de infraestruturas urbanas. Carece, 

assim, de apresentação de fundamentação para ser 

considerado em solo urbano, nomeadamente através 

da garantia da provisão de infraestruturas no 

horizonte do plano, nas condições estabelecidas na 

alínea c) do n.º3 do Art.º7.º do D.R. 15/2015, de 19/08 

– tal como já referido para o caso de Germil. - Ver Fig. 

3.  

Esta área encontra-

se inscrita  em 

PEPF. A UOPG4 foi 

alargada para 

incluir a área total 

da EAE 

ok 

• Área de Acolhimento Empresarial de Sezures – A CM 
pretende manter a área do PDM em vigor em solo 
urbano, bem como a categoria de “Espaços de Atividades 
Económicas”, em 64,49ha. Contudo, analisando as figuras 
19 e 20, verifica-se que se encontra maioritariamente 
desocupada, com um único processo de licenciamento 
localizado e com infraestruturas urbanas apenas ao longo 
da via principal. Não apresenta, assim, evidências para 
que possa ser considerado solo urbano, pela que carece 
de fundamentação, nomeadamente com base na garantia 
da provisão de infraestruturas no horizonte do plano, nas condições estabelecidas na alínea c) 
do n.º3 do Art.º7.º do D.R. 15/2015, de 19/08 – tal como já referido sobre anteriores EAE. - Ver 
Fig. 4. 

Área integrada em 

UOPG e inscrita no 

PEPF. Parte da área 

integra um 

loteamento 

aprovado  

Introduzir limite do 

loteamento e o n.º 

do alvará 

• Lusindinho/Arvoredo/Lusinde – A proposta é no sentido de 
integrar a maior parte dos solos urbanizáveis do PDM em vigor em 
solo urbano, com pequena redução de área (de 27,95ha para 
27,38ha). Analisando as figuras 21 e 22, verifica-se que: 

- Relativamente à atual área urbanizável na extremidade norte, não 

se encontra fundamentação para ser integrada em solo urbano, 

uma vez que não apresenta edificações nem infraestruturas 

urbanas. Ver Fig.5-a.  

Arruamentos 

infraestruturados 

recentemente a 

norte/ área inscrita 

em PEPF 

Inscrever o 

saneamento no 

PEPF 

- Relativamente à outra área urbanizável, os terrenos aí 

localizadas mais a oeste, não apresentam 

infraestruturas urbanas e encontram-se muito 

parcialmente edificadas, carecendo, assim, de 

apresentação de melhor fundamentação para ser 

integradas em solo urbano, nomeadamente por 

garantia da provisão de infraestruturas no horizonte 

do plano, nas condições estabelecidas na alínea c) do 

n.º3 do Art.º7.º do D.R. 15/2015, de 19/08. Ver Fig.5-

b. 

A área já tem 

abastecimento e 

eletricidade e 

telecomunicações 

construído 

recentemente 

Ok 



 

 

Alteração do PDM de Penalva do Castelo        43 

Conteúdo do parecer / síntese  
Apreciação 

Técnica 

Esclarecimentos 

CCDR  

Reunião trabalho 

22/10/21 

• Casal Diz/ Quinta do Giestal/ Aldeia Casal Diz – A 
proposta é no sentido de integrar uma parte 
considerável dos solos urbanizáveis do PDM em vigor 
em solo urbano, com pequeno aumento de área (de 
42,61ha para 43,38ha). Analisando as figuras 23 e 24, 
verifica-se que: 

- Do solo urbanizável localizado a sudeste do perímetro 

urbano, constata-se que é alterada uma área/núcleo 

para solo rústico, o que se afigura adequado, por não 

apresentar edificações nem infraestruturas. Contudo, 

existem mais duas áreas, uma a este e outra a oeste 

desse núcleo, que embora apresentem algumas 

edificações não são servidas de infraestruturas, não apresentando, assim, evidências para ser 

integrado em solo urbano. Carecem de melhor fundamentação, nomeadamente por garantia 

da provisão de infraestruturas no horizonte do plano, nas condições estabelecidas na alínea c) 

do n.º3 do Art.º7.º do D.R. 15/2015, de 19/08 – ver Fig.6-a.  

Área incluída no 

PEPF 
ok 

- É ampliado o solo urbano numa área a oeste, sem que 

sejam apresentados comprovativos de que sejam 

edificação legais, já que se localizam em solo atualmente 

rústico. – Ver Fig.6-c.  
Esta área possui 

edificações e 

encontra-se 

infraestruturado 

ok 

• Oliveira e Roriz – A proposta é no sentido de converter uma área de solo urbanizável a 
nordeste do perímetro urbano no PDM em vigor em solo rústico, mantendo-se os restantes 
em solo urbano, traduzindo-se numa redução de área de solo urbano (de 45,76ha para 
43,73ha). Analisando as figuras 29 e 30, verifica-se que: 

- Afigura-se adequada a alteração proposta, uma vez 

que a área atualmente classificada como solo 

urbanizável em causa não apresenta aglomerados 

de edifícios, independentemente de se encontrar 

servida por infraestruturas. Pela mesma razão, 

julga-se que o mesmo critério deveria ter levado à 

classificação como solo rústico de uma outra área 

com as mesmas característica, a noroeste, 

carecendo assim de melhor fundamentação, 

nomeadamente no que diz respeito à verificação 

dos pressupostos definidos pelas alíneas a) e b) do 

n.º3 do Art.º7.º do D.R. 15/2015, de 19/08. - Ver Fig. 7. 

Do lado esquerdo é 

uma quinta que 

não se pretende 

manter como 

urbano. A área está 

infraestruturada e 

integra duas 

construções. 

Pretende-se 

colmatar a 

ocupação. 

Alteração validada 

na reunião com a 

CCDR. 

ok 

• Pindo de Baixo / Outeiro do Pindo – a proposta é no 
sentido de passar para solo rústico uma área no 
extremo sudeste do perímetro urbano, devido ao 
distanciamento face à rede de infraestruturas. 
Analisando as figuras 31 e 32, bem como o quadro 22, 
verifica-se que: 

- A Planta de Ordenamento, bem como as figuras e o 

quadro de alterações (quadro 22), mantêm a 

delimitação de solo urbano e respetiva área 

constante no PDM em vigor, contrariando o 

referido no texto. Deve, assim, ser efetuada 

harmonização entre o mencionado no texto e as 

cartas, devendo, a opção final tomada (manutenção 

Área inscrita no 

PEPF 
ok 
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do perímetro urbano atualmente em vigor ou transposição da área mencionada para solo 

rústico) vir acompanhada de fundamentação. - Ver Fig. 8-a..   

- A cartografia do perímetro apresentada, evidencia 

edifícios consolidados contíguos aos perímetros 

urbanos ou, noutros casos, atravessados pela linha 

que os delimita, contrariando os pressupostos 

apresentados na metodologia, em que se 

mencionava a correção de lapsos à escala territorial 

do plano, no que diz respeito a «acertos dos limites 

dos aglomerados populacionais às vias e ao 

cadastro» e «acertos cartográficos de limites que 

cortavam edificações e outras estruturas 

territoriais». A menos que se trate de edificações 

não licenciadas ou em solos com 

condicionantes/restrições, poderá ser oportuno 

retificar a delimitação dos perímetros urbanos ao cadastro geométrico da propriedade 

rústica e às edificações existentes. - Ver Fig. 8-b 

Fig 8b – manter a 

proposta a sul e 

alargar a norte 

para incluir a 

construção cortada 

Pedir exclusão da 

RAN - NOVA 

 

 

 

ok 

• Real - a proposta é no sentido de manter uma área, a 

poente, de solo urbanizável em solo urbano, reduzindo, por 
outro lado, os limites a norte, de modo a fazê-los coincidir 
com limites físicos existentes. É ainda proposta a 
regularização da configuração do perímetro a sudoeste, de 
modo a incluir uma construção aí existente. As alterações 
propostas significam uma redução de área (de 30,56ha para 
30,08ha). Analisando as figuras 37 e 38, verifica-se que: 

- A área a poente do aglomerado, que a CM pretende 

manter em solo urbano com a justificação de “incluir 

construções existentes e de promover o fecho da malha 

urbana em locais interiores, considerando a existência 

de um caminho”, não apresenta evidências suficientes 

de edificações. Assim, caso se mantenha a pretensão, 

deverá ser garantida a provisão de infraestruturas no 

horizonte do plano, nas condições estabelecidas na 

alínea c) do n.º3 do Art.º7.º do D.R. 15/2015, de 19/08, com inclusão no Programa de 

Execução. - Ver Fig. 9. 

Área inscrita no 

PEPF 
ok 

• Antas – A proposta é no sentido de passar a solo rústico 
algumas áreas que se encontravam na categoria de 
urbanizável, localizadas nos extremos nascente e poente e 
a norte, traduzindo-se numa redução de área de solo 
urbano (de 29,98ha para 27,08 ha). Da análise das figuras 
45 e 46, verifica-se que: 

- A cartografia do perímetro apresenta edifícios 

consolidados contíguos aos perímetros urbanos ou, 

noutros casos, atravessados pela linha que os delimita, 

contrariando os pressupostos apresentados na 

metodologia, em que se mencionava a correção de 

lapsos à escala territorial do plano, no que diz respeito a 

«acertos dos limites dos aglomerados populacionais às vias e ao cadastro» e «acertos 

cartográficos de limites que cortavam edificações e outras estruturas territoriais». A menos 

que se trate de edificações não licenciadas ou em solos com condicionantes/restrições, 

poderá ser oportuno retificar a delimitação dos perímetros urbanos ao cadastro geométrico 

da propriedade rústica e às edificações existentes. - Ver Fig. 10.  

Áreas com parecer 

favorável da DRAP 

Centro 

 

ok 
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• Mareco – a proposta é no sentido de manter toda a 
área em solo urbano. Da análise das figuras 51 e 52, 
verifica-se que: 

- No setor a poente do perímetro urbano, não se 

identificam edificações nem existência de 

infraestruturas urbanas, pelo que não reúne 

condições para ser integrado em solo urbano, 

por não cumprir os critérios do D. Regulamentar. 

Caso a CM mantenha essa pretensão, deve 

garantir a provisão de infraestruturas urbanas no 

horizonte do plano, nas condições estabelecidas 

na alínea c) do n.º3 do Art.º7.º do D.R. 15/2015, de 19/08. - Ver Fig. 11.  

Área inscrita no 

PEPF 
ok 

b) Sobre os “Aglomerados Rurais” e às “Áreas de Edificação Dispersa” –nada há a observar. Contudo, 

verifica-se (na Ficha da pág.76) uma proposta de nova “Área de Edificação Dispersa” (AED) de 3,2ha, em 

Vila Garcia, sem que seja apresentada fundamentação, a qual deve ser efetuada à luz da definição 

estabelecida pelo D.Reg.15/2015, de 19/08 [na sua alínea e) do n.º2 do Art.º23.º], e com demonstração do 

cumprimento da proposta de PROT-C, o qual, apesar de não estar publicado deve ser devidamente 

considerado e ponderado como documento orientador, tal como decorre do princípio geral estabelecido 

no n.º2 do Art.º22.º do RJIGT – “A elaboração, a aprovação, a alteração, a revisão, (…) dos planos 

territoriais obriga a identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, os programas e os projetos, 

designadamente da iniciativa da Administração Pública, com incidência na área a que respeitam, 

considerando os que já existem e os que se encontrem em preparação, por forma a assegurar as 

necessárias compatibilizações”. 

Neste contexto, para a nova área deve ser demonstrado o cumprimento da alínea b.ii) do n.º3 da TG9 da 

proposta do PROT-C, que define AED como “áreas de uso misto, sem funções urbanas prevalecentes e que 

apresentem uma densidade superior a 1 edifício por hectare”, devendo as mesmas ser delimitadas “de 

acordo com o respetivo padrão de ocupação tendo em atenção a estrutura viária e a tipologia do edificado, 

incluindo uma faixa envolvente com a profundidade máxima de 100 metros, medida a partir do exterior das 

últimas edificações” e “a dimensão mínima para delimitação destas áreas não poderá ser inferior a 5 

hectares. No entanto, admite-se que o referido valor se reduza a 2,5 hectares desde que inclua, pelo menos, 

5 edifícios”. 

A proposta de 

ordenamento foi 

revista 

 

d) Considerações genéricas sobre a carta – Identificam-se algumas questões relativas à representação 
cartográfica e gráfica, que entendemos oportuno elencar, a título de contributos: 

- A representação gráfica do “Limite de Concelho” e do “Limite de Freguesia” não se encontra 
coerente entre carta e legenda. Situação que se repercute nas restantes Cartas, o que deve ser 
retificado. 

- Na legenda, está em falta a representação gráfica da Estrutura Ecológica Municipal. 

- A representação gráfica de alguns temas não se afigura a mais adequada a uma boa leitura e 
interpretação, como é o caso da “Altimetria”, muito embora seja a mesma da do PDM em vigor.  

- A título informativo, sugere-se a leitura dos seguintes documentos recentemente disponibilizados 
pela Direção-Geral do Território, que poderão ser úteis neste ou noutros processo de futuro: - 
Formação de Planos Territoriais (março 2021); - Norma Técnica: Modelo de Dados e sistematização 
da Informação Gráfica dos PDM (maio 2021). 

- limites corrigidos 
(PO1 a PO4)  

- introduzida 
legenda da 
Estrutura Ecológica 
Municipal  

- representação da 
base cartográfica 
melhorada; 

 

2.5.3. Planta de Ordenamento – Zonamento Acústico | N.º 03 

O Relatório de Fundamentação não explicita em que consiste a alteração a esta carta, suscitando-nos que a 
pretensão da CM seja de adequar à proposta de nova delimitação do solo urbano. Deve, contudo, para que 
seja claro, o Relatório ser completado com um ponto inerente a esta carta. 

Neste pressuposto, entendemos oportuno tecer os seguintes considerandos: 

- Os “Espaços de Atividades Económicas” (EAE) não devem apresentar zonamento acústico (tal 
como consta no PDM em vigor); 

- EAE – corrigido na 

PO 
 

- A designação utilizada de “perímetros rurais” deverá ser reformulada e adequada à terminologia 
do RJIGT e do D. Reg. 15/2015, de 19/08, para além de dever ser coerente com a utilizada na 
“Planta de Ordenamento – Qualificação do Solo”. Ou seja, “Aglomerados rurais”. 

Corrigido para 

aglomerados 

rurais/ áreas de 
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edificação dispersa 

- A representação gráfica do “Limite de Concelho” e do “Limite de Freguesia” não se encontra 
coerente entre carta e legenda, o que deve ser retificado; 

- corrigido  

- A representação gráfica dos Perímetros urbanos e dos Aglomerados rurais, não resulta bem na 
carta, sugerindo-se que seja melhorada, eventualmente com traço mais fino. 

- grafismos 

melhorados 
 

2.6. Planta de Condicionantes 

Face aos documentos apresentados, é efetuada a seguinte sistematização e análise: 

• Relativamente à Planta de Condicionantes N.º 04 – Reserva Ecológica Nacional e Reserva 
Agrícola Nacional e Identificação das áreas a excluir:  

De clarificar, apenas, que a carta final (nomeadamente para publicação em DR) deverá ser 

apresentada sem as áreas de exclusão que vierem a merecer parecer favorável da DRAPC, e 

ser identificada por “Planta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola 

Nacional” sem a menção à “Identificação das áreas a excluir”. 

Na PC RAN e REN 

apenas consta a 

REN final 

E nas peças que 

acompanham os 

processos de 

exclusão 

encontram-se 

identificadas as 

áreas a excluir 

 

• Relativamente à Planta de Condicionantes N.º 06 – Áreas Florestais Percorridas por 
Incêndios: 

Não obstante caber ao ICNF pronunciar-se, verifica-se que se revela oportuno ser efetuado, uma vez que 

esta carta deve ir sendo atualizada com a informação relativa aos últimos 10 anos, pelo que o ano de 2010 

já não faz sentido ser representado, por já não constituir condicionante nos termos da legislação aplicável.  

A referência ao ano 

2010 foi retirada 

na planta 

 

• Relativamente à Planta de Condicionantes N.º 07 – Perigosidade de Incêndio Florestal: 

No ponto 4.2.12 do Relatório de Fundamentação é referido que foi atualizada esta 

condicionante com base no PMDFCI aprovado pelo ICNF em 2019. No entanto, consultado o 

portal do ICNF, verifica-se que o PMDFCI de Penalva do Castelo de 2ª geração (despacho nº 

4345/2012) não se encontra atualizado. 

Deve ser clarificada/retificada a referência no Relatório ao “Aviso n.º10058/2018, de julho de 

2018, (…)”, uma vez que não se entende a aplicabilidade a este plano.  

Cabe, contudo, a pronúncia sobre esta matéria à entidade ICNF convocada para a conferência 

procedimental. 

Informação 

atualizada e 

corrigida (PMDFCI 

em fase de 

publicação) 

PMDFCI em fase de 

publicação 

2.7. Relatório de Fundamentação 

No ponto 3.3. “Conteúdo material e documental da alteração”, falta identificar os documentos Relatório 

Ambiental e Resumo Não Técnico. 

Referido  

Retificar alguns lapsos: 

- Na pág.10 - D. Regulamentar n.º15/2015, de 19/08, em vez de D. Regulamentar n.º15/2015, de 9/08.  
Corrigido  

3. CONCLUSÃO DO PARECER DA CCDRC 

Face ao exposto, enquadrado no disposto no n.º2 do Art.º84.º e nos termos do n.º2 do Art.º85.º, ambos do 

RJIGT, a posição desta CCDR é de emissão de Parecer Favorável, condicionado às situações elencadas  

  

 

3.2 ARS-C – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO 

O respetivo parecer é de teor favorável condicionado à introdução de algumas recomendações para o 

Relatório Ambiental. 
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3.3 APA/ARHC – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P./ ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO 

CENTRO 

No seguimento do parecer da APA e da existência de algumas dúvidas a APA enviou um email com alguns 

esclarecimentos relativamente ao parecer em 19 de outubro 2021, contudo, existindo ainda algumas 

dúvidas, foi realizada uma reunião de trabalho/ concertação em 11 de novembro 2021, conforme resultado 

identificado no quadro em baixo. 

Conteúdo do parecer / síntese 

Apreciação CMPC/ 

conclusão da 

reunião de 

trabalho com a 

APA 11/11/2021 

Esclarecimentos 

APA 

(email 

19/10/2021 //  

Reunião 

11/11/2021) 

Deveriam também, ter sido remetidos/integrados, no processo de análise, os seguintes 
documentos, de acordo com o RJIGT: 
- Programa de execução e plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade 
económica e financeira; 
- Indicadores qualitativos e quantitativos; 
- Ficha de dados estatísticos; 
- Planta de Infraestruturas; 
- Planta/Relatório com os compromissos urbanísticos. 

Estes elementos 

fazem parte dos 

elementos do Plano 

- 

1 - Recomenda-se que na reformulação deste processo sejam tidos em conta os seguintes 
guias e informação técnica: 
- Guia - PDM GO, Boas práticas para os Planos Diretores Municipais, publicado em 
Dezembro 2020, editado pela Comissão Nacional do Território (CNT), disponível  no site da 
DGT. 
- Norma Técnica sobre o Modelo de Dados e Sistematização da Informação Gráfica dos 
Planos Diretores Municipais, aprovada pelo Aviso n.º 9282/2021, 17 de maio. Datado de 
fevereiro 2021, disponível no site da DGT em: 
https://www.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/publicacoes/Modelodados_PDM_18022
021_Vol1_e_Vol2.pdf 

Estas sugestões não 

têm enquadramento 

no presente processo 

de alteração do PDM  

1. Quando são 

feitas 

recomendações, 

cabe à Câmara 

decidir se as 

considera ou não; 

2.1 Relatório de Fundamentação das alterações 
Alguns considerandos a reter: 
- Nas páginas 27 e seguintes, quando identificadas as propostas de alteração de categoria 
de solo, deveriam estar identificadas, por exemplo, com o ID apresentado na trabela de 
atributos, da informação vetorial remetida, de forma a facilitar a análise de cada umas das 
propostas; 

A identificação das 

propostas são 

referenciadas ao 

nome do perímetro 

urbano / aglomerado 

rural ou área de 

edificação dispersa  

 

- Para cada proposta de alteração deverá ser apresentada uma justificação, se aplicável, 
bem como, se cumpre com os critérios de classificação de solo de acordo com a legislação 
aplicável (Decreto-Regulamentar n.º15/2015, de 19 de agosto). A avaliação apresentada é 
muito genérica; 

A fundamentação 

das fichas dos 

perímetros urbano 

foi completada 

 

2 - Os cartogramas apresentados no relatório, para cada uma das alterações propostas, não 
identificam as condicionantes relacionadas com os Recursos Hídricos (incluindo o domínio 
hídrico), bem como da Reserva Ecológica Nacional, por tipologias); 

Esta informação 

consta da PO/ PC. Na 

reformulação das 

imagens foram 

representadas 

apenas as linhas de 

água.  

2. Quando 

referimos que “Os 

cartogramas 

apresentados no 

relatório, para cada 

uma das alterações 

propostas, não 

identificam as 

condicionantes 

relacionadas com 

os Recursos 

Hídricos (incluindo 

o domínio hídrico), 

bem como da 
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19/10/2021 //  

Reunião 

11/11/2021) 

Reserva Ecológica 

Nacional, por 

tipologias)”, o que 

queremos dizer é 

que, os 

cartogramas 

apresentados no 

relatório, para cada 

uma das propostas 

de alteração, não 

apresenta o 

domínio hídrico 

nem 

condicionantes 

associadas. As 

plantas de 

ordenamento e 

condicionantes 

apresentam, 

contudo, para uma 

correta análise, a 

informação que 

consta deveria 

estar nos 

cartogramas 

apresentados no 

relatório; 

- Verificamos que as áreas apresentadas no Relatório, nomeadamente as apresentadas no 
quadro 7, para o PDM em vigor, não correspondem às apresentadas na informação vetorial. 
Por exemplo, a área apresentada no quadro 7, para o perímetro urbano de Germil e para a 
categoria “Espaço de Atividades Económicas” não correspondem; enquanto que no quadro 
7, o valor é de 6,5, na shapefile o valor é de 6,19. Deverá existir correspondência entre 
estes valores; 

As áreas 

apresentadas 

correspondem às do 

relatório do PDM em 

vigor.  

 

- O Relatório de Fundamentação não faz qualquer referência ao relatório da avaliação 
ambiental estratégica; 

Foi introduzido um 

subcapítulo a 

enquadrar esta 

temática 

 

- No ponto 3.3. não é feita referência ao Relatório Ambiental e ao Resumo Não Técnico; 
Introduzida 

referência  
 

- No que respeita às zonas industriais (espaços de atividades económicas), verifica-se que 
não é apresentada a caracterização e avaliação adequada da situação existente, em termos 
de infraestruturas gerais necessárias para justificar as alterações propostas (conforme 
referido na tabela em anexo). Alerta-se que, no âmbito dos critérios do DR n.º15/2015, terá 
de ser garantida a provisão das infraestruturas necessárias para a correta implementação 
de novas áreas a integrar o solo urbano. A propósito desta questão alerta-se para o artigo 
72.º da alteração ao RJIGT – DL n.º25/2021 de 29 de março: 
“7 - A reclassificação do solo, na contiguidade de solo urbano, que se destine à instalação 
de atividades de natureza industrial, de armazenagem ou logística e aos respetivos serviços 
de apoio, pode ser realizada através da elaboração, revisão ou alteração de plano 
territorial, de acordo com os critérios estabelecidos nos n.os 1 a 3, sendo o respetivo prazo 
de execução definido no plano territorial objeto de elaboração, alteração ou revisão. 
8 - A reclassificação do solo a que se refere o número anterior fica sujeita à delimitação de 
uma unidade de execução e à garantia da provisão de infraestruturas e de serviços 
associados, mediante contratualização dos encargos urbanísticos e inscrição no programa 
de execução, nos planos de atividades e nos orçamentos municipais.”  

A fundamentação 

das EAE foi 

completada  
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Apreciação CMPC/ 

conclusão da 

reunião de 

trabalho com a 

APA 11/11/2021 

Esclarecimentos 

APA 

(email 

19/10/2021 //  

Reunião 

11/11/2021) 

Face ao referido acima, as Zonas Industriais previstas devem manter-se, preferencialmente, 
integradas em UOPG. 

3 - Parecer favorável condicionado com o ID respetivo, devendo ser ponderadas e 
acauteladas as orientações constantes da tabela anexa: 3, 13, 15, 18, 21, 25, 26, 36, 47, 53, 
57, 60, 61 e 62. 

Estes perímetros são 

atravessados por 

áreas pertencentes 

ao domínio hídrico, 

onde se aplica o 

disposto nas 

condicionantes 

legais, tal como 

representadas na 

planta de 

condicionantes. 

 

3.    As propostas 

de alteração 

apresentadas com 

parecer favorável 

condicionado têm 

condicionantes 

associadas logo, 

estas deverão ser 

salvaguardadas (o 

parecer inclusive 

identifica, na 

tabela, algumas 

condicionantes 

associadas); 

4 - Pedido de esclarecimentos com o ID respetivo, devendo ser ponderadas e acauteladas 
as orientações constantes da tabela anexa: 4, 12, 17, 22, 23, 28, 30, 31, 33, 45 e 51.  

O programa de 

execução e de 

financiamento é um 

dos elementos que 

acompanha o plano. 

4. As propostas 

com solicitação de 

esclarecimentos 

requerem o envio 

do programa de 

execução, plano de 

financiamento e 

fundamentação da 

sustentabilidade 

económica e 

financeira; 

documentos 

também solicitados 

pela CCDR no seu 

ponto 2; 

2.1 Regulamento 
No que respeita à proposta de Regulamento apresentada é de referir, como nota prévia, o 
seguinte: O concelho é abrangido pela Albufeira de Águas Públicas “Fagilde”, classificada 
como protegida, contudo, o presente Regulamento só a refere no Artigo 6.º relativo às 
“Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública” e no Artigo 42.º relativo 
“Espaço Natural e Paisagístico”. Importa que a mesma seja considerada e se clarifique quais 
as normas aplicáveis. Deverá ainda ser tido em consideração o referido no ponto 2.3 do 
presente documento. 

A albufeira de 

Fagilde é 

identificada nas 

condicionantes 

como albufeira de 

águas públicas 

Na área adjacente 

aplica-se o disposto 

na legislação em 

vigor  

 

Capítulo I – Disposições Gerais 
Artigo 4.º - Relação com outros instrumentos de gestão territorial 
Sugere-se a consulta à listagem de IGT indicados no sítio eletrónico da Direção Geral do 
Território (DGT)  para o concelho de Penalva do Castelo.  
Deve ser integrada a referência ao IGT - Plano Nacional da Água, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 76/2016, de 9 de novembro. 

incluído 

 

Capítulo II – Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 
Artigo 6º - Âmbito e Identificação 
A informação constante neste artigo do Regulamento deve encontrar-se devidamente 
articulada com a Planta de Condicionantes que integra as servidões e restrições de utilidade 
pública em vigor. Ver os aspetos referidos no ponto 2.3 do presente documento. 

Informação 

compatibilizada 

 

Artigo 7º - Regime 
Tal como referido no ponto 2.3 deste documento, caso se identifiquem desfasamentos entre 

No texto do art.º 6º 
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a representação gráfica da rede hidrográfica na Planta de Condicionantes, a cartografia 
militar 1/25000 e eventualmente a realidade física do território, sugere-se que seja 
integrada numa norma que salvaguarde, de forma clara, que às linhas de água existentes se 
aplicam todas as disposições referentes à servidão administrativa do domínio público 
hídrico. De acordo com o artigo 21.º da Lei n.º54/2005, de 15 de novembro na sua atual 
redação. 

é referido “No 

território abrangido 

pelo presente Plano 

são observadas as 

disposições legais e 

regulamentares 

referentes a 

servidões 

administrativas e 

restrições de 

utilidade pública em 

vigor, ainda que não 

estejam assinaladas 

na Planta de 

Condicionantes, 

designadamente:” 

Neste sentido, 

considera-se que a 

preocupação se 

encontra 

salvaguardada 

Capítulo III – Uso do Solo 
Secção III – Estrutura Ecológica Municipal 
Esta informação deve estar devidamente articulada e atualizada tendo em conta o referido 
no ponto 3 deste documento. 

ok 

 

Secção V – Disposições Comuns ao Solo Urbano e ao Solo Rústico 
Artigo 20º - Compatibilidade de usos e atividades 
Neste artigo devem ainda ser consideradas e integradas normas que salvaguardem os 
seguintes aspetos: 
- Condicionar ou prever requisitos específicos na seleção de atividades a instalar quando se 
tratar de grandes consumidores de água ou produtores de águas residuais, nomeadamente 
no que se refere ao abastecimento de água e ao tratamento e drenagem das águas 
residuais; 

 

não é mensurável. 

Não incluído 

 

- Interditar qualquer tipo de lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico 
e de outros resíduos líquidos poluentes e não devidamente tratados, nas linhas de água, no 
solo ou no subsolo; 

introduzido 
 

- Interditar a deposição, abandono ou depósito indevido de resíduos de qualquer atividades 
que comprometa a qualidade do ar, da água e do solo. 

introduzido  

Capítulo IV – Solo Rústico 
Secção IV – Espaço Natural e Paisagístico 
Esta informação deve estar devidamente articulada e atualizada tendo em conta o referido 
no ponto 3 deste documento. 

O parecer da APA 

termina no ponto 

2.3 

 

Capítulo VII 
Secção V – Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 
É referido que as UOPG são áreas “…a sujeitar a Plano Municipal de Ordenamento do 
Território – Plano de Urbanização e/ou Plano de Pormenor…”. Uma vez que a CM pretende 
instalar/ampliar zonas industriais, sugere-se que estas UOPG sejam executadas através de 
Plano de Pormenor no sentido de melhor acautelar (quando elaborado) as matérias 
necessárias e os impactes ambientais. 
Alerta-se para a necessidade de serem previamente ponderados e avaliados nestas áreas os 
aspetos acima e os seguintes, sugerindo-se integrar os mesmos nos objetivos das UOPG. 
- Os efeitos esperados sobre os recursos hídricos, decorrentes também da alteração da 
impermeabilização prevista e da relação infiltração/escoamento superficial; 
- Os impactes sobre os sistemas gerais de infraestruturas de abastecimento de água, de 
drenagem e tratamento de águas residuais e pluviais, garantindo a provisão das 
infraestruturas necessárias para a correta implementação das referidas zonas industriais. 

O regulamento foi 

alterado para prever 

PP e Unidades de 

Execução para a 

UOPG 4 e UOPG 5 

(RJIGT) 

- objetivos 

introduzidos no ar.º 

95ºA e 95ºB 
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Aspetos gerais a ponderar integrar no Regulamento: 
Verificamos que existem compromissos que integram, direta e/ou indiretamente com Zonas 
Ameaçadas pelas Cheias (ZAC) pelo que, como referido na tabela 1 e, de acordo com o 
RJREN são zonas que devem ser salvaguardadas. 

 

 

Face ao exposto, de seguida, apresentamos uma proposta de articulado a inserir no 
regulamento: 
“Artigo X° - Zonas Inundáveis  
1 - Qualquer ação de edificação ou demolição em zonas inundáveis, carece de 
autorização/parecer prévio da APA, I.P.. 
2 - É permitida a conservação e reconstrução de edifícios preexistentes, licenciados nos 
termos legalmente exigidos. 
3 - Nas áreas delimitadas como zonas inundáveis na Planta de Ordenamento é interdita a 
realização de novas construções ou a execução de obras suscetíveis de constituir obstrução 
à livre circulação das águas, com exceção de: 
a) Construções que correspondam à substituição de edifícios existentes, licenciados nos 
termos legalmente exigidos, a demolir; 
b) As obras de ampliação ou obras de construção precedidas de demolição e que visem 
exclusivamente retificações volumétricas e alinhamento de fachadas e/ou com a cércea 
dominante; 
c) Edificações que constituam complemento indispensável de outras já existentes e 
devidamente licenciadas, bem como ampliação de edifícios com vista ao estabelecimento de 
condições de habitabilidade mínima, nomeadamente de necessidades básicas de 
acessibilidade, segurança e salubridade consagradas legalmente; 
d) Construções que correspondam à colmatação de espaços vazios na malha urbana 
consolidada; 
e) Os equipamentos e apoios às zonas de recreio e lazer, bem como infraestruturas 
associadas, desde que sejam estruturas ligeiras e não exista localização alternativa. 
4 - Nas áreas delimitadas como zonas inundáveis na Planta de Ordenamento é ainda 
interdita:  
a) A construção de edifícios sensíveis, nos termos do Regime Jurídico da Avaliação e Gestão 
dos Riscos de Inundação, designadamente, equipamentos hospitalares e de saúde, 
escolares, lares de idosos, de reclusão, edifícios com importância na gestão de emergência e 
de socorro, armazenamento de produtos perigosos e poluentes, estabelecimentos 
industriais abrangidos pelo regime de prevenção de acidentes graves, estabelecimentos 
industriais perigosos que estejam obrigados por lei ao dever de notificação e à apresentação 
de um relatório de segurança, bem como qualquer obra de edificação a eles relativa que 
agrave a suscetibilidade de ocorrência de inundações;  
b) A construção de caves, qualquer que seja a utilização prevista; 
c) A criação de novas unidades funcionais, sempre que à mesma esteja associada o aumento 
de risco; 
d) A alteração de uso, sempre que à mesma esteja associada o aumento de risco; 
e) Usos e ações passiveis de comprometer o estado das massas de água; 
f) A execução de aterros que possam agravar o risco de inundação; 
g) A destruição do revestimento vegetal, e a alteração do relevo natural, com exceção da 
prática de culturas tradicionalmente integradas em explorações agrícolas e das ações que 
visem promover o controlo das cheias e a infiltração das águas, bem como do estritamente 
necessário à instalação das ações previstas no ponto 3; 
h) Qualquer ação que conduza à alteração do sistema natural de escoamento por obstrução 
à circulação das águas, com exceção do estritamente necessário à instalação das ações 
previstas no ponto 3; 
i) A realização de intervenções suscetíveis de aumentar o risco de inundação. 
5 - Nas zonas inundáveis, desde que legal e tecnicamente fundamentado, e sem prejuízo dos 
restantes pontos do presente artigo, são passíveis de aceitação: 
a) As ações que tenham como objetivo promover o controlo de cheias e a infiltração das 
águas; 
b) A construção de infraestruturas de saneamento e da rede elétrica; 
c) A implantação de infraestruturas indispensáveis ou a realização de obras de correção 
hidráulica, bem como de instalações adstritas a aproveitamento hidroagrícola e 
hidroelétrico; 
d) A realização de obras hidráulicas, de infraestruturas viárias, portuárias e de recreio, e 

ZAC – introduzido 

novo artigo no 

regulamento – art.º 

10ºA 
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estacionamentos, de manifesto interesse público; 
e) Abertura de trilhos e caminhos pedonais/cicláveis, incluindo pequenas estruturas de 
apoio; 
f) Outras ações que cumpram o disposto no ponto seguinte. 
6 - A realização das ações previstas nos números anteriores fica condicionada à observância 
cumulativa dos seguintes princípios gerais e condições:  
a) Seja demonstrada a inexistência de alternativa de localização; 
b) Seja comprovada a eliminação ou o desagravamento do risco para pessoas e bens e da 
afetação dos valores e recursos naturais a preservar; 
c) A cota do piso inferior da edificação seja superior à cota da cheia definida para o local. 
Caso não seja possível, nas operações urbanísticas sujeitas a controlo prévio, devem ser 
adotadas medidas adequadas de proteção contra inundações devendo, para o efeito, os 
requerentes/projetistas demonstrar a compatibilidade da operação com o risco associado;  
d) Sempre que possível não é permitida a pernoita no piso inferior à cota de cheia definida 
para o local; 
e) Seja demonstrado que não resulta agravada a vulnerabilidade à inundação, incluindo nos 
edifícios confinantes e na zona envolvente; 
f) Seja observado o cumprimento das normas de segurança decorrentes do regime 
específico, e garantindo a estabilidade dos edifícios a construir e dos que se localizam na sua 
envolvente próxima; 
g) Seja assegurada a não obstrução da livre circulação das águas, e que não resulte agravado 
o risco de inundação associado, devendo este risco de inundação ser entendido como a 
combinação da probabilidade de ocorrência de inundações, tendo em conta a sua 
magnitude, e das suas potenciais consequências prejudiciais para a saúde humana, o 
ambiente, o património cultural, as infraestruturas e as atividades económicas; 
h) Os efeitos das cheias sejam minimizados através de normas específicas, sistemas de 
proteção e drenagem e medidas para a manutenção e recuperação de condições de 
permeabilidade dos solos, nomeadamente, com utilização preferencial de materiais 
permeáveis e semipermeáveis; 
i) Nos alvarás de utilização, bem como nas autorizações de utilização a emitir para as 
construções localizadas em área com risco de inundação, é obrigatória a menção da inclusão 
da edificação em zona inundável, bem como de eventuais obrigações assumidas com vista a 
demonstrar a compatibilidade dos usos face ao regime de cheias e inundações;  
j) Assegurar que, no caso de haver danos sobre as ações realizadas por particulares, não 
poderão ser imputadas à Administração eventuais responsabilidades pelas obras de 
urbanização, construção, reconstrução ou ampliação em zona inundável, e que estas não 
poderão constituir mais-valias em situação de futura expropriação ou preferência de 
aquisição por parte do Estado”. 

Considera-se que, no Regulamento, devem ser reforçadas e fomentadas a adoção de novas 
medidas relacionadas com as alterações climáticas e boas práticas que favoreçam a 
valorização dos recursos hídricos e a permeabilidade do solo com águas não contaminadas, 
ponderando a consideração, entre outros, dos seguintes aspetos: 
- Ponderar as recomendações constantes dos Guias da DGT/CNT e CCDRC. 

 

 

- Reforçar as medidas e regras relacionadas com as alterações climáticas (AC) nas duas 
vertentes de mitigação e de adaptação. 

Foi criado um novo 

artigo no 

regulamento (art.º 

10A) com a 

salvaguarda das 

preocupações 

levantadas no Plano 

Intermunicipal das 

alterações climáticas 

 

- Reforçar a previsão dos mecanismos e técnicas de promoção de infiltração das águas 
pluviais e/ou o seu aproveitamento, de forma a reduzir os caudais afluentes à respetiva rede 
de drenagem. 

 

- Reforçar a criação de zonas verdes e respetiva modelação do terreno que facilite a 
infiltração de água. 

 

- Reduzir ao mínimo a impermeabilização dos espaços exteriores, com a adoção de 
pavimentos em materiais permeáveis no espaço privado e no espaço público (passeios, 
calçadas, praças, estacionamentos, acessos pedonais, pistas clicáveis, etc.) e, sempre que 
possível, prever a aplicação de pavimentos permeáveis e porosos. 

 

- Reforçar as estratégias de requalificação das linhas de água e de interdição da ocupação 
dos respetivos leitos e margens. As linhas de água devem ser mantidas preferencialmente 
sem artificialização e integradas nos espaços verdes, contemplando ações de 
renaturalização com vista à recuperação das suas secções de escoamento e assim atenuar 
potenciais efeitos de inundação resultantes do acréscimo de caudal devido a obstruções, 
impermeabilizações da envolvente ou outras ocorrências. 
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Nos termos da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na sua atual redação, a margem das linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, 

também se encontram sujeitas a servidão administrativa do Domínio Hídrico. Face a esta circunstância, 

sugere-se que em sede de Regulamento, fique salvaguardado que, caso se identifiquem desfasamentos 

entre a representação gráfica da rede hidrográfica na Planta de Condicionantes (Outras) e a realidade 

física do território, se aplicam às linhas de água existentes todas as disposições referentes à servidão 

administrativa do domínio público hídrico. 

No texto do art.º 6º 

é referido “No 

território abrangido 

pelo presente Plano 

são observadas as 

disposições legais e 

regulamentares 

referentes a 

servidões 

administrativas e 

restrições de 

utilidade pública em 

vigor, ainda que não 

estejam assinaladas 

na Planta de 

Condicionantes, 

designadamente:” 

Neste sentido, 

considera-se que a 

preocupação se 

encontra 

salvaguardada 

 

- Prever requisitos específicos na seleção das atividades a instalar, nomeadamente no que se refere ao 

tratamento e drenagem das águas residuais.  

Trata-se de um 

processo de 

alteração do PDM 

para adaptação ao 

RJIGT 

 

- Interditar o lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico e de outros resíduos 

líquidos poluentes e não devidamente tratados, nas linhas de água, no solo ou no subsolo. 

Decorre da 

legislação em vigor 

específica 

 

- Estabelecer que as águas residuais domésticas devem ter como destino a rede pública de águas 

residuais, admitindo-se apenas sistemas particulares nas condições de impossibilidade de acesso ao 

sistema público, ficando nessas condições sujeito aos requisitos legais para este tipo de utilização e 

outros (conforme disposto no n.º 4 do Artigo 48º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio). 

Trata-se de um 

processo de 

alteração do PDM 

para adaptação ao 

RJIGT 

 

- Prever requisitos específicos a observar nos projetos dos edifícios de forma a promover a eficiência 

hídrica dos mesmos. 

Trata-se de um 

processo de 

alteração do PDM 

para adaptação ao 

RJIGT. Decorre da 

legislação em vigor 

específica 

 

2.2 Elementos que constituem e acompanham o Plano – peças desenhadas 

Relativamente às peças desenhadas do Plano deve ser tida em consideração a ‘Norma Técnica sobre o 

Modelo de Dados e Sistematização da Informação Gráfica dos PDM – anexos I, II, III’. Aprovada pelo 

Aviso n.º 9282/2021, 17 de maio. Datado de fevereiro 2021, disponível no site da DGT em: 

https://www.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/publicacoes/Modelodados_PDM_18022021_Vol1_e_

Vol2.pdf  

Não é do âmbito do 

presente 

procedimento de 

alteração, contudo 

optou-se por aplicar 

os grafismos do guia 

para a classificação 

do solo urbano e do 

 

https://www.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/publicacoes/Modelodados_PDM_18022021_Vol1_e_Vol2.pdf
https://www.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/publicacoes/Modelodados_PDM_18022021_Vol1_e_Vol2.pdf
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solo rústico 

O 5 - Município remeteu a informação geográfica referente ao procedimento sendo que, a Hidrografia, é 

representada através de diversos temas. Analisada a hidrografia da cartografia de base, para a área do 

concelho, verifica-se que, as linhas de água constantes na mesma são, em algumas zonas, em número 

inferior às cartografadas na carta militar 1/25 000 

A rede hidrográfica deverá apresentar continuidade e coerência no seu traçado; poderá ter por 

referência a hidrografia representada na Carta Militar, a qual, se tem revelado, como sendo a mais 

próxima da situação presente no território. A omissão de linhas de água, caso existam, na representação 

gráfica da rede hidrográfica de base (cartografia homologada) deve ser sempre 

acautelada/complementada na representação do domínio hídrico, para que se apliquem as normas ou 

condicionantes à totalidade da rede hidrográfica existente no território. Nos termos da Lei n.º 54/2005, 

de 15 de novembro, na sua atual redação, a margem das linhas de água não navegáveis nem flutuáveis, 

nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, também se encontram sujeitas 

a servidão administrativa do Domínio Hídrico. 

As linhas de água e outros componentes da rede hidrográfica devem ser identificados com a respetiva 

toponímia. 

A cartografia foi 

homologada em 

2018. A hidrografia a 

utilizar no PDM será 

a da base 

cartográfica. 

A redefinição de 

rede hidrográfica 

não é da 

competência deste 

instrumento. 

 

No art-º 6º já se 

encontra referido 

“No território 

abrangido pelo 

presente Plano são 

observadas as 

disposições legais e 

regulamentares 

referentes a 

servidões 

administrativas e 

restrições de 

utilidade pública em 

vigor, ainda que não 

estejam assinaladas 

na Planta de 

Condicionantes, 

designadamente:”, 

ou seja, as linhas de 

água que possam 

não estar 

cartografadas, ficam 

sujeitas a servidão 

também.  

5.    Quando é 

referido que “A 

cartografia foi 

homologada em 

2018. A hidrografia 

a utilizar no PDM 

será a da base 

cartográfica. A 

redefinição de rede 

hidrográfica não é 

da competência 

deste 

instrumento.”, 

cabe à APA alertar 

para os 

desfasamentos 

observados na 

cartografia no se 

refere à rede 

hidrográfica, visto 

que esta constitui o 

domínio hídrico e à 

CM de avaliar as 

questões 

levantadas. No 

entanto conforme 

referido sempre 

que haja 

desfasamentos 

entre a cartografia 

deve ficar 

salvaguardado em 

sede de 

Regulamento essa 

situação, visto que 

todas as linhas de 

águas encontram-

se sujeitas a 

servidão do 

Domínio Hídrico; 

- Planta de Ordenamento (PO): Qualificação do Solo 

O ponto 4.2.8, do Relatório do Plano, refere que a Estrutura Ecológica Municipal (EEM) “apenas irá 

sofrer alteração decorrente da aprovação final da proposta de alteração dos perímetros urbanos 

propostos, bem como da aprovação dos pedidos de exclusão do Regime da RAN”. Analisando a Planta de 

Ordenamento, representada em 4 folhas, verifica-se que a EEM consta da Planta, todavia, na legenda, 

não aparece a simbologia associada à mesma e, a leitura desta informação torna-se confusa devido à 

restante informação, neste sentido, sugere-se um desdobramento da PO para este tema. 

A legenda da PO foi 

corrigida.  

 

6. Para além da informação considerada como Estrutura Ecológica Municipal, sugere-se a ponderação e 

complemento com os seguintes aspetos:  

- A zona abrangida pela ‘área de influência da zona sensível (em termos de nutrientes) da Albufeira da 

Aguieira’ (DL n.º 198/2008, de 8 de outubro), conforme decorre do ponto 4, b. do artigo 11º do 

Integrou-se o 

articulado referente 

à Zona Terrestre de 

Proteção da 

6.  No que respeita 

à Zona Terrestre de 

Proteção da 

Albufeira, a nossa 

referência ao 
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Regulamento do Plano. Informação disponível em:  

https://sniambgeoportal.apambiente.pt/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={CC5B4A

0C-0D6D-4DF6-BEBC-896E212647B3} 

https://sniambgeoportal.apambiente.pt/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={DE21A7

23-8BBA-4ECB-A079-9B05A370FBD8}  

A informação constante na Planta em causa deve, encontrar-se devidamente articulada no Regulamento 

com artigo sobre a Estrutura Ecológica Municipal. 

Albufeira regime de proteção 

das albufeiras de 

águas públicas (DL 

107/2009) 

considera-se 

importante por se 

tratar de uma área 

sensível e por ser 

necessário 

acautelar as 

condicionantes 

previstas neste 

regime e em 

qualquer tipo de 

ocupação deste 

território; 

7. Nesta planta, encontra-se representada a zona terrestre de proteção da albufeira de Fagilde; alerta-se 

que, quanto às propostas de classificação e qualificação do solo, para além da necessidade de cumprir o 

RJIGT e o DR n.º 15/2015, na área abrangida pelo regime de proteção (estabelecido pelo DL n.º 

107/2009, de 15 de maio) referente à albufeira de águas públicas – Albufeira de Fagilde existente no 

concelho e de onde decorrem várias condicionantes, para a zona terrestre de proteção (até 500 metros 

do NPA), importa salientar os aspetos que seguem.  

Na zona reservada da zona terrestre de proteção desta albufeira classificada (100 metros do NPA):  

- Não é permitida a ampliação dos perímetros urbanos (integrados em solo urbano), considerando o 

artigo 25.º do DL n.º 107/2009, de 15 de maio; 

- A ocupação dos ‘aglomerados rurais’, bem como dos restantes espaços classificados como solo rústico, 

terão que cumprir, nomeadamente, o consagrado no artigo 21.º deste diploma que interdita/condiciona 

a possibilidade de execução de obras de construção e ampliação; 

- A eventual expansão dos ‘aglomerados rurais’ deverá ser excecional e acautelar, nomeadamente, o 

consagrado nos artigos 19.º e 20.º do DL n.º 107/2009, de 15 de maio. 

Integrou-se um novo 

ponto 3 ao art.º 42  

7. Na zona 

reservada da 

albufeira de Fagilde 

de facto não 

existem perímetros 

urbanos e na zona 

terrestre de 

proteção existe 

apenas um, mas já 

constava do PDM 

em vigor. A nossa 

referência ao 

regime de proteção 

das albufeiras de 

águas públicas (DL 

107/2009) 

considera-se 

importante por se 

tratar de uma área 

sensível e por ser 

necessário 

acautelar as 

condicionantes 

previstas neste 

regime e em 

qualquer tipo de 

ocupação deste 

território; 

Na zona terrestre de proteção, fora da zona reservada (entre os 100 e os 500 metros do NPA): 

- Não devem ser criados novos perímetros urbanos (face ao existente no PDM em vigor);  

- A eventual expansão dos perímetros urbanos existentes é excecional e apenas para adequação às 

regras de classificação e qualificação do solo previstas no RJIGT e desde que se verifique que as áreas em 

causa estão parcialmente edificadas ou infraestruturadas e se localizam fora da zona reservada (100 

metros). 

 Não existem novos 

perímetros urbanos 

8 - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) 

No âmbito das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), e de uma forma genérica, é 

sempre importante ressalvar a necessidade de serem avaliados (e reavaliados), previamente, os 

impactes sobre os recursos hídricos e, os adequados sistemas gerais de infraestruturas de 

abastecimento de água, de drenagem e tratamento de águas residuais e pluviais, garantindo a provisão 

das infraestruturas necessárias para a sua correta implementação. 

A delimitação das UOPG (5) consta da Planta de Ordenamento e estão definidas no Art.º 92º do 

Regulamento. 

As condicionantes 

legais sobrepõem-se 

ao ordenamento e 

terão que ser 

respeitadas no 

âmbito da 

elaboração das 

UOPG 

8.    No que 

respeita às UOPG, a 

informação do 

quadro apresenta 

as condicionantes 

presentes na área 

das UOPG bem 

como o estado das 

massas de água 

superficial e 

https://sniambgeoportal.apambiente.pt/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7bCC5B4A0C-0D6D-4DF6-BEBC-896E212647B3%7d
https://sniambgeoportal.apambiente.pt/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7bCC5B4A0C-0D6D-4DF6-BEBC-896E212647B3%7d
https://sniambgeoportal.apambiente.pt/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7bDE21A723-8BBA-4ECB-A079-9B05A370FBD8%7d
https://sniambgeoportal.apambiente.pt/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7bDE21A723-8BBA-4ECB-A079-9B05A370FBD8%7d
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/05/09400/0301403032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/05/09400/0301403032.pdf
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Em relação a cada uma das UOPG previstas, importa alertar que, no âmbito dos recursos hídricos, devem 

ser acauteladas futuramente as seguintes circunstâncias:  

N.º 

Estado das 

massas de água 

superficiais 

Estado das 

massas de água 

subterrâneas 

Observações/Considerações APA 

UOPG 01 
Bom 

Razoável 
Bom 

Toda a área encontra-se inserida na área de influência da zona sensível 

da “Albufeira da Aguieira”, definida no âmbito do DL n.º 198/2008, de 8 

de outubro. 

UOPG 02 

UOPG 03 

Bom 

Razoável 
Bom 

Toda a área encontra-se inserida na área de influência da zona sensível 

da “Albufeira da Aguieira”, definida no âmbito do DL n.º 198/2008, de 8 

de outubro. 

Parte da área abrange a Albufeira de Fagilde e a totalidade da zona 

reservada (100m) e por isso sujeita ao regime de proteção estabelecido 

pelo DL 107/2009, de 15 de maio.  

A área é atravessada por vários Leitos dos Cursos de Água integrados na 

REN. 

UOPG 04 Razoável Bom 

Toda a área encontra-se inserida na área de influência da zona sensível 

da “Albufeira da Aguieira”, definida no âmbito do DL n.º 198/2008, de 8 

de outubro. 

UOPG 05 Bom Bom 

Toda a área encontra-se inserida na área de influência da zona sensível 

da “Albufeira da Aguieira”, definida no âmbito do DL n.º 198/2008, de 8 

de outubro. 

 

subterrânea. Esta 

informação deve 

ser tida em 

consideração no 

âmbito das ações 

previstas/propostas 

para as UOPG, 

salvaguardando as 

condicionantes 

presentes no 

território; 

- Planta de Infraestruturas (em falta) 

Conforme previsto no ponto 3, artigo 97º, do RJIGT, o PDM é também acompanhado, como elemento 

complementar, das “infraestruturas relevantes que sirvam o município”. 

No Relatório do Plano é referido que o “Cadastro das infraestruturas de abastecimento de água e de 

tratamento de águas residuais” foi utilizado no âmbito da metodologia para a reclassificação do solo 

todavia, essa informação, não é apresentada em nenhuma Planta ou cartograma. 

Esta Planta poderá, representar um desdobramento da Planta de Ordenamento; por exemplo “Planta de 

Ordenamento – Infraestruturas” e, deve estar articulada com o Regulamento do Plano.  

Foi introduzida uma 

nova planta com 

esta informação 

(equipamentos e 

infraestruturas) 

 

No âmbito da revisão deste Plano, as redes de infraestruturas (nomeadamente as de abastecimento de 

água, drenagem e tratamento de águas residuais, sistemas de recolha e encaminhamento de águas 

pluviais) devem ser avaliadas e apresentadas soluções, tendo em consideração o seguinte:  

- Informação atualizada, quanto às infraestruturas existentes, previsão de novas face às carências atuais 

e às propostas do presente processo do PDM; 

- Indicação dos sistemas adotados e a adotar nas áreas de povoamento disperso e aglomerados rurais 

(sistemas individuais/autónomos, com ponderação dos eventuais riscos de poluição das massas de água 

subterrâneas e superficiais); 

- Garantia da articulação entre as infraestruturas existentes, necessárias e as que integrarão o ‘Programa 

de execução e plano de financiamento’; 

- Cumprimento dos objetivos, medidas e metas definidas nos planos /programas identificados no 

Quadro de Referencia Estratégico (QRE) do Plano e da AAE, nomeadamente no PGRH - RH4A, PENSAAR 

2020 (Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 2020 “PENSAAR 

2020” 

http://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=10
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98)  e no PNUEA (Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, 2012-2020 (PNUEA)) 

Quanto ao Abastecimento de Água, sugere-se o seguinte: 

- Identificação das origens de água; 

- Caracterização dos sistemas de abastecimento abrangendo estruturas supramunicipais e os principais 

usos da água; 

- Representação das captações de água de abastecimento público, legalmente constituídas (publicadas 

em diário da república);  

- Identificação das necessidades futuras, tendo em consideração a cobertura territorial (as áreas não 

servidas por este sistema).  

Foi introduzida uma 

nova planta com 

esta informação 

(equipamentos e 

infraestruturas) 

 

Não existem 

captações com 

perímetro de 

proteção publicado.  

 

Quanto à Drenagem e tratamento de águas residuais, sugere-se nomeadamente o seguinte: 

- Identificação das infraestruturas de drenagem e tratamento de águas residuais existentes, tais como 

estações elevatórias, estações de tratamento, entre outros;  

- Identificação das necessidades futuras, com base nas ocupações geradoras de efluentes e consequente 

capacidade de resposta das infraestruturas existentes, nomeadamente no que se refere às ETAR 

existentes no concelho;  

- Identificação da cobertura territorial / indicação das áreas não servidas pelo sistema.  

 

Quanto aos Sistemas de recolha e encaminhamento de águas pluviais, sugere-se nomeadamente o 

seguinte: 

- Identificação das infraestruturas existentes e previstas; 

- Avaliação e quantificação do possível reaproveitamento das águas pluviais em usos compatíveis, regas, 

lavagens de ruas, entre outros. 

 

9 - Planta de Condicionantes: Outras Condicionantes  

Nesta planta terão que ser integradas, delimitadas e legendadas as servidões e restrições de utilidade 

pública, em vigor (também em termos de recursos hídricos), que possam constituir limitações ou 

impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento do território.  

Analisada a Planta verifica-se que apesar de representada toda a hidrografia da cartografia de base do 

Município, a rede hidrográfica apresentada é, por vezes, inferior à rede constante na cartografia 1/25 

000, o que carece de correção/complemento. Nos termos da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na 

sua atual redação, a margem das linhas de água não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente 

torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, também se encontram sujeitas a servidão 

administrativa do Domínio Hídrico.  

A cartografia 

homologada é a 

utilizada de base no 

PDM para os 

recursos hídricos 

9. No que respeita 

à Planta de 

Condicionantes, é 

referido que  “A 

cartografia 

homologada é a 

utilizada de base no 

PDM” contudo, 

mesmo sendo 

cartografia 

homologada, 

verificando-se 

esses 

desfasamentos a 

servidão do 

domínio hídrico 

deve ficar 

assegurada em 

sede de 

Regulamento. 

A rede hidrográfica deve apresentar continuidade e coerência no seu traçado. 

Esta poderá ter por referência a hidrografia representada na Carta Militar, a qual se tem revelado como 

sendo a mais próxima da situação presente no território. A omissão de linhas de água, caso existam, na 

A cartografia 

homologada é a 

utilizada de base no 
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representação gráfica da rede hidrográfica de base (cartografia homologada) deve ser sempre 

acautelada/complementada na representação do domínio hídrico, para que se apliquem as normas ou 

condicionantes à totalidade da rede hidrográfica existente no território.  

PDM 

Face a esta circunstância, considera-se que, em sede de Regulamento, deve ficar salvaguardado que, 

caso se identifiquem desfasamentos entre a representação gráfica da rede hidrográfica na Planta de 

Condicionantes e a realidade física do território, se aplicam às linhas de água existentes todas as 

disposições referentes à servidão administrativa do domínio público hídrico. 

No art-º 6º já se 

encontra referido 

“No território 

abrangido pelo 

presente Plano são 

observadas as 

disposições legais e 

regulamentares 

referentes a 

servidões 

administrativas e 

restrições de 

utilidade pública em 

vigor, ainda que não 

estejam assinaladas 

na Planta de 

Condicionantes, 

designadamente:”, 

ou seja, as linhas de 

água que possam 

não estar 

cartografadas, ficam 

sujeitas a servidão 

também. 

 

No que se refere à legenda desta Planta e à identificação dos recursos hídricos, considera-se que a 

estrutura apresentada no Regulamento, na generalidade é a correta, no entanto, o mesmo não se 

verifica na Planta, pelo que se sugere as seguintes nomenclaturas: 

Recursos Naturais 

Recursos Hídricos: 

Domínio hídrico: 

● Leitos e margens dos cursos de água 
● Leitos e margens das albufeiras (30m) 

Albufeiras de Águas Públicas 

 Albufeira de Fagilde – (NPA 310m)  

● Zona Reservada (100m) 
● Zona Terrestre de Proteção (500m) 

A informação constante na Planta de Condicionantes deve encontrar-se devidamente articulada com as 

Normas em vigor e com a redação e teor do Regulamento do Plano, referente às servidões e restrições 

de utilidade pública em vigor. 

Legenda corrigida 

 

Verificamos ainda que, nesta planta de condicionantes, se encontra representada uma “atividade 

perigosa – produtos explosivos”, contudo, até à data, de acordo com o DAIA, não existem, para o 

Município de Penalva do Castelo, registos de estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei 

n.º150/2015, de 5 de agosto. Face ao exposto, e tendo em consideração que a “atividade perigosa – 

produtos explosivos” representada na planta de condicionantes não está regulamentada, esta deverá 

constar, apenas, na planta de ordenamento. 

A APA informou que 

o paiol não está 

abrangido pelo 

cumprimento do 

disposto no 

Decreto-Lei n.º 

150/2015, de 5 de 
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agosto.  Está 

abrangido pelo 

cumprimento das 

disposições contidas 

no Decreto-Lei n.º 

87/2005, de 23 de 

maio, que define o 

regime aplicável por 

força da caducidade 

de alvarás e licenças 

dos 

estabelecimentos de 

fabrico e de 

armazenagem de 

produtos explosivos. 

Por força do artigo 

5.º do já citado 

Decreto-Lei, a PSP 

organiza e mantém 

atualizado um 

registo nacional das 

zonas de segurança 

de estabelecimento 

de fabrico e 

armazenagem de 

produtos explosivos, 

pelo que devera ser 

contactada a 

Direção Nacional de 

Armas e Explosivos 

(DNAE), tendo em 

vista obter a 

delimitação 

geográfica das zonas 

de segurança. 

Neste sentido, será 

de manter a 

localização do paiol 

na PC. 

3.4 DGEG – DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA 

Parecer, de teor genericamente favorável, com algumas observações e recomendações, conforme 

respetiva ponderação efetuada no quadro seguinte. 

Conteúdo do parecer / síntese Apreciação Técnica 

3 Proposta de Regulamento do PDM 

No artigo 6º (Âmbito e Identificação), do Capítulo II-Servidões Administrativas Restrições de Utilidade Pública, e 
uma vez que foi atribuída uma nova concessão ( nº de cadastro: MNC000133, denominação “Abegões”) e a 
concessão com o nº de cadastro MNC000071 (“Venturinha”) sido extinta, entende-se que deverá ser efetuada a 

corrigido 
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seguinte alteração, no tocante aos depósitos minerais: 

onde se lê: ii Depósitos Minerais; i Concessão Mineira: Venturinha, Vila Seca, Castelo Nº 1 e Real;  
deverá ler-se: ii Depósitos Minerais; i Concessão Mineira: Abegões, Vila Seca, Castelo Nº 1 e Real. 

Caso seja entendimento da Câmara Municipal, apesar do processo de licenciamento da pedreira denominada 
“Carrapatos” ter sido indeferido deverá esta área ser salvaguardada para efeito de exploração de massas 
minerais, considerando-se assim que a alteração à revisão do PDM de Penalva do Castelo deverá salvaguardar 
as pedreiras licenciadas ou em licenciamento, devendo igualmente ser salvaguardadas futuras ampliações das 
mesmas. 

O artigo 26.º, relativo a postos de abastecimento público de combustíveis, sofreu uma ligeira alteração em 
resultado do novo conceito de solo rústico (que substituiu o conceito de solo rural) introduzido através do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, mas que em nada condiciona a instalação de infraestruturas na área dos combustíveis. 

Não foram efetuadas 

alterações 

. Plantas de condicionantes 

No que diz respeito a depósitos minerais, considera-se que as plantas de condicionantes devem refletir a 
situação atual, nomeadamente, a planta com a referência “A_0003-R05_Pl_Condicionantes_03.pdf” deverá ser 
atualizada de forma a incluir área da concessão de exploração MNC000133 – Abegões. De modo idêntico deverá 
ser efetuada a atualização da planta com a referência “A_0003- R05_Pl_Condicionantes_02.pdf de modo a 
eliminar-se a alusão/implantação da concessão “Venturinha”. 

Os serviços web de SIG, desta Direção-Geral podem ser consultados para aceder à informação disponível 
(www.dgeg.gov.pt , na área Serviços online, em Informação Geográfica). A informação SIG poderá ser 
visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software utilizado para visualização/manipulação de Shapefiles 
(*.shp). 

As concessões 
mineiras foram 
atualizadas de 
acordo com a 
informação 
disponível no site 
da DGEG 

3.5 DGT – DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO 

Parecer de teor desfavorável sobre aspetos da rede geodésica e da cartografia, conforme respetiva 

ponderação efetuada no quadro seguinte. 

Conteúdo do parecer / síntese Apreciação Técnica 

1 INFRAESTRUTURA GEODÉSICA NACIONAL 

1.1 Os vértices geodésicos da RGN deverão representados na Planta de Condicionantes, topónimos e a cota de terreno. N - 
Embora os vértices geodésicos se encontrem implantados na Planta de Condicionantes, não apresentam os respetivos 
topónimos. Assim, a Planta de Condicionantes deverá ser corrigida relativamente a esta situação. 

Os topónimos foram 

introduzidos 

2. CARTOGRAFIA 

N - A cartografia apresentada nas peças desenhadas da revisão do PDM de Penalva do Castelo não respeita o estipulado no 
artigo 15º-A do Decreto-lei nº 130/2019, de 30 de agosto. 

Deverá ser utilizada a Cartografia Topográfica Vetorial 1:10000 para a Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão e Lafões, 
homologada em 28-09-2018, nº processo 484, que abrange este concelho. 

 

 

A cartografia 

homologada de 2018 

foi alterada em todas 

as peças desenhadas 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dgeg.gov.pt%2F&data=04%7C01%7Cleonor.sota%40dgeg.gov.pt%7C96e750381b7f4365e37308d93e437811%7Cde733142452342e1a8d48e04f78f8d59%7C0%7C0%7C637609281768850453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Kr47WgE0Jc59tKaXVmN9oBUtwLnTluLf%2BGDc8S8LEcc%3D&reserved=0
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5. CONCLUSÃO 

O parecer da DGT é desfavorável. Devem ser corrigidos os itens 1.1 da Infraestrutura Geodésica Nacional e  os itens 2.4, 2.5, 
2.7, 2.18 e 2.19 de 2. Cartografia . 

corrigido 

 

3.6 DRAPC – DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO 

No seguimento do parecer da DRAPC foram introduzidas as correções aos perímetros urbanos decorrentes 

da apreciação. Contudo, a Câmara Municipal solicitou a reapreciação de 2 pedidos que mereceram parecer 

desfavorável (áreas P1 e P2) em email enviado em 21 de dezembro 2021. No seguimento deste pedido, a 

28 de dezembro 2021, o Eng.º António Godinho enviou o resultado do pedido, via email, às quais emitiu 

parecer favorável, conforme apresentado de seguida. 

 

Conteúdo do parecer / síntese Apreciação Técnica 

A ) - PARECER À PROPOSTA DE EXCLUSÃO DE ÁREAS DE RAN 

A que se refere o “Anexo I – Proposta de Exclusão de Áreas da Reserva Agrícola Nacional” (Páginas 89 a 93 do 
RelatorioFundamentacao_v2021) 

ID PARECER OBSERVAÇÕES  

P1 DESFAVORÁVEL ESPAÇO URBANO DE BAIXA DENSIDADE COM 

MUITA ÁREA DISPONÍVEL 

 
 

Área com parecer 

favorável da DRAP 

(email do Eng. 

Godinho de 

28/12/2021 – ver em 

baixo)  

ID PARECER OBSERVAÇÕES  

P2 DESFAVORÁVEL AREA DE EDIFICAÇÃO DISPERSA COM MUITO 

ESPAÇO DISPONÍVEL 

 

  

Área com parecer 

favorável da DRAP 

(email do Eng. 

Godinho de 

28/12/2021 – ver em 

baixo)  

ID PARECER OBSERVAÇÕES  
Área retirada de 

perímetro urbano, 

mantida em RAN. 
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Conteúdo do parecer / síntese Apreciação Técnica 

P3 DESFAVORÁVEL EXISTE APOIO AGRÍCOLA (PROCESSO 

364/2016 ERRANC - FAVORAVEL - 25m2) 

ok 

ok 

ID PARECER OBSERVAÇÕES  

C1_1 DESFAVORÁVEL APENAS PELO LIMITE DA CONSTRUÇÃO 

 

C1_2 FAVORÁVEL PARA RETIRAR EDIFICAÇÃO NO LIMITE DA RAN 

 

Ajuste da área ao 

limite do edifício 

existente 

ID PARECER OBSERVAÇÕES  

C2_1 DESFAVORÁVEL APENAS PELO LIMITE DA CONSTRUÇÃO 

 

C2_2 FAVORÁVEL PARA RETIRAR EDIFICAÇÃO NO LIMITE DA RAN 

 

Ajuste da área ao 

limite do edifício 

existente 

ID PARECER OBSERVAÇÕES  

C3_1 DESFAVORÁVEL APENAS PELO LIMITE DA CONSTRUÇÃO 

 

C3_2 FAVORÁVEL PARA RETIRAR EDIFICAÇÃO NO LIMITE DA RAN 

 

Ajuste da área ao 

limite do edifício 

existente 

B ) – CORRECÇÃO DA RAN DECORRENTE DA INTEGRAÇÃO DAS ÁREAS ABRANGIDAS POR APROVEITAMENTO 

HIDROAGRÍCOLA (AH) (nº3 do Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de Setembro) 

Foi efetuada a integração na RAN das áreas de AH que se encontravam em solo rústico. 

Este trabalho encontra-se vertido em duas “shapefile”, uma com a delimitação da RAN e outra com a delimitação dos AH, 

que se encontram compiladas no ficheiro (RAN_AH_PENALVA_2021.7z).  

Foi considerada a 

delimitação da RAN + 

AH fornecidos pela 

DRAPC 
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3.7 DRCC – DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO 

A entidade não se fez representar, disponibilizando atempadamente o respetivo parecer favorável 

condicionado às recomendações identificadas no respetivo parecer, constante na PCGT, que se considera 

anexo à presente Ata. 

Conteúdo do parecer / síntese Apreciação Técnica 

No que diz respeito ao Património Cultural Classificado importa, conforme referido no relatório de 
fundamentação das alterações (ponto 4.2.13), proceder à atualização do inventário, sendo que para além da 
Casa de Santa Eulália, classificada como Monumento de Interesse Público (MIP) através da Portaria n.º 
607/2020, Diário da República, 2ª série, n.º 203, de 19 de outubro de 2020, que também fixou a zona especial 
de proteção, é necessário ainda considerar a Declaração n.º 99/2015, publicada em Diário da República, 2ª 
série, n.º 88, de 7 de maio de 2015 referente à desclassificação das Antas de Penalva, na freguesia de Antas. 

Atualizado na PO  

Assim, a atualização dos elementos do plano, escritos e desenhados, em alteração, nomeadamente a planta de 
condicionantes, carece de aferição das delimitações de imóveis e das respetivas zonas gerais ou especiais de 
proteção (ZGP ou ZEP), considerando os dois Monumentos de Interesse Público e respetivas zonas especiais de 

Atualizado 
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Conteúdo do parecer / síntese Apreciação Técnica 

proteção, os três imóveis de Interesse Público e respetivas zonas gerais de proteção contadas dos limites 
exteriores desses imóveis e os dois imóveis de Interesse Municipal sem zona de proteção. 
Sobre a Casa da Ínsua importa ter presente que a classificação inclui todo o conjunto formado pelos jardins, 
logradouro, lagos, portões e a parte norte da quinta, pelo que a zona geral de proteção é contada a partir do 
limite dessa área. 

Análise no âmbito do Património Arqueológico: 
No âmbito do procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal de Penalva do Castelo, deverão ser 
atualizadas as referências ao Património Arqueológico, nomeadamente as constantes da Planta de 
Ordenamento - Património Cultural, de acordo com o constante na Base de Dados da DGPC, consultável em 
https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/ 

Informação atualizada 

de acordo com os 

sítios arqueológicos 

fornecidos pela DRCC 

em 4/1/2022 – ver 

email em baixo 

 

3.8 ICNF – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P 

Parecer de teor favorável condicionado à integração e ponderação dos aspetos mencionados no respetivo 

parecer, conforme respetiva ponderação efetuada no quadro seguinte. 

Conteúdo do parecer / síntese Apreciação Técnica 

PLANTA DE ORDENAMENTO – QUALIFICAÇÂO DO SOLO 

No que diz respeito à conformação/adequação ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), o 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, determina que: 

- A cartografia da rede de defesa da floresta contra incêndios constituída pela rede primária de faixas de gestão de 

combustível, rede viária florestal fundamental, rede de pontos de água e rede nacional de postos de vigia, assim como a 

carta de perigosidade de incêndio florestal, constantes dos PMDFCI, devem ser incorporadas e regulamentadas nos 

respetivos planos municipais de ordenamento do território (n.º 5, do art.º 10.º); 

Assim, a Rede Primária deverá estar representada na Planta de Ordenamento (Espaços Canais) sob a forma de uma faixa 

com 125m de largura, interrompida no Solo Urbano e nos Aglomerados Rurais. 

A informação relativa 

ao PMDFCI foi 

introduzida na Planta 

de Condicionantes – 

perigosidade de 

incêndios, bem como 

todas as restantes 

componentes 

identificadas na 

legislação. 

Não existem postos 

de vigia no concelho. 

PLANTA DE CONDICIONANTES – PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO FLORESTAL 

- As plantas dos PMDFCI são elaboradas à mesma escala da planta de condicionantes do Plano Diretor Municipal (n.º 6, do 

art.º 10.º); 

A Planta referente à Perigosidade de incêndio rural deverá corresponder à constante no PMDFCI (Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28 de junho, na sua redação atual), com apresentação de todas as classes de perigosidade. 

Nota: a atualização do PMDFCI de Penalva do Castelo tem parecer vinculativo favorável do ICNF datado de 9 de julho de 

2021, encontrando-se nesta data em consulta pública, devendo a Planta referente à Perigosidade de incêndio rural 

Perigosidade 

atualizada e 

informação 

completada com as 

diferentes classes de 

perigosidade (PMDFCI 

– versão Dez 2021) 
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constante deste PMDFCI ser oportunamente vertida para o PDM. 

REGULAMENTO 

Sugere-se a inclusão no Regulamento dos condicionalismos à edificação previstos no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28 de junho, na sua redação atual, tal como previstos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI). 

O n.º 1 do art.º 32º 

remete para o 

PMDFCI em vigor 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO CENTRO LITORAL 

Relativamente à adequação ao Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF-CL), a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 115/2018, de 06/09, determina que os Planos Diretores Municipais (PDM) devem ser adaptados 

aos PROF, tendo em atenção: 

 - O disposto no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, na sua redação atual, conciliando com os 

PROF as suas normas de uso do solo no domínio do uso e gestão florestal considerando a escala intermunicipal. 

Preocupações 

acauteladas no 

regulamento. O PDM 

adapta o conteúdo do 

PROF 

 

 

 

- Na transposição dos PROF e adaptação dos PDM, e no que se refere às peças gráficas, deve ser aferido o limite das sub-

regiões homogéneas e dos corredores ecológicos, dada a grande diferença de escalas cartográficas da respetiva elaboração.  

Ok. Constante no 

Relatório na página 8 

à 10 

Assim, tendo em vista a adequação ao Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF-CL), e de forma 

a sistematizar a informação, sugere-se a inclusão de dois artigos no Regulamento, na Secção referente aos Espaços 

Florestais, tendo em atenção a estrutura seguidamente apresentada, com a necessária adaptação e inclusão de informação:  

Secção XX Espaços florestais Artigo XX.º Caraterização 

1. Os espaços florestais integram as áreas do território concelhio particularmente vocacionadas para os usos   , que 

constituem os seus usos dominantes, e destinam-se, para além da sua função de , a promover a e as atividades associadas a 

esta, no quadro das orientações estabelecidas no PROF -CL e que constam do Anexo XX. 

2. Os espaços florestais subdividem-se em:   

3. Os espaços florestais de correspondem às áreas de com funções relevantes de 

4 Os espaços florestais de    correspondem a áreas de     nas quais devem ser adotadas as normas e modelos de silvicultura 

por função de definidas no PROF-CL. 

5. Os espaços florestais de correspondem às áreas onde se privilegia a função principal de 

          tal como definida no PROF-CL, destinando-se ao nos termos autorizados pelas entidades de tutela. 

Integrado no 

Artigo 37º 

Artigo XX.º Usos complementares e compatíveis 

1. Constituem usos complementares dos usos dominantes dos espaços florestais, em qualquer das suas subcategorias, as 

seguintes ações e atividades: 

2. Nos espaços florestais de são admissíveis como usos compatíveis com os seus usos dominantes: 

3. Nos espaços florestais de são admissíveis, como usos compatíveis com os seus usos dominantes: 

4. Nas áreas de espaços florestais integradas na Rede Natura 2000, as ações e atividades referidas nos números anteriores 

apenas são admissíveis se se conformarem com o respetivo regime legal e cumprirem as determinações e orientações de 

gestão do PSRN2000 a aplicar nos termos estabelecidos no número X do artigo XXº. 

Integrado no 

artigo 39º 

Para além dos artigos acima referidos, deverá ser incluído um anexo no Regulamento, com a seguinte estrutura: 

ANEXO  

ORIENTAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO CENTRO LITORAL 

(…) 

Não foi transposto. É 

redundante, não há 

necessidade de referir 

o cumprimento de 

legislação em vigor 

aplicável 
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4 CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL - ATA E PARECERES EMITIDOS (AGOSTO 2021) 

4.1 ATA | CCDR CENTRO  
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4.2 ARS-C – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO  
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4.3 APA/ARHC – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P./ ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA 

DO CENTRO 
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4.4 ANEPC – AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL  
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4.5 DGEG – DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA  
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4.6 DGT – DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO  
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4.7 DRAPC – DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO  
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4.8 DRCC – DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO  
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4.9 ICNF – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P  
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