
~~~ MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO ~~~ 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATA N° 01 / 2020 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM VINTE E OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE 

 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, pelas dezassete horas, na Sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu, nos termos do n°.1, do art.° 27.° da Lei n°. 75/2013, de 

12 de setembro, a Assembleia Municipal presidida por Vítor Manuel Melo Fernandes, o respetivo 

Presidente e secretariada por Luís Miguel Ferreira Gouveia e Dália Maria Araújo Silva, tendo-se presente 

a ordem de trabalhos constante na convocatória oportunamente enviada a todos os seus membros. 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Primeiro —Validação de eventuais substituições regimentais de Deputados Municipais, verificação da 

existência de quórum e aprovação da ata da última reunião: 

 Verificou-se a presença de vinte e quatro membros que integram a Assembleia Municipal, sendo 

o membro António Manuel Lopes Carvalho, chamado a substituir o membro David Paulo Torres Macário 

e o membro Manuel Gomes de Campos, na impossibilidade de Joana Catarina Fernandes Ferreira, chamado 

a substituir o membro, Sara Isabel Gomes Nunes. Registaram-se as faltas dos membros, Ana Isaura Coelho 

de Frias Marques e do Presidente da Junta de Freguesia de Real. 

 Confirmando-se a existência de quórum para a presente reunião, o Presidente da Assembleia 

declarou aberta a sessão.  

 Posta à votação a redação final da ata de vinte e oito de novembro de dois mil e dezanove, 

previamente remetida a todos os membros, foi a mesma aprovada por unanimidade pela Assembleia. 

Segundo —Intervenção dos cidadãos que na respetiva inscrição, efetuada nos termos do ponto 3 da 

presente ordem de trabalhos, tenham optado por intervir no início da sessão: 

 Não se verificou a inscrição de qualquer cidadão para intervir neste espaço. 

Terceiro -Apresentação do expediente relevante e prestação de informações ou esclarecimentos que 

à mesa cumpra produzir:  

 O Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento do expediente relevante recebido, 

conforme documento que fica anexo à presente ata, da qual faz parte integrante. 



Quarto -Informações disponibilizadas pelos elementos nomeados por esta Assembleia Municipal, 

referentes aos diversos Órgãos ou Entidades a que respeitam as nomeações: 

 Usou da palavra o Presidente da Assembleia para prestar informações relativas ao Congresso 

Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e à reunião do Conselho Municipal 

de Educação (CME), referindo que o Congresso teve como tema "Descentralizar. Regionalizar. Melhor 

Portugal", no qual se debateram assuntos como a organização do Estado, o modelo de desenvolvimento do 

país e o financiamento local. No Conselho Municipal de Educação foi apresentado o relatório de atividades 

e o resultado do primeiro período. Nesta reunião interveio no sentido de elogiar e corroborar uma ideia que 

foi apresentada por um grupo de alunos, que consistia no dia sem telemóvel, pois como todos têm presente, 

os telemóveis na sala de aula são uma inquietação para os professores e para quem tem responsabilidade 

sobre a educação dos jovens. Sugeriu que esta ideia, a ser levada a cabo como atividade do Agrupamento, 

fosse estendida aos próprios encarregados de educação, para que em casa, nesse dia, também não seja 

utilizado o telemóvel, podendo advir desse ato algumas surpresas agradáveis. No que respeita à questão dos 

resultados do primeiro período, informou que o primeiro ciclo apresentou um plano de melhoria de 

resultados, o qual focava conteúdos programáticos, mas também os próprios alunos, pais e encarregados de 

educação. Concordando plenamente com esta proposta, sugeriu que a mesma fosse alargada aos outros 

níveis de ensino, com as adaptações que entendessem necessárias, e que incluíssem também os professores, 

no sentido de sensibilizar para as boas práticas de outras escolas que nos vão chegando através da 

comunicação social e que têm apresentado bons resultados. 

 Seguidamente, usou da palavra a membro Dália Maria Araújo Silva Martins para prestar 

informações relativas à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a qual fez uma breve súmula 

do relatório de atividades de 2019, destacando os processos que estiveram em curso nesse ano. Assim, num 

total de trinta e um processos em acompanhamento, catorze desses transitaram do ano de 2018, tendo havido 

onze novas instaurações e seis reaberturas, sendo que no final do ano se encontravam ativos onze processos. 

Comparativamente ao ano de 2018, concluiu que houve menos sete processos em acompanhamento e 

terminou com menos quatro processos ativos, o que poderá ser considerado um indicador positivo. 

Relativamente à entidade que mais participou situações à CPCJ, em 2019, foi a autoridade policial, seguida 

dos estabelecimentos de ensino. No que respeita à escolaridade, verificou-se que a maioria das crianças e 

jovens que foram acompanhados ao longo do ano de 2019, frequentavam o terceiro ciclo, num total de nove 

processos. Quanto aos processos instaurados, verificou-se que a principal problemática sinalizada, teve a 

ver com a exposição a comportamentos que possam comprometer obem-estar e desenvolvimento da 

criança, a violência doméstica, num total de sete processos, seguindo-se o mau trato psicológico ou a 

indiferença afetiva. Na reunião da CPCJ foi aprovado o plano de atividades para dois mil e vinte e 

verificando-se que o plano de atividades de dois mil e dezanove foi cumprido na íntegra. 

 O Presidente da Assembleia lamentou o facto de, há muito tempo, não haver qualquer informação 

relativamente a muitos órgãos, para os quais foram nomeados representantes desta Assembleia.  

 Solicitou ainda a palavra a Presidente da Junta de Freguesia de Germil para falar do Agrupamento 

de Centros de Saúde Dão Lafões (AGES), para informar que relativamente à sua nomeação para esse órgão, 
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nunca foi convocada para nenhuma reunião, nem neste mandato, nem no anterior. Já procurou informação 

e o que percebeu é que o órgão não está em funcionamento, por esse motivo a sua atividade não tem eco. 

Nesse sentido, sugeriu que a Assembleia, de uma forma oficial, peça informação ao Diretor Executivo do 

ACES Dão Lafões sobre a atividade deste órgão. 

Quinto —Outros assuntos previstos no art.° 11.°, n.° 4, do Regimento da Assembleia Municipal: 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto o período de intervenção para outros assuntos 

previstos no número quatro, do artigo onze do Regimento da Assembleia Municipal, no qual se inscreveram 

os membros, Luís Manuel Gomes Albuquerque e a Presidente da Junta de Freguesia de Germil. 

 O membro Luís Manuel Albuquerque apresentou um voto de pesar referente ao falecimento do 

Reverendíssimo Bispo Emérito D. Ilídio Leandro. 

 Foi também apresentado pelo Secretário Luís Gouveia o voto de pesar proposto pela Mesa da 

Assembleia Municipal.  

 O Presidente da Assembleia observou que uma vez que estes dois votos de pesar têm o mesmo 

sentido e muita informação em comum, o ideal seria fazer a fusão destes dois textos. Após a concordância 

de todos os membros para que seja feita a fusão dos dois textos, que resultou numa proposta única, foi a 

mesma colocada à votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

VOTO DE PESAR ---

Pelo falecimento do Reverendíssimo Bispo Emérito D. Ilídio Leandro. Documento anexo à presente ata, da 

qual faz parte integrante. 

 O membro Luís Manuel Albuquerque colocou uma questão que acha pertinente relativamente aos 

débitos da água. Uma vez que a data limite de pagamento da fatura da água é sempre o último dia do mês, 

porquê é que o débito na conta dos munícipes nunca é feito na mesma data, ou seja num dia fixo? Sugeriu 

que fosse fixado um dia do mês para que o mesmo seja efetuado e assim não causar transtornos para os 

munícipes. 

 A Presidente da Junta de Freguesia de Germil fez uma pequena apreciação do Orçamento do 

Estado de dois mil e vinte e o reflexo que o mesmo irá ter nas freguesias do concelho de Penalva do Castelo. 

Informou que, uma vez mais, as freguesias deste concelho serão beneficiadas com mais dois mil e quarenta 

e dois euros, em soma ao valor do FEF (Fundo Europeu de Financiamento) que já recebiam até aqui. À 

semelhança do ano anterior houve um aumento, decorrendo este da distribuição da verba remanescente da 

aplicação da fórmula dos três "F's", que é o Fundo de Financiamento das Freguesias. Este remanescente é 

distribuído em benefício das zonas de baixa densidade populacional, que é o caso de todas as freguesias do 

concelho de Penalva do Castelo, tal como da esmagadora maioria das freguesias do distrito de Viseu. 

Informou também que foi anunciado no Congresso da Associação Nacional de Freguesias, que decorreu 

em janeiro, pelo Sr. Primeiro-ministro Dr. António Costa, que todas as freguesias iriam, ao longo do 

exercício do Governo em funções, poder dispor de um eleito a meio tempo. Isto porque há um cálculo de 

que em cerca de cinquenta por cento das freguesias do território nacional, os seus eleitos exerçam as suas 

competências em regime de não permanência, acabando uma boa parte dos eleitos por estar a trabalhar um 

pouco em regime de voluntariado. Isto deve-se, porque o valor que auferem e as necessidades de tempo e 



trabalho que têm que executar, não são proporcionais. Pensa que se esta medida se concretizar, será uma 

mais-valia para as freguesias pelo trabalho que j á realizam, mas terão as freguesias que corresponder em 

trabalho e em rigor na sua atividade, situações que já lhes estão a ser pedidas actualmente com o processo 

de descentralização que já está em curso. 

 O Presidente da Câmara em resposta ao membro Luís Manuel Albuquerque explicou que a razão 

para a discrepância de datas do débito para pagamento da fatura da água, talvez se deva à data em que os 

serviços enviam para as instituições bancárias os ficheiros da facturação. Vai ter em boa conta a observação 

feita, questionando aos serviços técnicos para analisarem o que se passa e para que, de preferência, o débito 

seja efetuado num dia mais próximo da data limite de pagamento. 

 Relativamente à intervenção da Presidente da Junta de Freguesia de Germil, o Presidente da 

Câmara manifestou a sua satisfação por ver reforçadas as economias da Juntas de Freguesia. Mas, no que 

respeita á descentralização de competências, que vai ter de ocorrer no próximo ano, reforçou que o trabalho 

dos eleitos locais terá de ser sempre em boa parte por amor à causa. Com o que está para vir, com a 

responsabilidade triplamente acrescida e com os vencimentos que pagam aos autarcas, os quais estão por 

vontade própria, reconhece que futuramente poderá haver muita falta de qualidade dos mesmos, porque 

com a responsabilidade que têm em exercer os seus cargos e a remuneração que auferem, naturalmente que 

não estarão disponíveis para tal sacri~cio. Enquanto houver amor à causa, ainda existem autarcas de 

qualidade, quando deixar de existir essa vontade e o vencimento não for compensatório, o mais provável é 

que deixem de existir bons autarcas. 

 O Presidente da Assembleia referiu que o Presidente da Câmara fizera chegar à Mesa o pedido de 

inclusão na ordem do dia, pelo caráter de urgência, do seguinte ponto: 

- Plano Diretor Municipal —Integração no PDM das novas regras de classificação e qualificação do solo 

(pelo n.° 2, do art.° 199.° do RJIT) e transposição das normas do Programa Regional de Ordenamento 

Florestal do Centro Litoral — REOT —Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território —Alteração. 

 A documentação respetiva fora previamente remetida à Assembleia Municipal e reencaminhada 

para todos os membros pela via habitual. 

 Após a devida apresentação e justificação feita pelo Presidente da Câmara, o Presidente da 

Assembleia colocou os assuntos à apreciação da Assembleia Municipal, tendo sido deliberado e aprovado 

por unanimidade o respetivo caráter de urgência, pelo que será acrescentado no final da ordem do dia, 

constituindo o número sete. 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Primeiro — Informação do Sr. Presidente da Câmara sobre a atividade municipal e situação financeira 

do Município: 

 De acordo com número dois, do artigo décimo segundo do Regimento da Assembleia Municipal, 

Presidente da Câmara deu a conhecer a atividade municipal e a situação financeira do Município, 

explicando e esclarecendo a Assembleia do seu conteúdo, sendo que toda esta informação encontra-se anexa 

à presente ata, da qual faz parte integrante.  ~? 
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 Na sua exposição, o Presidente da Câmara realçou os seguintes aspetos: 

 Os objetivos estratégicos mantêm-se os mesmos. 

 Nas principais empreitadas em curso: empreitada n° 24/2016, "Construção da Nova ETAR da Vila 

(Gôje) ", pelo valor de 1.817.137,44€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 1/2018, "Sistema de 

Águas Residuais (SAR) da Ínsua I (Sr.a da Ribeira) ", pelo valor de 162.985,62€ +IVA, em fase de 

execução; empreitada n° 3/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Casal Diz", pelo valor de 

159.932,05€ +IVA, em fase de receção provisória; empreitada n° 4/2018, "Sistema de Águas Residuais 

(SAR) de Roriz", pelo valor de 160.807,41€ +IVA, em fase de receção provisória; empreitada n° 5/2018 

"Sistema de Águas Residuais (SAR) de Sezures", pelo valor de 267.679,27€ +IVA, em fase de execução; 

empreitada n° 2/2019, "Beneficiação e Conservação de Arruamentos na Vila —Rua entre a Creche da 

SCMPC e a Casa Paroquial", pelo valor de 25.388,06€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 8/2019, 

"Beneficiação e Conservação de Caminhos Agrícolas —Pavimentação do Caminho de Ligação entre a 

Localidade da Corga e Urgal —Pindo", pelo valor de 78.973€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 

22/2019, "Construção de Ponto de Água —Beneficiação do Açude dos "VAIS" (Santa Clara) no Rio Dão, 

para a criação de reserva de água para combate a incêndios e para Regadios Agrícolas", pelo valor de 

118.000€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 24/2019, "Beneficiação e Conservação de 

Arruamentos na Vila —Rua 25 de Abril —Cruzamento para a Rua Dr. Carlos do Amaral", pelo valor de 

7.027,02€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 27/2019, "Outras Instalações de Serviços —Obras de 

Beneficiação/Conservação do Edi~cio da Antiga Escola do 1 ° CEB de Pindo de Baixo", pelo valor de 

13.463€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 31 /2019, "Ponte da Nossa Senhora da Ribeira — Ínsua 

(Acessos ao Pontão) ", pelo valor de 15.365€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 33/2019, 

"Reservatórios de Água —Equipamento Eletromecânico para o Rl ", pelo valor de 22.368,95€ +IVA, em 

fase de execução.  

Nas actividades executadas por administração direta: enumerou todas as que constam da documentação 

anexa à ata. 

Nas actividades promovidas ou apoiadas pelo Município: enumerou todas as que constam da documentação 

anexa à ata. 

Atividades previstas (promovidas ou apoiadas pelo Município): enumerou todas as que constam da 

documentação anexa à ata. 

 Situação financeira (saldos edívidas afornecedores — 20 de fevereiro de 2020): total de 

disponibilidades — 2.930.720,64€; participações: WRC —Agência de Desenvolvimento Regional de 

2.500,00€, MATEVISEU —Matadouro Regional de Viseu, S.A. 18.000,00€, foi constituída uma provisão 

para cada participação; dívida a curto prazo: créditos comerciais — 112.336,22€ e dívida a médio e longo 

prazo: créditos bancários 976.644,94€. 

 Processos judiciais pendentes: enumerou todos os que constam no documento anexo á 

presente ata.  



 Depois das informações fornecidas pelo Presidente da Câmara Municipal, o Presidente da 

Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual se inscreveu o membro, Luís Manuel 

Gomes Albuquerque. 

 O membro Luís Manuel Albuquerque sugeriu que fosse feita uma intervenção nas bermas da estrada 

Esmolfe — Sezures, que quando a chuva é abundante a estrada torna-se muito perigosa, porque as bermas estão 

cerca de 10 cm acima do alcatrão. Com a agravante de que junto à pedreira da Embeiral, a gravilha vai com a 

água para o meio da estrada, tornado a estrada ainda mais perigosa nos dias de chuva. È necessário baixar as 

bermas para a água poder escoar devidamente, como já alertou numa outra sessão da Assembleia Municipal. 

Relativamente à ETAR de Sezures não acha admissível a vedação que está feita tão junto à estrada desviada 

meio metro. Dentro do concelho não conhece nenhum exemplo onde esteja uma vedação tão junto à estrada. 

Na sua opinião a Câmara Municipal deveria dar o exemplo e corrigir a situação. 

 O Presidente da Câmara confirmou que o membro Luís Manuel Albuquerque já havia falado da 

situação das bermas da estrada Esmolfe-Sezures. Explicou que a situação que se verifica junto à pedreira da 

Embeiral, tem a ver com a exploração da mesma e se foi a empresa que estragou, será ela quem terá de limpar, 

obrigação que já foi comunicada a essa mesma empresa. Vai relembrar o engenheiro responsável da pedreira 

para que procedam à reparação das respetivas bermas. Lembrou também que a Câmara Municipal tem um 

acordo com todas as juntas de freguesia do concelho para a limpeza de bermas e valetas de todas as estradas, 

tendo a Câmara transferido essa obrigação para as juntas de freguesia. Relativamente à ETAR de Sezures ele 

próprio também não concordou com aquela situação, questionou o técnico da Câmara Municipal responsável 

pela obra para saber se o projeto contemplava aquela solução, tendo a resposta sido afirmativa. Aceita a 

observação do membro Luís Manuel Albuquerque e garantiu que a Câmara irá reparar aquela situação. 

Segundo —Regulamentos —Regulamento do Cemitério Municipal de Penalva do Castelo —Projeto de 

alteração: ---

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 O Presidente da Câmara explicou que este projecto, que foi previamente enviado a todos os 

membros, se deve ao facto de não existir um coveiro municipal, o qual no passado tinha como obrigação 

diária ir zelando pelo cemitério. Os jazigos com o uso do tempo vão-se deteriorando com os anos e hoje 

abrir uma cova junto a um jazigo antigo, é algo que é preciso ser gerido muito minuciosamente, pois correm 

o risco de o partir e poder danificar os jazigos vizinhos. Por tudo isto o que se propõe é que sejam os 

proprietários/família das campas os responsáveis pela remoção dos jazigos, acautelando assim que, no caso 

de danificação do mesmo, a despesa não seja reportada à Câmara Municipal. Esclareceu que o que é 

proposto é essencialmente desresponsabilizar aCâmara pela colocação e pela retirada dos jazigos, que é 

um critério justo, até porque nas freguesias são as Juntas de Freguesia quem resolve esse problema. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual se 

inscreveram os membros, Luís Manuel Gomes de Albuquerque e Presidente da Junta de Freguesia de Germil. 

 O membro Luís Manuel Albuquerque disse que, pela experiência que teve quando foi Presidente 

da Junta de Freguesia de Sezures, o coval era pago pela família e no caso de ser necessário remover~l 



jazigo, questionava a família se queriam ser eles a remover as pedras do jazigo ou queriam que fosse o 

coveiro e qual o custo do encargo e o dinheiro era para o coveiro. A Presidente da Junta de Freguesia de 

Germil, referiu que no caso do cemitério da sua freguesia, o mesmo foi alvo faz algum tempo, do roubo de 

alguns pertences no seu interior, tendo a Junta de Freguesia apresentado queixa às autoridades sobre o 

sucedido. A resposta das autoridades foi que a Junta de Freguesia não tem competência de apresentar a 

respeitava queixa, pois foi referido que as campas são propriedade privada de cada família, competindo 

unicamente à Junta de Freguesia cuidar dos acessos e dos corredores de passagem dos mesmos cemitérios, 

apresentado qualquer queixa, só se for nesses espaços que o furto ou qualquer situação anormal ocorra. ---

 Após as intervenções foi a proposta colocada à votação, a qual foi aprovada por unanimidade.--

Terceiro -Regulamentos —Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimentos de Água e de águas 

Residuais do Município de Penalva do Castelo —Projeto —Consulta Pública: 

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 O Presidente da Câmara referiu nada haver a acrescentar à proposta remetida a todos os membros. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

 De imediato, foi a proposta colocada à votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Quarto -Regulamentos —Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de 

Penalva do Castelo —Projeto —Consulta Pública 

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 O Presidente da Câmara referiu nada haver a acrescentar à proposta remetida a todos os membros. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

 De imediato, foi a proposta colocada à votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Quinto -Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Esmolfe —Celebração de Contrato-Programa: 

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 O Presidente da Câmara referiu nada haver a acrescentar à proposta remetida a todos os membros. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

 De imediato, foi a proposta colocada à votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Sexto -Designação de um elemento para representação na Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens (CPCJ) de Penalva do Castelo:  

 Para cumprimento do ponto número seis da Ordem de Trabalhos, foi entregue na Mesa, uma lista, 

designada Lista única, com a seguinte composição: 

- Lista única, propondo a senhora Cecília das Dores Barros. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual,,~ão se 



inscreveu nenhum membro. 

 Seguidamente foi a lista supra mencionada posta à votação, por escrutínio secreto e sob a 

orientação da Mesa, tendo-se verificado os seguintes resultados: 

 Número total de votantes inscritos: vinte e seis 

 Número total de votantes: vinte e quatro 

 Número de votos a favor: vinte e quatro 

 Número de votos contra: zero 

 Número de votos em branco: zero 

 Número de votos nulos: zero 

Sétimo -Plano Diretor Municipal —Integração no PDM das novas regras de classificação e 

qualificação do solo (pelo n.° 2, do art.° 199.° do RJIT) e transposição das normas do Programa 

Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral — REOT —Relatório sobre o Estado do 

Ordenamento do Território —Alteração: 

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 O Presidente da Câmara explicou que esta proposta tem como objetivo uma alteração que decorre 

da lei relativamente aos PDM's. É um documento que não é da autoria da Câmara Municipal, é das 

instâncias superiores, que tem de ser aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual se 

inscreveram os membros, Luís Manuel Gomes Albuquerque e Presidente da Junta de Freguesia de 

Trancozelos. 

 O membro Luís Manuel Albuquerque, embora o Presidente da Câmara tenha explicado o carácter 

de urgência de aprovação desta proposta, questionou se de facto essa urgência se verifica, porque leu o 

documento e detetou alguns erros e algumas situações que não são do seu agrado. Passou a citá-las: na 

página setenta e dois chamam à sua freguesia, Sezures, de Fratel, o que tem de ser corrigido. Refere que 

em Penalva do Castelo existem três farmácias e uma parafarmácia, quando só existem duas farmácias e 

deve ser dito só o que realmente existe. Existem outras situações em que confundem terras com as 

freguesias, a classificação dos hotéis em que atribuem quatro estrelas a um hotel que tem apenas três 

estrelas, referindo como de cinco estrelas a Casa da Ínsua. Manifestou o seu desagrado no que respeita às 

conclusões, páginas cento e quinze e cento e dezasseis, onde de acordo com o programa de execução e 

financiamento conclui-se que o nível de implementação do período de dois mil e quinze dois mil e dezanove 

foi pouco satisfatório, visto que trinta e um porcento das ações previstas foram implementadas ou 

encontram-se em curso, referindo-se que setenta e três porcento do total das ações previstas foram 

canalizadas no período temporal à aprovação do PDM. Declarou que se a proposta for colocada a votação, 

votará contra, principalmente pela situação de chamarem à sua freguesia Fratel, pois a designação correta 

é Sezures, ele é sezurense. Acha que o documento deve ser dado mais tempo para analisar o documento 

mais profundamente, com mais precisão. 

 O Presidente da Junta de Freguesia de Trancozelos, da leitura que fez do documento, ~o que 



respeita à sua freguesia, constatou que no documento o nome das povoações, Trancozelos e Trancozelinhos, 

estão trocados, estranhando o facto de não ser feita nenhuma referência à povoação de Lisei nem da 

Marinha. No corpo do texto, no que respeita à sede da Junta de Freguesia, ela situa-se em Trancozelinhos 

e não em Trancozelos. Pede que estas situações sejam corrigidas.  

 O Presidente da Câmara disse que, como já todos perceberam, este documento foi produzido com 

alguma agilidade e daí reforça o caráter de urgência do mesmo. Explicou que este documento naturalmente 

que não vai para Diário da República sem ser revisto e corrigido, mas o que está ali em causa não é a 

terminologia das povoações. Há inclusive um aflorado de floresta, que existe na zona de Carpanha e que 

foi sugerido pelo Vereador Gabriel Costa, que fosse preservado e que foi referido para a Comissão que 

elaborou esta revisão do PDM, contemplar essa parte da floresta. Como já todos se aperceberam, este 

documento tem muitas imprecisões que serão devidamente corrigidas. 

Em resposta ao membro Luís Manuel Albuquerque observou que votar contra é um direito que tem, é uma 

das três hipóteses de voto possíveis de qualquer membro da Assembleia, podem votar contra, a favor ou 

abstêm-se. 

 O Vereador Gabriel Costa, com a anuência do Presidente da Câmara, interveio no sentido de 

alertar que se este texto for aprovado, não pode ser alterado posteriormente, caso isso aconteça terá de ser 

novamente submetido a aprovação. Referiu que se existem incorreções, que se retire da votação, realizando-

se nova Assembleia, pois não é vergonha nenhuma o que está mal retifica-se 

 O Presidente da Câmara explicou que uma vez que a alteração é apenas de redação e não de 

conteúdo, não é necessário ir novamente a reunião para ser aprovado. 

 O Presidente da Assembleia tomou a palavra referindo compreender tudo o que está ali em causa 

e questionou o Presidente da Câmara sobre quais as consequências da não aprovação deste documento, 

nesta sessão da Assembleia. 

 O membro Luís Manuel Albuquerque, pedindo novamente a palavra, referiu que se baseou mais 

na sua freguesia, não tendo olhado tanto para as outras, mas há uma situação lha causa dúvida, pois a 

recuperação da ponte medieval do Trancozelos está como não concluída, mas pensa que a ponte j á se 

encontra concluída. 

 O Presidente da Câmara disse que são duas as consequências. Assim, ou se convoca uma 

Assembleia Municipal extraordinária para aprovar este documento, com os inconvenientes de todos se 

terem que lá se deslocar e dos custos que implica para o Município, quando o que se vai alterar são meras 

gralhas de redação, porque a substância do documento não é alterada. Mas a decisão cabe ao Presidente da 

Assembleia. 

 O Presidente da Assembleia referiu então considerar que foram elencadas situações que são 

efectivas gralhas, mas também foi, ali, referido que cada um dos elementos que interveio só leu a parte que 

dizia respeito à sua freguesia. Nada obsta que para além dos nomes das povoações, haja outras gralhas de 

outro nível e que por isso as alterações não se limitem apenas a questões de redacção, que seriam aceitáveis. 

Tendo em atenção que é de facto um documento importante, o PDM, um dos documentos mais importantes 

que existe para a gestão de um concelho, custa-lhe colocar o documento à votação nestas circunstâi}~.as, o 



que acontecerá se o Presidente da Câmara não retirar a proposta da Ordem do Dia. 

 O Presidente da Câmara informou que a pessoa responsável pelo documento é oVice-presidente, 

que está ausente por estar em representação do concelho. Disse que a votação pode ser adiada para o mês 

de abril, não há nada que obste a adiar a votação para essa data. Pensa, com grande convicção, que o 

essencial do documento está acautelado pelo Eng. Pedro, porque até há data ainda não lhe deu provas para 

não confiar no seu trabalho. Foi ele quem acompanhou a elaboração do documento, embora tenha algumas 

gralhas, o cerne está correto. Mas, se o Presidente da Assembleia achar que o documento não reúne as 

condições para ser colocado a votação, pode retirá-lo. 

 O Presidente da Assembleia esclareceu que não tem competência para retirar uma proposta que 

não seja ofensiva de alguma coisa, alguma lei. Não vê que esta proposta ofenda a lei ou ofenda o essencial 

dos bons usos e costumes, ou seja, não vê que tenha competência para a retirar da Ordem do Dia. Assim, 

se ela não for retirada por quem a propõe, será colocada a votação.  

 O Presidente da Câmara solicitou que fosse então retirada a proposta da Ordem do Dia. Caso sej a 

necessário aprovar o documento com urgência, solicita ao Presidente da Assembleia que convoque uma 

sessão extraordinária, mas pensa que pode ficar para a sessão de abril. 

 Após as intervenções, a Assembleia Municipal aceitou retirar a proposta da Ordem do Dia na 

sequência de solicitação nesse sentido efetuada pelo Presidente da Câmara. 

PERIODO RESERVADO A INTERVENÇAO DO PUBLICO 

 Não se verificou a inscrição de qualquer cidadão para intervir neste espaço. 

ENCERRAMENTO

 As deliberações tomadas foram aprovadas em minuta, por unanimidade, no final da sessão, para 

efeitos imediatos.  

 E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão, 

às dezanove horas e trinta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, 

vai ser devidamente assinada, nos termos da lei, por mim, Elisabete Barbosa Fernandes Claro, Assistente 

Técnica do quadro de pessoal da Câmara Municipal que a redigi e pelo Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal. 

A Assist. Técnica, 

~ì9,c~~-e~ e ~~ccnc9-

O Presidente da Assembleia Municipal, 

~ 
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Anexos:  -

- Informação do Presidente da Assembleia sobre o expediente recebido desde a sessão anterior; 

- Voto de pesaz pelo falecimento do Reverendíssimo Bispo Emérito D. Ilídio Leandro; 

- Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade municipal e situaçào financeira do Município;----

- Propostas:  

- Regulamentos —Regulamento do Cemitério Municipal de Penalva do Castelo —Projeto de alteração; 

-Regulamentos —Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimentos de Água e de águas Residuais do 

Município de Penalva do Castelo —Projeto —Consulta Pública; 

- Regulamentos —Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Penalva do 

Castelo —Projeto —Consulta Pública; 

- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Esmolfe —Celebração de Contrato-Programa; 

-Designação de um elemento para representação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

de Penalva do Castelo, 

-Plano Diretor Municipal —Integração no PDM das novas regras de classificação e qualificação do solo 

(pelo n. ° 2, do art. ° 199. ° do RJIT) e transposição das normas do Programa Regional de Ordenamento 

Florestal do Centro Litoral — REOT—Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território —Alteração. 
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EXPEDIENTE PARA SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 2020-02-28 
(Recebido desde a última sessão ordinária da AM) 

Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões —envia Moção "Pela Instalação do 

Centro Oncológico no Centro Hospitalar Tondela Viseu e Pelo Início das Obras de 

Qualificação e Ampliação das Urgências no Centro Hospitalar Tondela Viseu", aprovada 

naquela Assembleia por unanimidade; 

Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões —Remete nota informativa sobre o 

agendamento da próxima Sessão Ordinária daquela Assembleia para dia 27 de abril; 

CIM Viseu Dão Lafões —Envia Plano de Atividades e Orçamento para o exercício económico 

de 2020, aprovados na última sessão da Assembleia Intermunicipal; 

CIM Viseu Dão Lafões —Envia brochura a anunciar o lançamento da 9.ª edição do "Projeto 

Wanted", envolvendo as Escolas empreendedoras da CIM, este ano alargado ao ensino 

Pré-escolar; 

Assembleia Municipal de Viseu —envia Moção "Pela Abolição das Portagens na A24 e A25", 

aprovada naquela Assembleia por unanimidade; 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) — Envia o Boletim Informativo 

n.º5, nova série, respeitante aos anos de 2018 e 2019; 

Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) — comunica o envio do livro "A 

Valorização do Papel e da Eficácia das Assembleias Municipais: Um Regimento-tipo", 

editado pela Associação de Estudos de Direito Regional e Local (AEDREL); 

CPCJ de Penalva do Castelo —envia relatório de atividades de 2019, aprovado na última 

reunião da modalidade "alargada"; 

Sindicato dos Professores da Região Centro —envia abaixo-assinado subscrito pelos 

docentes do Concelho, apelando à decisão de recusar a assunção das responsabilidades 

que vão passar do governo para as autarquias no âmbito da educação; 

Jornais e outras publicaGões recebidos das seguintes instituições: 

União das Misericórdias Portuguesas —jornal "Voz das Misericórdias" dos meses de 

novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020; 

Associação Portuguesa de Deficientes —Jornal "Associação" do mês de fevereiro; 

Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo —Jornal "Pena Jovem" de dezembro; 
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Convites/Convocatórias para eventos diversos: 

Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo —14 de dezembro —Almoço de Natal; 

Sport Clube Penalva do Castelo —15 dezembro —Ceia de Natal; 

Câmara Municipal de Penalva do Castelo — 21 dezembro —Ceia de Natal; 

Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo — 29 dezembro —Ceia de Natal; 

Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo — 28 dezembro —Concerto de Natal; 

Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo —envia cartão de boas festas; 

Deputados socialistas da Assembleia da República —enviam cartão de boas festas; 

Conselho Executivo da CIM Viseu Dão Lafões —envia cartão de boas festas; 

Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões—envia cartão de boas festas; 

Junta de Freguesia de Castelo de Penalva —envia cartão de boas festas; 

Junta de Freguesia de Sezures —envia cartão de boas festas; 

Junta de Freguesia de Luzinde —envia cartão de boas festas; 

Conselho Municipal de Educação — 27 janeiro— reunião ordinária; 

Câmara Municipal —8 e 9 fevereiro —XXVIII edição da Feira/Festa do Pastor e do queijo; 

Associação Cultural, Recreativa e Social de Real —15 fevereiro — 2.ª Noite de Fados; 

Nota final: Todo o expediente recebido e aqui referido ficará no arquivo da Assembleia 

Municipal, ao cuidado dos funcionários do município indicados para colaborar com a 

mesma Assembleia que, desde já, ficam autorizados a disponibilizar para consulta a 

qualquer cidadão que o solicite. 
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VOTO DE PESAR ~, 

No dia 21 de fevereiro de 2020, faleceu Sua Excelência Reverendíssima D. Ilídio Pinto Leandro, 

Bispo emérito da Diocese de Viseu. 

D. Ilídio Pinto Leandro nasceu no dia 04 de dezembro de 1950, na aldeia de Rio de Mel no 

concelho de S. Pedro do Sul, tendo sido ordenado sacerdote no dia 25 de dezembro de 1973. D. Ilídio 

Leandro desempenhou as funções de Pároco em diversas paróquias da Diocese de Viseu, tendo 

participado por diversas vezes na Visita Pascal realizada na freguesia de Ínsua, do concelho de Penalva 

do Castelo, bem como substituído temporariamente vários párocos deste nosso concelho. 

Ao longo da sua vida, foi formador e professor no Seminário Maior de Viseu, responsável pela 

Pastoral Juvenil e Pastoral do Ensino Superior, Presidente do Departamento Nacional da Pastoral 

Juvenil, assistente de diversos movimentos, nomeadamente do Corpo Nacional de Escutas. 

D. Ilídio Leandro foi nomeado Bispo de Viseu pelo Papa Bento XVI no dia 10 de junho de 2006, 

tendo sido ordenado na Sé Catedral de Viseu no dia 23 de julho do mesmo ano, funções que 

desempenhou até ao dia 03 de maio de 2018, data em que renunciou à missão episcopal, por motivos 

de saúde. 

D. Ilídio sempre revelou uma grande dinâmica nas diversas vertentes da ação pastoral, onde 

demostrou uma especial atenção para com os jovens, tendo imprimido uma grande dinâmica na 

renovação e organização da Diocese de Viseu, que culminou com a concretização do Sínodo 

Diocesano, numa ação pastoral caraterizada pela proximidade com as pessoas, as comunidades, as 

instituições. 

Nas suas deslocações a terras de Penalva, sobretudo na parte final em que se tornaram mais 

frequentes, era bem patente no seu rosto o gosto com que o fazia, como bem patente era também a 

forma calorosa como era acolhido pelas nossas gentes. 

Face ao exposto, propõe-se que a Assembleia Municipal de Penalva do Castelo delibere aprovar 

um voto de pesar pelo falecimento de Sua Excelência Reverendíssima D. Ilídio Pinto Leandro, 

associando-se ao luto e pesar de toda a família, Clero e Diocese de Viseu. 

Do teor deste voto, caso mereça a aprovação da Assembleia Municipal, deve ser dado 

conhecimento a sua Excelência Reverendíssima D. António Luciano, Bispo de Viseu, à família do 

falecido D. Ilídio, bem como aos párocos do concelho de Penalva do Castelo. 

Penalva do Castelo, 28 de fevereiro de 2020 
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Inf ormaÇão do Presidente da Câmara à Assembleia Municipal 

Em cumprimento do estipulado na alínea c), n.° 2 do art.° 25.°, conjugado com o n.° 4 do art.° 

35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, presta-se a seguinte Informação: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

•Reforço do desenvolvimento económico e da sustentabilidade; 

•Planeamento urbanístico e ordenamento do território; 

•Requalificação da rede viária e equipamentos municipais; 

•Dinamização socioeducativa, cultural e desportiva; 

•Formação contínua, visando a progressiva melhoria, eficiência e eficácia dos serviços 

municipais. 

I -PRINCIPAIS EMPREITADAS EM CURSO 

1.Empreitada n.° 24/ 2016, "Construção da Nova ETAR da Vila (Gôje)" pelo valor de 

1.817.137,44€ +IVA (fase de execução); 

2.Empreitada n.° 7/ 2017, "Sistema de Abastecimento de Água ao Concelho de Penalva do 

Castelo (R1, R2, R3 e Elevado do Mártir de Pindo) -Execução de Projeto" pelo valor de 

811.157,36 +IVA (fase de execução); 

3.Empreitada 24/ 2017, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Castelo de Penalva", pelo 

valor de 168.977,98€ +IVA (fase de receção provisória); 

4.Empreitada 1 / 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Ínsua I (Sr.a da Ribeira)", pelo 

valor de 162.985,62€ +IVA (fase de execução); 

5.Empreitada 2/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Ínsua II (Gondomar)", pelo 

valor de 202.257,09€ +IVA (fase de receção provisória); 

6.Empreitada 3/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Casal Diz", pelo valor de 

159.932,05€ +IVA (fase de receção provisória); 

7.Empreitada 4/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Roriz", pelo valor de 

160.807,41€ +IVA (fase de receção provisória); 

8.Empreitada 5/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Sezures", pelo valor de 

267.679,27€ +IVA (fase de execução); 

9.Empreitada 8/2018, "Construção de Ponto de Água -Beneficiação do Açude do Porto no 

Rio Côja para Criação de Reserva de Água para Combate a Incêndios e para Regadios 

Agrícolas", pelo valor de 80.815,97€ +IVA (fase de execução); 

lO.Empreitada 16/ 2018, "Construção da Nova ETAR da Vila (Gôje) - Trabalhos 

Complementares", pelo valor de 12.556,92€ +IVA (fase de receção provisória); 

11.Empreitada 1 / 2019, "Sistema de Abastecimento de Água ao Concelho de Penalva do 

Castelo (R1, R2, R3 e Elevado do Mártir de Pindo) -Execução do Projeto -Trabalhos 

Complementares", pelo valor de 71.400,00€ +IVA (fase de receção provisória); 

12.Empreitada 2/ 2019, "Benef iciação e Conservação de Arruamentos na Vila -Rua entre a 

Creche da SCMPC e a Casa Paroquial", pelo valor de 25.388,06€ +IVA (fase de execução); 

13.Empreitada 5/2019, "Arranjo Urbanístico da Praça (Antigo Município)", pelo valor 

643.952,16€ +IVA (fase de execução); 
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14.Empreitada 8/2019, "Beneficiação e Conservação de Caminhos Agrícolas -Pavimentação 

do Caminho de Ligação entre a Localidade da Corga e Urgal -Pindo", pelo valor de 

78.973,00€ +IVA (fase de execução); 

15.Empreitada 9/2019, "Beneficiação e Conservação de Caminhos Agrícolas -Beneficiação do 

Caminho da Lameira - Sangemil", pelo valor de 9.863.83€ +IVA (fase de execução); 

16.Empreitada 11 / 2019, "Benef iciação e Conservação de Caminhos Agrícolas -Pavimentação 

do Caminho do Calvário e Caminho de Ligação entre o Calvário e a Quinta do Paúl", pelo 

valor de 39.974,50€ +IVA (fase de execução); 

17.Empreitada 15/ 2019, "Reservatórios de Água -Anexo ao Reservatório R3", pelo valor de 

7.601,20€ +IVA (fase de execução); 

18.Empreitada 16/2019, "Requalificação da Escola Básica e Secundária de Penalva do 

Castelo", pelo valor de 123.738,85€ +IVA (fase de execução); 

19.Empreitada 20/2019, "Beneficiação e Conservação de Arruamentos na Vila -Construção 

de Muros de Suporte de Terras e Reparação de Pavimentos no Loteamento da Quinta do 

Ribeiro", pelo valor de 43.449,15€ +IVA (fase de execução); 

20.Empreitada 22/2019, "Construção de Ponto de Água -Beneficiação do Açude dos "VAIS" 

(Santa Clara) no Rio Dão, para a criação de reserva de água para combate a incêndios e para 

Regadios Agrícolas", pelo valor de 118.000,00€ +IVA (fase de execução); 

21.Empreitada 24/ 2019 "Beneficiação e Conservação de Arruamentos na Vila -Rua 25 de 

abril -Cruzamento para a Rua Dr. Carlos Amaral" pelo valor de 7.027,02€ +IVA (fase de 

execução); 

22.Empreitada 25/ 2019 "Beneficiação do Açude da Ponte Porcas no Rio Côja" pelo preço 

valor de 63.863,14 +IVA (fase de execução); 

23.Empreitada 26/2019 "Beneficiação do Edifício dos Paços do Concelho -Obras de Melhoria 

de Desempenho Energético" pelo valor de 192.474,84 +IVA (fase de execução); 

24.Empreitada 27/2019 "Outras Instalações de Serviços - Obras de Beneficiação / 

Conservação do Edifício da Antiga Escola do 1° CEB de Pindo de Baixo" pelo valor de 

13.463,0(}€ +IVA (fase de execução); 

25.Empreitada 30/2019 "SAR da Encoberta -Substituição da Tubagem nas Lagoas" pelo 

valor de 1.304,10€ +IVA (fase de execução); 

26.Empreitada 31 / 2019 "Ponte da Nossa Senhora da Ribeira -Ínsua (Acessos ao Pontão)" 

pelo valor de 15.365,00€ +IVA (fase de execução); 

27.Empreitada 33/ 2019 "Reservatórios de Água -Equipamento Eletromecânico para o R1" 

pelo valor de 22.3687,95€ +IVA (fase de execução); 

28.Empreitada 1 / 2020 "Piscina Coberta -Benef iciação eConservação -Alterações na Receção 

e Administração" pelo valor de 3.300,71€ +IVA (fase de consignação); 

29.Empreitada 2/ 2020 "Construção da nova ETAR de Gôje (Acesso à ETAR)" preço base de 

35.214,20€ +IVA (fase de concurso); 

II -ATIVIDADES EXECUTADAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

1.Abertura de arruamento em Vila Cova do Covelo; 

2.Alargamento de estrada -Deslocação de Barracão existente -Casal Diz -Pindo; 

3.Ampliação da rede de água -Estrada Principal -Pindo; 

4.Ampliação da rede de água -Quinta das Regadias -Ínsua; 

5.Colocação da rede de água -Quinta das Pedras Maias - Germil; 
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6.Colocação de espelhos parabólicos em diversos locais do Concelho; 

7.Colocação de ramais de água e esgotos em várias localidades do Concelho; 

S.Colocação de sinalética em diversos locais do Concelho; 

9.Demolição de casa em Vila Mendo para acesso a carros de socorro -Castelo de Penalva; 

10.Demolição de casas na localidade de Vales -Castelo de Penalva; 

11.Demolição de casas na rua das Alminhas - Esmolfe; 

12.Remodelação da rede de água, ramal de saneamento e águas pluviais - Loteamento da 

Lameira; 

13.Reparações diversas em várias localidades do Concelho; 

14.Requalificação da rede de água da captação, reservatório e conduta de distribuição 

doméstica na Miusela -Antas. 

III -ATIVIDADES PROMOVIDAS OU APOIADAS PELO MUNICÍPIO 

1.No Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres a Câmara Municipal 

organizou a exposição "Calçar os sapatos dos outros", integrada no seu Plano Municipal 

para a Igualdade; 

2.0 Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual tem 

vindo a ser assinalado a 18 de novembro, desde que foi instituído em 2015 por decisão do 

Comité de Ministros do Conselho da Europa. O tema central da edição de 2019 foi 

"Empoderar as crianças para acabar com a violência sexual", pelo que a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do Castelo, com a colaboração da equipa da 

Biblioteca Municipal local, levaram a cabo a dramatização da história "Pipo e Fifi" junto dos 

cerca de 340 alunos dos ensinos Pré-escolar e 1° CEB do concelho, num total de 14 sessões; 

3.0 Dia Internacional dos Direitos da Criança bem como o aniversário da Convenção sobre 

os Direitos da Criança assinalam-se anualmente a 20 de novembro. Nesse sentido, a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do Castelo distribuiu a todas as 

turmas dos 3°s e 4°s anos e do 2° ciclo do ensino básico um jogo dos direitos, promovido pela 

EAPN/Núcleo Distrital de Braga e que tem o objetivo de informar as crianças sobre os seus 

direitos e deveres de uma forma lúdica e divertida. Este jogo foi elaborado com base na 

Convenção dos Direitos da Criança e na Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi 

dinamizado nas aulas de Formação Cívica ou Cidadania e Desenvolvimento; 

4.No dia 28 de novembro, foi inaugurada, na Loja de Cidadão, a exposição itinerante "O 

Futuro é Amanhã!", resultante do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas do território de Viseu, Dão Lafões, proposto pela Comunidade Intermunicipal 

(CIM) Viseu Dão Lafões; 

5.A Câmara Municipal promoveu nos dias 8 e 15 de dezembro o projeto "Penalva Vila 

Encantada". Durante estes dias foram desenvolvidas diversas atividades; 

6.A Biblioteca Municipal promoveu, no dia 12 de dezembro, "Encontros Filosóficos... para 

quem pouco ou nada sabe de Filosofia", que refletiu sobre a "Teoria do Caos"; 

7.Nos dias 13 e 14 de dezembro realizou-se, no Pavilhão Multiusos de Viseu, o IV Encontro 

de Investidores da Diáspora, promovido pela Secretaria de Estado das Comunidades 

Portuguesas, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro e a Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões onde marcou presença a 
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Câmara Municipal, havendo no espaço um stand do concelho com as informações necessárias 

para estes investidores; 

8.A Santa Casa da Misericórdia realizou a 7a edição do "Natal na Misericórdia", no dia 14 de 

dezembro, com o apoio da Câmara Municipal; 

9.No dia 16 de dezembro, os alunos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 

básico do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, assistiram à peça de teatro 

intitulada "No tempo da menina dos cabelos brancos", que contou com cerca de 335 crianças; 

10.Reconhecendo que o desporto contribui para o crescimento e desenvolvimento dos 

indivíduos e assume um papel determinante no desenvolvimento da sociedade, na promoção 

da saúde e na formação dos cidadãos, o Município de Penalva do Castelo atribuiu, no dia 28 

de dezembro, medalhas de mérito desportivo aos atletas que se destacaram no ano de 2019, 

como forma de promover o desporto e o reconhecimento da excelência ao nível competitivo; 

11.No dia 28 de dezembro, no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários, a Banda Musical e 

Recreativa de Penalva do Castelo promoveu o "Concerto de Natal"; 

12.A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Pindo -Grupo de Cantares de Pindo, 

promoveu no dia 4 de janeiro, o Encontro de Cantares de Janeiras, ern Pindo; 

13.No dia 12 de janeiro, realizou-se o tradicional Encontro de Janeiras, na Igreja da 

Misericórdia de Penalva do Castelo. Uma organização da Câmara Municipal e da Banda 

Musical e Recreativa de Penalva do Castelo; 

14.A Piscina Municipal de Penalva do Castelo acolheu no dia 18 de janeiro, a 4a concentração 

do Circuito Municipal de Escolas de Natação; 

15.Decorreu, na Biblioteca Municipal, no dia 24 de janeiro, um Workshop sobre a técnica de 

"Decoupage", ou do guardanapo, uma técnica manual de realizar trabalhos originais e 

criativos; 

16.Sob o lema "Eu Sou... e Eu Vou...", a Biblioteca Municipal associou-se, pelo 2° ano 

consecutivo, à comemoração global do Dia Mundial do Cancro, através de algumas 

iniciativas de impacto local, promovidas nos dias 02, 04 e 10 de fevereiro, e registadas na 

plataforma worldcancerday.org; 

17.Nos dias 8 e 9 de fevereiro realizou-se a Feira do Pastor e do Queijo, na Praça Magalhães 

Coutinho; 

18.A Biblioteca Municipal promoveu no dia 12 de fevereiro um Workshop de Bordados 

"Lenço dos Namorados (escritas de amor)"; 

19.A Piscina Municipal assinalou o seu 14° Aniversário no dia 15 de fevereiro, com a 

realização de diversas atividades; 

20.A Associação Cultural, Recreativa e Social de Real -Secção de Apoio ao Voluntariado, 

promoveu no dia 15 de fevereiro, uma "Noite de Fados", no salão da Quinta da Carvalha -

Real; 

21.No dia 16 de fevereiro, a Associação Cultural e Recreativa Concertinas do Dão, promoveu 

a IV edição da Festa do Grelo, em Sezures. 

IV -ATIVIDADES PREVISTAS (PROMOVIDAS OU APOIADAS PELO MUNICÍPIO) 

1. No dia 23 de fevereiro, a Câmara Municipal promove o desfile de Carnaval pelas 

principais ruas da vila; 

2.A Biblioteca Municipal promove a exibição do filme "Cai na Real, Corgi", no dia 28 de 

fevereiro, às 21h00; 

~' 



MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

3.Nos dias 7 e 8 de março, realiza-se mais uma edição do Fim de Semana do Cabrito e da 

iniciativa "Sabores de Penalva", nos estabelecimentos de restauração aderentes do concelho; 

4.A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do Castelo (CPCJ), em articulação 

com a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas associa-se, às campanhas nacionais no 

âmbito do mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude, assinalado em abril 

de cada ano; 

S.No dia 12 de março, a Câmara Municipal marca presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, a 

maior feira do país dedicada ao sector de Turismo, numa ação de divulgação e promoção 

turística do concelho, com destaque para os "produtos de excelência"; 

6.Numa organização conjunta da junta de freguesia de Castelo de Penalva, Câmara 

Municipal e apoio da Associação Cultural Castro de Pena Alba, Grupo Desportivo Cultural 

Bela Vista, Centro Social Paroquial de Castelo de Penalva, Bombeiros Voluntários, Unidade 

de Cuidados à Comunidade de Pena D'Alva e Agrupamento 149 CNE - Ínsua, promovem, no 

dia 10 de maio, o percurso pedestre "PR4 PCT Rota dos Ambientes Rurais"; 

7.Associação Cultural Recreativa e Social de Real promove no dia 10 de maio, mais uma 

edição do Encontro de Música Popular e Mostra de Atividades de Produtos Locais; 

8.A Câmara Municipal e a junta de freguesia de Germil realizam no dia 17 de maio, a 

Caminhada "Trilho entre Dão e Ludares"; 

9.Os Bombeiros Voluntários promovem o 2 Passeio TT, no dia 22 de março; 

10.0 Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo promove, com a colaboração da 

Câmara Municipal de Penalva do Castelo, o apoio da junta de freguesia de Castelo de 

Penalva, da União das freguesias de Mareco e Vila Cova do Covelo e da União das freguesias 

de Tavares (Travanca, Chãs e Várzea), a realização do percurso pedestre histórico-cultural 

"Caminho dos Galegos", no dia 31 de maio. 

V -SITUAÇÃO FINANCEIRA (saldos edívidas afornecedores - 20 de fevereiro de 2020) 

1 -Disponibilidades: 

Caixa•  2 026,48€ 

Fundos de maneio  4100,00€ 

Depósitos à ordem  1 424 594,16€ 

Depósitos a prazo  1 500 000,00€ 

Total de disponibilidades  2 930 720,64€ 

2 -Participações: 

As participações financeiras detidas pelo município são as seguintes: 

- WRC -Agência de Desenvolvimento Regional = 2 500,00€(a) 

- MATEVISEU -Matadouro Regional de Viseu, S.A. .... =18 000,00€(b) 

a)'Constituída uma provisão de 2 500,00€ 

b) Constituída uma provisão de 18 000,00€ 

3 -Dívida: 

Curto prazo: 

Créditos comerciais:   112 33 ,22€ 
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Médio e longo prazo: 

Créditos bancários:   976 644,94€ 

VI -RECURSOS HIERÁRQUICOS 

Nada a registar 

VII -PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES 

1.Processo n° 2378/17.8T8VIS do Tribunal judicial da Comarca de Viseu - ]uízo Central 

Cível de Viseu -juiz 2: 

a)Descrição do litígio: 

Trata-se de uma Ação de Processo Comum em que são Autores Maria Leonor Gomes Pires 

da Silva, Maria Etelvina Gomes Pinto Freixeda e Jorge da Assunção Freixeda, sendo Ré a 

Herança, Ilíquida e Indivisa, Aberta Por Óbito de Francisco Gomes Pinto. O Município de 

Penalva do Castelo tem a qualidade de Interveniente/Chamado, pois na sua Contestação a 

Herança Ré requereu a intervenção do Município para que se associasse à sua posição e 

viesse aos presentes autos tomar posição relativamente à questão do troço de caminho que dá 

acesso aos prédios dos Autores e Ré em causa, da Rua do Rossio, Ínsua, Penalva do Castelo. 

b)Valor proposto da ação: 

O valor da ação é de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros). 

c)Posição atual da ação: 

O processo encontra-se a aguardar a realização da audiência prévia, agendada para o dia 3 

de abril de 2020, às 10h00 horas. 

d)Parecer quanto à estimativa final de responsabilidades do Município: 

Estima-se que o Município de Penalva do Castelo não seja condenado nos termos 

peticionados, não seja obrigado a suportar custas processuais nem de parte. 

2.Processo n° 189/18.2T8SAT do Tribunal judicial da Comarca de Viseu -juízo de 

Competência Genérica de Sátão: 

a)Descrição do litígio: 

Trata-se de uma Ação em que são Autores Francisco Assis Gomes de Lemos e esposa Maria 

Rita da Costa, sendo Réu o Município de Penalva do Castelo, em que estão em causa umas 

parcelas de terreno relacionadas com a abertura da Rua das Barrocas e bem assim a recolha 

por parte do Município de umas pedras de granito colocadas a obstruir um caminho público 

que dá acesso a essa mesma rua. 

b)Valor proposto da ação: 

Os Autores indicaram como valor da ação a quantia de € 5.001,00. 

c)Posição atual da ação: 

Tendo sido apresentado o Relatório Pericial, a ação encontra-se a aguardar que seja marcada 

a audiência de discussão e julgamento. 

d)Parecer quanto à estimativa final de responsabilidades do Município: 

Estima-se que o Município de Penalva do Castelo não seja condenado nos termos 

peticionados nem no pagamento de qualquer quantia e, consequentemente, não seja 

obrigado a suportar custas processuais nem de parte. 
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3.Processo n° 25~17.7GBMGL.1 do Tribunal judicial da Comarca de Viseu - ]uízo de 

Competência Genérica de Sátão: 

a)Descrição do litígio: 

Trata-se de uma ação executiva (Exec Sentença próprios autos (Ag. Exec) s/ Desp Liminar) 

instaurada para execução coerciva da sentença proferida em 24/ 10/ 2018 no processo-crime 

em que foi arguida Dolores Conceição, sendo Demandante o Município de Penalva do 

Castelo, em que está em causa o pagamento ao Município da quantia de 500,00€ (quinhentos 

euros), acrescida de juros de mora à taxa legal desde a notificação do pedido até integral 

pagamento, a que foi condenada pelo corte de uma nogueira que se situava em espaço 

público em Germil. 

b)Valor proposto da ação: 

O valor da execução é de € 533,59. 

c)Posição atual da ação: 

Foi instaurada a execução, encontrando-se na fase de penhora de bens. 

d)Parecer quanto à estimativa final de responsabilidades do Município: 

O Município de Penalva do Castelo não terá responsabilidade no pagamento de qualquer 

quantia. 

4. Processo n° 630/14.3 BEVIS -Ação Administrativa comum -Autor Júlio Alberto de 

Albuquerque Figueiredo, valor reclamado €479.367,91. 

Penalva do Castelo, 20 de fevereiro de 2020 

O Presidente da Câmara 

(Francisco Lopes de Carvalho) 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

GAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE: 

"12.07.01 - REGULAMENTOS - PROJETO DE ALTERAÇÃO AO 

"REGULAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENALVA DO 

CASTELO" -APROVAÇÃO: 

O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor:  

"Considerando que, o Regulamento do Cemitério Municipal em vigor, nesta Autarquia, 

carece de algumas alterações, designadamente quanto à remoção e recolocação de campas, 

aquando da inumação ou exumação de defuntos; 

Considerando que, este assunto tem trazido diversos problemas e encargos ao Município, 

o que deveriam ser resolvidos pelos familiares do defunto inumado ou exumado, uma vez 

que o terreno e a campa são propriedade privada; 

Considerando que, existe a necessidade de se proceder à elaboração de um projeto de 

alteração ao Regulamento do Cemitério Municipal; 

Considerando que, nos termos do artigo noventa e nove do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze, de sete 

de janeiro, o projeto de Regulamento deve ser acompanhado por uma ponderação de 

custos e beneficios das medidas que introduz, refere-se que as alterações aqui introduzidas 

decorrem das exigências do decurso do tempo; 

Considerando que, esta alteração ao presente Regulamento não implica despesas 

acrescidas de novos procedimentos ou necessidade de aumento de recursos humanos ou 

logísticos, sendo a presente proposta uma mais-valia para a concretização dos objetivos do 

município quanto a este equipamento. 

Considerando os princípios da boa administração, da prossecução do interesse público e 

da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, a Câmara Municipal em sua reunião de 

vinte e oito de outubro de dois mil e dezanove, nos termos do artigo noventa e oito do 

Código do procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra 

dois mil e quinze, de sete de sete de janeiro, procedeu à publicitação no "sítio eletrónico" e 

no "hall" do Edifício dos Paços do Concelho deste Município, do início do procedimento e 

participação dos interessados; 

Considerando que, apesar de nos termos do referido artigo noventa e oito do Código do 

procedimento Administrativo, não se ter registado qualquer constituição de interessados 

para este procedimento, deverá o mesmo ser submetido, no "sítio eletrónico" e no "Hall" 

do edifício dos Paços do Concelho deste Município, pelo prazo de trinta dias úteis, a 

consulta pública para a recolha de sugestões, conforme previsto no artigo cem do referido 

Código do Procedimento Administrativo; 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÂO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

Assim, proponho que a Câmara delibere, ao abrigo da alínea k) e ccc), do número um, do 

artigo trinta e três, do anexo um, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 

doze de setembro, aprovar o projeto de alteração ao "Regulamento do Cemitério 

Municipal de Penalva do Castelo" e, submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal, 

após ter sido dado cumprimento ao disposto no artigo cem do referido Código do 

Procedimento Administrativo." 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de alteração ao "Regulamento 

do Cemitério Municipal de Penalva do Castelo" e, submete-lo à aprovação da Assembleia 

Municipal, após ter sido dado cumprimento ao disposto no artigo cem do referido Código 

do Procedimento Administrativo." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 20 de fevereiro de 2020. 

A Assistente Técnica, 

~.º~e-óc~ esc., Jo~: com. `Jn~~ y 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO 

Face à informação do Chefe da Unidade 

Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, submeta-se o presente projecto de 

Regulamento Municipal à aprovação da Assembleia 

Municipal. 

Penalva do Castelo,  ~ Z  /  ~ '%  /  ~~

O Presidente • .Câmara, 

~/% 

De: Chefe da Unidade 

Para: Presidente da Câmara 

ASSUNTO: -Projeto de alteração ao "Regulamento do Cemitério Municipal de 

Penalva do Castelo" -Consulta Pública 

INFORMAÇÃO

Informo V. Exa. que, tendo terminado o prazo da consulta pública do projeto de 

alteração ao "Regulamento do Cemitério Municipal de Penalva do Castelo", não foram 

recebidas, nesta Unidade, quaisquer sugestões ao mesmo. 

Penalva do Castelo, l2 de janeiro de 2020. 

efe de Unidade, 

Ans • o Gomes de Alme ' ~ ~ ales) 



MiJNICÍPIO DE PENALVA DO CAST EI,O 
CÂ►MARA MiJNICIPAL 

Altera~eo ao "Regulamento do Cemitério Municipal de Penalva do 

Castelo" 

Artigo 1° -Introdução de nova redação no art°.77°., do Capítulo XIV -Disposições 

Gerais, passando a mesma a ser: 

Capítulo XIV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art°.77°. 

Remoção e recolocaÇão de campas 

1 -Quando, para efeitos de inumações ou exumações a realizar em sepulturas com 

campa, se torne necessário remover essa mesma campa, ou outra contigua à mesma, o trabalho de 

remoção bem como de recolocação, será executado: 

a) Pela famígia do defunto que irá ser inumado ou exumado; 

b) Por trabalhadores da Câmara Municipal, após a assinatura do termo de 

responsabilidade da famígia do defunto que irá ser inumado ou exumado. 

2 -Acampa removida, aquando da inumação ou exumação aí realizada ou noutra 

contigua à mesma, deverá ser recolocada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

inumação ou da exumação realizada. 

Artigo 2° -Alteração da numeração dos art°. 77°. a 88°., passando a ser: 

Numeração atual 

(novo artigo) 

Art°. 77° 

Art°.78° 

Art°.79° 

Art°.80° 

Art°.81 ° 

Art°.82° 

Art°.83° 

Art°.84° 

Art°.85° 

Art°.86° 

Art°.87° 

Art°.88° 

Numeração a propor 

Art°.77°. 

Art°.78°. 

Art°.79°. 

Art°.80°. 

Art°.81 °. 

Art°.82 °. 

Art°.83°. 

Art°.84°. 

Art°.85°. 

Art .86°. 

Art°.87°. 

Art°.88°. 

Art°.89°. 

Artigo 3° (Entrada em Vigor) - As presentes alterações entram em vigor no dia 

seguinte à sua publicação em Diário da República. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÃMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

GAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM TREZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE: 

"12.42 —REGULAMENTOS —REGULAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA E DE ÁGUAS RESIDUAIS DO 

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO — PROJETO — CONSULTA 

PÚBLICA: 

Presente uma informação dos serviços do seguinte teor: 

"Considerando que, as atividades de abastecimento público de água, de saneamento de 

águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos constituem serviços públicos de 

carácter estrutural, essenciais ao bem -estar geral, à saúde pública e à segurança coletiva 

das populações, às atividades económicas e à proteção do ambiente;  

Considerando que, estes serviços devem pautar-se por princípios de universalidade no 

acesso, de continuidade e qualidade de serviço e de eficiência e equidade dos tarifários 

aplicados; 

Considerando que, no quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais, os municípios encontram-se incumbidos de assegurar a provisão de 

serviços municipais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de 

gestão de resíduos urbanos, nos termos previstos na Lei número setenta e cinco barra 

dois miI e treze, de doze de setembro, sem prejuízo da possibilidade de criação de sistemas 

multimunicipais, de titularídade estatal. 

Considerando que, os atuais Regulamentos Municipais do Sistema Público e Predial de 

Água e do Sistema de Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais, estão ém 

desconformidade com a realidade deste Concelho, bem como da nova legislação; 

Considerando que, oDecreto -Lei número cento e noventa e quatro barra dois mil e nove, 

de vinte de agosto, veio estabelecer que as regras de prestação do serviço aos utilizadores 

deverão ser estabelecidas num regulamento de serviço proposto pela entidade gestora; 

Considerando os princípios da boa administração, da prossecução do interesse público e 

da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, a Cámara Municipal em sua reunião 

de vinte e oito de outubro de dois mil e dezanove, nos termos do artigo noventa e oito do 

Código do procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro 

barra dois mil e quinze, de sete de sete de janeiro, procedeu à publicitação no "sítio 

eletrónico" e no "hall" do Edifício dos Paços do Concelho deste Município, do início do 

procedimento e participação dos interessados; 

Considerando que, apesar de nos termos do referido artigo noventa e oito do Código do 

procedimento Administrativo, não se ter registado qualquer constituição de interessados 

para este procedimento, deverá o mesmo ser submetido, no "sítio eletró
\

pico" e no
+
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FIIVANCEIItA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

do edifício dos Paços do Concelho deste Município, peio prazo de trinta dias úteis, a 
consulta pública para a recolha de sugestões, conforme previsto no artigo cem do referido 
Código do Procedimento Administrativo; 
Assim, proponho que a Câmara delibere, ao abrigo da alínea k) e ccc), do número um, do 
artigo trinta e três, do anexo um, da Lei número setenta e tinto barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, aprovar o projeto de "Regulamento de Serviço Públicos de 
Abastecimento de Água e de Águas Residuais do Município de Penalva do Castelo" que 
se anexa e, submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal, após ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo cem do referido Código do Procedimento 
Administrativo." 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de "Regulamento dos Serviços 
Públicos de Abastecimentos de Água e de Águas Residuais do Município de Penalva do 
Castelo" e, submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal, após ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo cem do referido Código do Procedimento 
Administrativo." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  ---- ---

 Está conforme------

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 20 de fevereiro de 2020. 

A Assistente Técnica, 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO 

Face à informação do Chefe da Unidade 

Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, submeta-se o presente projecto de 

Regulamento Municipal à aprovação da Assembleia 

Municipal. 

Penalva do Castelo,  l  /  ~ ~  /  ~ ~ 

O Presidente ~.Çâmara, 

De: Chefe da Unidade 

Para: Presidente da Câmara 

ASSUNTO: -Projeto de alteração ao "Regulamento dos Serviços Públicos de 

Abastecimento de Água e de Águas Residuais do Município de Penalva 

do Castelo " -Consulta Pública 

INFORMAÇÃO

Informo V. Exa. que, tendo terminado o prazo da consulta pública do projeto de 

alteração ao "Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de 

Águas Residuais do Município de Penalva do Castelo ", não foram recebidas, nesta 

Unidade, quaisquer sugestões ao mesmo. 

Penalva do Castelo, l7 de fevereiro de 2020. 

efe de Unidade, 

An ~ • lmo Gomes de Almeida S ~ es 



REGULAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

E DE ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

~~ 



Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Águas 

Residuais do Município de Penalva do Castelo 

Nota Justificativa 

Nos termos do novo Código de Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, o artigo 99.º estabelece que 

os projetos de regulamento municipal deverão ser acompanhados de uma 

nota justificativa fundamentada, que deve incluir uma ponderação dos 

custos e benefícios das medidas projetadas. 

As atividades de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos constituem serviços 

públicos de carácter estrutural, essenciais ao bem -estar geral, à saúde 

pública e à segurança coletiva das populações, às atividades económicas e 

à proteção do ambiente. 

Estes serviços devem pautar -se por princípios de universalidade no acesso, 

de continuidade e qualidade de serviço e de eficiência e equidade dos 

tarifários aplicados. 

No quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais, os municípios encontram -se incumbidos de assegurar a 

provisão de serviços municipais de abastecimento de água, de saneamento 

de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, nos termos previstos 

na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sem prejuízo da possibilidade de 

criação de sistemas multimunicipais, de titularidade estatal. 

O Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, veio estabelecer que as regras 

de prestação do serviço aos utilizadores deverão ser estabelecidas num 

regulamento de serviço proposto pela entidade gestora. 

A Câmara Municipal de Penalva do Castelo, enquanto entidade gestora, 

elaborou a presente proposta de regulamento atendendo especialmente às 

exigências de funcionamento dos seus serviços, às condicionantes técnicas 

no exercício da sua atividade e às necessidades dos utilizadores. Este 

Regulamento tem como legislação habilitante, o artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, a Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Lei n.º 58/2005 —Lei da Água, de 19 de dezembro e demais 
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legislação complementar, oDecreto -Lei n.º 152/97, de 19 de junho, o 

Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio, Decreto Regulamentar n.º 

23/95, de 23 de agosto, Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, a Lei 

n.º 23/96, de 26 de julho e respetivas alterações, o artigo 16.º e 55.º da Lei 

n.º 73/2012, de 3 de setembro, com respeito pela exigência constante da 

Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, e do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na sua versão atual. 

Como foi inicialmente referido, o artigo 99.º do Código de Procedimento 

Administrativo estabelece que projetos de regulamentos municipais 

deverão ser acompanhados de uma nota justificativa fundamentada, que 

deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das medidas 

projetadas. 

No que concerne à ponderação dos custos e benefícios, o projeto de 

regulamento procura respeitar integralmente um conjunto de princípios e 

diplomas legais aplicáveis ao sector. 

Desde logo o novo regime financeiro das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, concomitantemente, oregime geral das 

taxas das autarquias, instituído pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro 

e suas alterações. 

0 novo regime financeiro das autarquias locais estabelece no n.º 1 do artigo 

21.º que os preços e demais instrumentos de remuneração a fixar pelos 

municípios nas atividades de abastecimento público de água, saneamento 

de águas residuais e gestão de resíduos não devem ser inferiores aos 

custos direta e indiretamente suportados com a prestação desses serviços 

e com o fornecimentos desses bens. 

Em contra -análise, o regime geral das taxas das autarquias locais refere no 

n.º 1 do artigo 4.º que «o valor das taxas [...] é fixado de acordo com o 

princípio da proporcionalidade enão deve ultrapassar o custo da atividade 

pública local ou o benefício auferido pelo particular». 

Por outro lado, a Lei n.º 23/96, de 26 de julho, na sua atual redação, 

introduziu no ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a 
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proteger o utente dos serviços públicos essenciais, nos quais se inserem os 

serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. 

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que define 

um quadro de ação comunitária no domínio da política da água, e a Lei n.º 

58/2005, de 29 de dezembro e o Regime Económico e Financeiro dos 

Recursos Hídricos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, 

estabelecem que os regimes tarifários dos serviços de abastecimento de 

água e de saneamento de águas residuais devem assegurar a tendencial 

recuperação de custos suportados com a manutenção, reparação e 

renovação de todos os bens e equipamentos afetos aos serviços; do 

investimento inicial e de novos investimentos de expansão, modernização 

e substituição das infraestruturas; bem como de todos os encargos 

obrigatórios que lhes estejam associados. 

Neste contexto, e no que concerne à ponderação dos custos e benefícios 

das medidas projetadas, o projeto de regulamento constituirá um 

instrumento de referência para aprovação do regime tarifário a aplicar ao 

fornecimento de bens e prestação de serviços, o qual permitirá assegurar a 

aplicação do princípio da recuperação integral dos custos pela via dos 

proveitos gerados por via tarifária. 

Preâmbulo 

0 Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que aprova o regime jurídico 

dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento 

de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, exige que as regras da 

prestação do serviço aos utilizadores constem de um regulamento de 

serviço, cuja aprovação compete à respetiva entidade titular. 

0 regulamento de serviço, por ser um instrumento jurídico com eficácia 

externa, constitui a sede própria para regulamentar os direitos e obrigações 

da entidade gestora e dos utilizadores no seu relacionamento, sendo 

mesmo o principal instrumento que regula, em concreto, tal 

relacionamento. 
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Os contratos de fornecimento e de recolha celebrados com os utilizadores 

correspondem a contratos de adesão, cujas cláusulas contratuais gerais 

decorrem, no essencial, do definido no regulamento de serviço. 

Em cumprimento de uma exigência do Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de 

agosto, a Portaria 34/2011, de 13 de janeiro, o artigo 62.º veio estipular o 

conteúdo mínimo dos regulamentos de serviço, identificando um conjunto 

de matérias que neles devem ser reguladas. 

Assim, no uso dos poderes regulamentares conferidos às Autarquias Locais 

pelo n.º 7 do artigo 112.º e artigo 241.º, ambos da Constituição da 

Republica Portuguesa, em conjugação com o disposto na alínea g) do n.º 1 

do artigo 25.º e na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, e atento o estatuído no n.º 2 do artigo 80.º do Decreto -Lei n.º 

194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de 

julho, e pela Lei 12/2014, de 6 de março, a Câmara Municipal de Penalva do 

Castelo elaborou a proposta de Regulamento dos Serviços Públicos de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, para a área 

de intervenção do Município de Penalva do Castelo. 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente Regulamento é aprovado ao abrigo do disposto no artigo 62.º 

do Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, do Decreto Regulamentar 

n.º 23/95, de 23 de agosto, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, com 

respeito pelas exigências constantes da Lei n.º 23/96, de 26 de julho e, 

ainda, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, 

do Decreto -Lei n.º 226 -A/2006, de 31 de maio e do Decreto -Lei n.º 152/97, 

de 19 de junho. 

Artigo 2.º 

Objeto 

0 presente Regulamento define e estabelece as regras e condições 

necessárias a que deve obedecer a prestação dos serviços públicos de 
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abastecimento de água e de saneamento de águas residuais na área de 

intervenção do Município de Penalva do Castelo. 

Artigo 3.º 

Âmbito 

0 presente Regulamento aplica -se na área do Município de Penalva do 

Castelo, às atividades de conceção, projeto, construção e exploração dos 

sistemas públicos e prediais de abastecimento de água e de saneamento de 

águas residuais. 

Artigo 4.º 

Legislação aplicável 

1 — Em tudo quanto seja omisso neste Regulamento, são aplicáveis as 

disposições legais em vigor respeitantes aos sistemas públicos e prediais de 

distribuição de água e de saneamento de águas residuais. 

2 — A conceção e o dimensionamento das redes de distribuição pública de 

água, das redes gerais de saneamento de águas residuais e das redes 

prediais de água e saneamento, bem como a apresentação dos projetos e 

execução das respetivas obras, devem cumprir integralmente o estipulado 

nas disposições legais em vigor. 

3 — Os projetos, a instalação, a localização, o diâmetro nominal e outros 

aspetos relativos à instalação dos dispositivos destinados à utilização de 

água para combate aos incêndios em edifícios de habitação e 

estabelecimentos hoteleiros e similares estão sujeitos às disposições legais 

em vigor. 

4 — 0 fornecimento de água e o saneamento de águas residuais 

assegurados pela Entidade Gestora obedecem às regras de prestação de 

serviços públicos essenciais destinadas à proteção dos utilizadores que 

estejam consignadas na legislação em vigor. 

S — A qualidade da água destinada ao consumo humano fornecida pelas 

redes de distribuição pública de água obedece às disposições legais em 

vigor. 

6 — Em matéria de procedimento contraordenacional são aplicáveis, para 

além das normas especiais estatuídas no Capítulo 1~~I1 do presente 
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Regulamento e no Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, as 

constantes do Regime Geral das Contraordenações eCoimas. 

Artigo 5.º 

Entidade Titular e Entidade Gestora do Sistema 

1 — O Município de Penalva do Castelo é a entidade titular que, nos termos 

da lei, tem por atribuição assegurar a provisão dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais no respetivo 

território. 

2 — Em toda a área do Município de Penalva do Castelo, a Entidade Gestora 

responsável pela conceção, construção e exploração dos sistemas públicos 

de água e de saneamento de águas residuais é a Câmara Municipal de 

Penalva do Castelo. 

Artigo 6.º 

Definições 

1 — No texto do presente Regulamento, e para efeitos do seu 

entendimento e aplicação, as expressões seguintes têm os significados que 

se indicam: 

a) «Acessórios» —peças ou elementos que efetuam as transições nas 

tubagens, como curvas, reduções, uniões, etc.; 

b) «Água destinada ao consumo humano» — toda a água no seu estado 

original, ou após tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, à 

preparação de alimentos, à higiene pessoal ou a outros fins domésticos, 

independentemente da sua origem e fornecida a partir da rede pública de 

distribuição; 

c) «Águas pluviais» —águas resultantes do escoamento de precipitação 

atmosférica, originadas quer em áreas urbanas quer em áreas industriais. 

Consideram -se equiparadas a águas pluviais as provenientes de regas de 

jardim e espaços verdes, de lavagem de arruamentos, passeios, pátios e 

parques de estacionamento, normalmente recolhidas por sarjetas, 

sumidouros e ralos; 
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d) «Águas residuais» —águas residuais domésticas ou águas resultantes da 

mistura destas com águas residuais industriais e ou com águas residuais 

pluviais; 

e) «Águas residuais domésticas» — águas residuais de instalações 

residenciais e serviços, essencialmente provenientes do metabolismo 

humano e de atividades domésticas; 

fj «Águas residuais industriais» — as que sejam suscetíveis de descarga em 

coletores municipais e que resultem especificamente das atividades 

industriais abrangidas pelo REAI —Regulamento do Exercício da Atividade 

Industrial ou do exercício de qualquer atividade da Classificação das 

Atividades Económicas Portuguesas por Ramos de Atividade (CAE); 

g) «Avarias» —anomalia detetada em qualquer instalação que necessite 

de medidas de reparação/renovação, incluindo as causadas por: 

i) Seleção inadequada ou defeitos no fabrico dos materiais, deficiências na 

construção ou relacionados com a operação; 

ii) Corrosão ou outros fenómenos de degradação dos materiais, externa ou 

internamente, principalmente em materiais metálicos e cimentícios; 

iii) Danos mecânicos externos, por exemplo devidos à escavação, incluindo 

danos provocados por terceiros; 

iv) Movimentos do solo relacionados com efeitos provocados pelo agentes 

atmosféricos, por tráfego pesado, por sismos, por inundações ou outros; 

h) «Boca-de-incêndio» -equipamento de combate a incêndio que pode ser 

instalado na parede ou no passeio; 

rvV 
i) «Canalização» -conjunto constituído pelas tubagens e acessórios, não 

incluindo órgãos e equipamentos; 

j) «Câmara de ramal de ligação» —dispositivo através do qual se 

estabelece a ligação entre o sistema de distribuição predial e respetivo 

ramal de ligação que deverá localizar -se na edificação ou junto ao limite da 

propriedade e em zonas de fácil acesso, sempre que possívea; 
~
l
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k) «Casos fortuitos ou de força maior» —acontecimentos imprevisíveis ou 

inevitáveis que impeçam a continuidade do serviço, apesar de tomadas pela 

Entidade Gestora as precauções normalmente exigíveis, não se 

considerando as greves como casos de força maior; 

1) «Caudal» —volume de água de abastecimento ou de águas residuais, 

expresso em ma, que atravessa uma dada secção num determinado 

intervalo de tempo; 

m) «Classe metrológica» — define os intervalos de caudal onde 

determinado instrumento de medição deve funcionar em condições 

normais de utilização; 

n) «Coletor» —tubagem, em geral enterrada, destinada a assegurar a 

condução das águas residuais domésticas, industriais e pluviais; 

o) «Contrato» —documento celebrado entre a Entidade Gestora e 

qualquer pessoa, singular ou coletiva, pública ou privada, pelo qual é 

estabelecida entre as partes uma relação de prestação, permanente ou 

eventual, do serviço, nos termos e condições do presente Regulamento; 

p) «Diâmetro nominal» —designação numérica do diâmetro de um 

componente que corresponde ao número inteiro que se aproxima da 

dimensão real em milímetros; 

q) «Estrutura tarifária» —conjunto de regras de cálculo expressas em 

termos genéricos, aplicáveis a um conjunto de valores unitários e outros 

parâmetros; 

r) «Fossa sética» —tanque de decantação destinado a criar condições 

adequadas à decantação de sólidos suspensos, à deposição de lamas e ao 

desenvolvimento de condições anaeróbicas para a decomposição de 

matéria orgânica; 

s) «Hidrantes» —conjunto das bocas-de-incêndio e dos marcos de água; 

t) «Inspeção» —atividade conduzida pelos serviços da Entidade Gestora ou 

por estes acreditados, que visa verificar se estão a ser cumpridas todas as 

obrigações decorrentes do presente Regulamento, sendo elaborado um 

relatório escrito da mesma, ficando os resultados registadas de forma a 
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permitir à Entidade Gestora avaliar a operacionalidade das infraestruturas 

e tomar medidas corretivas apropriadas; 

u) «Instrumento de medição (contador)» —instrumento concebido para 

medir, totalizar e indicar o volume de água ou de águas residuais; 

v) «Lamas» —mistura de água e de partículas sólidas, separadas dos 

diversos tipos de água por processos naturais ou artificiais; 

w) «Local de consumo» —espaço com ligação à rede pública de água 

destinado à instalação de um instrumento de medição; 

x) «Marco de água» —equipamento de combate a incêndio instalado de 

forma saliente ao nível do pavimento; 

y) «Pressão de Serviço» —pressão disponível nas redes de água, em 

condições normais de funcionamento; 

z) «Pré -tratamento de águas residuais» — processo, a cargo do utilizador, 

destinado à redução da carga poluente, à redução ou eliminação de certos 

poluentes específicos, ou à regularização de caudais, de forma a tornar 

essas águas residuais aptas a serem rejeitadas nos sistemas públicos de 

drenagem; 

aa) «Ramal de ligação de água» —troço de canalização destinado ao 

serviço de abastecimento de um prédio, compreendido entre os limites do 

terreno do mesmo e a rede pública em que estiver inserido, ou entre a rede 

pública e qualquer dispositivo de corte geral do prédio instalado na via 

pública; 

bb) «Ramal de ligação de águas residuais» — troço de canalização que tem 

por finalidade assegurar a recolha e condução das águas residuais a partir 

das câmaras de ramal de ligação até ao coletor; 

cc) «Serviços auxiliares» — os serviços prestados pela Entidade Gestora, de 

caráter conexo com os serviços de água e de saneamento de águas 

residuais, mas que pela sua natureza, nomeadamente pelo facto de serem 

prestados pontualmente por solicitação do utilizador ou de terceiro, ou de 

resultarem de incumprimento contratual por parte do utilizador, são objeto 
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dd) «Sistema de distribuição predial ou rede predial» —conjunto de 

canalizações, órgãos e equipamentos prediais que prolongam o ramal de 

ligação até aos dispositivos de utilização do prédio, normalmente instalados 

no seu interior, ainda que possam estar instalados em domínio público; 

ee) «Sistema de drenagem predial» —conjunto constituído por instalações 

e equipamentos privativos de determinado prédio e destinados à 

evacuação das águas residuais até à câmara de ramal de ligação; 

fj~ «Sistema público de abastecimento de água ou rede pública» —

conjunto de canalizações, órgãos, equipamentos e infraestruturas que 

englobam a captação, o tratamento, a adução, o armazenamento e a 

distribuição da água para consumo humano, instalado, em regra, na via 

pública, em terrenos integrados no domínio público municipal ou em outros 

cuja ocupação seja do interesse público, incluindo os ramais de ligação às 

redes prediais; 

gg) «Sistema público de saneamento de águas residuais ou rede pública» 

— sistema de canalizações, órgãos e equipamentos destinados à recolha, 

transporte, tratamento e destino final adequado das águas residuais, em 

condições que permitam garantir a qualidade do meio recetor, instalado, 

em regra, na via pública, em terrenos integrados no domínio público 

municipal ou em outros, cuja ocupação seja do interesse público, incluindo 

os ramais de ligação às redes prediais; 

hh) «Sistema Separativo» —sistema constituído por duas redes de 

coletores, uma destinada às águas residuais domésticas e industriais e outra 

à drenagem de águas pluviais ou similares e respetivas instalações 

elevatórias e de tratamento e dispositivos de descarga final; 

ii) «Tarifário» — conjunto de valores unitários e outros parâmetros e regras 

de cálculo que permitem determinar o montante exato a pagar pelo 

utilizador final à Entidade Gestora, em contrapartida do serviço; 

jj) «Titular do contrato» —qualquer pessoa individual ou coletiva, pública 

ou privada, também designada na legislação aplicável em vigor por utente, 

utilizador ou utilizadores que celebra com a Entidade Gest~ra um contrato; 
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kk) «Utilizador doméstico» —aquele que usa o prédio urbano servido para 

fins habitacionais, com exceção das utilizações para as partes comuns, 

nomeadamente as dos condomínios; 

ll) «Utilizador não doméstico» —aquele que não esteja abrangido pela 

alínea anterior, incluindo o Estado, as autarquias locais, os fundos e serviços 

autónomos e as entidades dos setores empresariais do estado e das 

autarquias; 

mm) «Válvula de suspensão» —válvula de seccionamento destinada a 

interromper o abastecimento de água, exclusivamente manobrada pela 

Entidade Gestora. 

Artigo 7.º 

Simbologia e unidades 

1 — A simbologia dos sistemas públicos e prediais a utilizar é a indicada nos 

anexos I, II, III, VIII, e XIII do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de 

agosto. 

2 — As unidades em que são expressas as diversas grandezas devem 

observar a legislação portuguesa. 

Artigo 8.º 

Regulamentação técnica 

As normas técnicas a que devem obedecer a conceção, o projeto, a 

construção e a exploração do Sistema Público, bem como as respetivas 

normas de higiene e segurança, são as aprovadas nos termos da legislação 

em vigor. 

Artigo 9.º 

Princípios de gestão 
5~~~ 

A prestação dos serviços de abastecimento público de água e de 

saneamento de águas residuais obedece aos seguintes princípios: 

a) Princípio da universalidade tendencial e da igualdade de acesso; 

b) Princípio da qualidade e da continuidade do serviço e da proteção dos 

interesses dos utilizadores; 

c) Princípio da transparência na prestação de serviços; ~ 
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d) Princípio da proteção da saúde pública e do ambiente; 

e) Princípio da garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização dos 

recursos afetos, respondendo à evolução das exigências técnicas e às 
melhores técnicas ambientais disponíveis; 

~ Princípio da promoção da solidariedade económica e social, do correto 

ordenamento do território e do desenvolvimento regional; 

g) Princípio do utilizador pagador; 

h) Princípio do poluidor pagador; 

i) Princípio da sustentabilidade económica e financeira dos serviços. 

Artigo 10.º 

Disponibilização do Regulamento 

0 Regulamento está disponível no sítio da Internet da Entidade Gestora e 

nos serviços de atendimento, podendo ser fornecido um exemplar deste 

Regulamento a todos os utilizadores que celebrem contratos de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. 

CAPÍTULO II 

Direitos e deveres 

Artigo 11.º 

Deveres da entidade gestora 

De forma a garantir os serviços públicos de abastecimento de água e de 

saneamento de águas residuais essenciais ao bem -estar geral, à saúde 

pública e à segurança coletiva das populações, às atividades económicas e 

à proteção do ambiente, compete à Entidade Gestora: 

a) Fornecer água destinada ao consumo humano nos termos fixados na 

legislação em vigor; 

b) Assumir a responsabilidade da elaboração de planos, estudos e projetos, 

da construção, da exploração e da conservação dos sistemas públicos de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, bem como a 

atualização dos respetivos cadastros; 
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c) Assegurar a sustentabilidade do serviço público de abastecimento de 

água e de saneamento de águas residuais; 

d) Estabelecer com os utilizadores uma relação amigável e respeitadora dos 

princípios orientadores da prestação do serviço público; 

e) Submeter os componentes dos sistemas, antes de entrarem em serviço, 

a ensaios que assegurem o seu bom funcionamento; 

fl Garantir a qualidade, a regularidade e a continuidade do serviço, salvo 

casos excecionais expressamente previstos neste Regulamento e na 

legislação em vigor; 

g) Apreciar e inspecionar os projetos respeitantes às infraestruturas de 

água e de saneamento no caso das operações urbanísticas, cuja elaboração 

é da responsabilidade dos respetivos promotores; 

h) Dispor de serviços de atendimento e cobrança, para que os utilizadores 

possam cumprir as suas obrigações com o menor incómodo possível e 

resolver os seus problemas relacionados com os serviços públicos de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais; 

r) Manter um registo atualizado dos processos das reclamações dos 

utilizadores; 

j) Promover a instalação, a substituição ou a renovação dos ramais de 

ligação; 

k) Promover a revisão anual do tarifário e assegurar a sua divulgação junto 

dos utilizadores, designadamente nos postos de atendimento e no seu sítio 

da internet; 

1) Proceder em tempo útil à emissão e ao envio das faturas correspondentes 

aos serviços prestados e à respetiva cobrança; 

m) Fornecer, instalar e manter os contadores, as válvulas a montante e a 

jusante e os filtros de proteção dos mesmos; 

n) Promover a elaboração de planos, estudos e projetos que sejam 

necessários à boa gestão dos sistemas; ` 
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o) Manter atualizado o cadastro das infraestruturas einstalações afetas ao 

sistema público de saneamento de águas residuais urbanas, bem como 

elaborar e cumprir um plano anual de manutenção preventiva para as rede 

públicas de saneamento de águas residuais urbanas; 

p) Promover a atualização tecnológica dos sistemas, nomeadamente 

quando daí resulte um aumento da eficiência técnica e da qualidade 

ambiental; 

q) Prestar informação essencial sobre a sua atividade; 

r) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento. 

Artigo 12.º 

Deveres dos utilizadores, dos proprietários ou dos usufrutuários 

1 —São deveres dos utilizadores, dos proprietários ou dos usufrutuários: 

a) Cumprir as disposições do presente Regulamento e normas 

complementares, na parte que lhes é aplicável e respeitar as instruções e 

recomendações da Entidade Gestora; 

b) Solicitar a ligação aos serviços públicos de abastecimento de água e de 

saneamento de águas residuais, sempre que os mesmos se encontrem 

disponíveis, não procedendo a qualquer ligação sem autorização da 

Entidade Gestora; 

c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas 

públicos de abastecimento de água e de saneamento residuais; 

d) Não alterar os ramais de ligação sem autorização prévia da Entidade 

Gestora; 

e) Manter em boas condições de conservação e funcionamento os 

respetivos sistemas prediais de abastecimento de água e de saneamento, 

não fazendo deles uso indevido, sendo responsáveis pelos consumos de 

água resultantes de fugas ou perdas nas canalizações de distribuição predial 

e dispositivos de utilização; 

fl Não proceder a alterações nas redes prediais sem prévia c ncordância da 

Entidade Gestora quando tal seja exigível nos termos da legi~ação em vigor 
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ou cause impacto nas condições de fornecimento ou de descarga 

existentes; 

g) Avisar a Entidade Gestora de eventuais anomalias nos sistemas e nos 

instrumentos de medição; 

h) Pagar as importâncias devidas, nos termos da legislação em vigor, do 

presente Regulamento e dos contratos estabelecidos coma Entidade 

Gestora; 

i) Efetuar a rescisão do contrato de fornecimento nos termos definidos no 

presente Regulamento; 

j) Assegurar o acesso a todas as válvulas e aos instrumentos de medição. 

2 — Os proprietários ou usufrutuários dos prédios ligados à rede pública de 

distribuição e à rede pública de saneamento de águas residuais, sempre que 

os respetivos contratos não estejam em seu nome, deverão comunicar à 

Entidade Gestora, por escrito e no prazo de 15 dias úteis, tanto a saída 

definitiva dos inquilinos dos seus prédios, como a entrada de novos 

arrendatários, ficando responsáveis pelos encargos decorrentes da sua 

omissão. 

3 — Os proprietários ou usufrutuários dos prédios ligados à rede pública de 

distribuição e á rede pública de saneamento de águas residuais que 

disponham de captações próprias de água são obrigados a comunicar a sua 

existência à Entidade Gestora. 

Artigo 13.º 

Direito à prestação do serviço 

1 —Qualquer utilizador cujo local de consumo se insira na área de 

influência da Entidade Gestora tem direito à prestação do serviço de 

abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais, 

através de redes fixas, sempre que os mesmos estejam disponíveis. 

2 — O serviço de abastecimento público de água através de redes fixas e o 

serviço de saneamento considera -se disponível desde que o sistema 

infraestrutural da Entidade Gestora esteja localizado a umaídistância igual 

ou inferior a 20 m do limite da propriedade. 
~ 

ágina 15 de 79 

~~ 



3 —Nas situações relativas aos serviços de saneamento que não se 

encontrem abrangidas no número anterior, o utilizador tem o direito de 

solicitar à Entidade Gestora a recolha e transporte das lamas das respetivas 

fossas séticas. 

Artigo 14.º 

Direito à informação 

1 — Os utilizadores têm o direito a ser informados de forma clara e 

conveniente pela Entidade Gestora das condições em que os serviços são 

prestados, em especial no que respeita à qualidade da água fornecida e aos 

tarifários aplicáveis. 

2 — A Entidade Gestora publicita trimestralmente, por meio de editais 

afixados nos lugares próprios ou na imprensa regional, os resultados 

analíticos obtidos pela implementação do programa de controlo da 

qualidade da água. 

3 — A Entidade Gestora dispõe de um sítio na Internet no qual é 

disponibilizada a informação essencial sobre a sua atividade, 

designadamente: 

a) Identificação da Entidade Gestora, suas atribuições e âmbito de atuação; 

b) Estatutos e contrato relativo à gestão do sistema e suas alterações; 

c) Relatório e contas ou documento equivalente de prestação de contas; 

d) Regulamentos de serviço; 

e) Tarifários; 

fl Condições contratuais relativas à prestação dos serviços aos utilizadores; 

g) Resultados da qualidade da água; 

h) Informações sobre interrupções do serviço; 

i) Contactos e horários de atendimento. 

4 — A Entidade Gestora divulgará através de meios apropriados, com 

periodicidade trimestral, os indicadores de qualidade de ~erviço (segunda 

geração do sistema de avaliação da ERSAR). 
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Artigo 15.º 

Atendimento ao público 

1 — A Entidade Gestora dispõe de um local de atendimento ao público e de 

um serviço de atendimento telefónico, através do qual os utilizadores a 

podem contactar diretamente. 

2 — 0 atendimento ao público é efetuado nos dias úteis das 09 h às 12,30 

h e das 14:OOh às 17.30 horas, sem prejuízo da existência de um serviço de 

piquete o qual funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. 

3 —Por decisão da Administração poderá ser implementado outro tipo de 

horário (ex: contínuo), ou serem realizadas alterações ao horário existente, 

desde que os consumidores sejam informados atempadamente. 

CAPÍTULO I I I 

Sistemas de distribuição de água 

SECÇÃO I 

Condições de fornecimento de água 

Artigo 16.º 

Obrigatoriedade de ligação à rede geral de distribuição 

1 —Dentro da área abrangida pelas redes de distribuição de água, os 

proprietários dos prédios existentes ou a construir são obrigados a: 

a) Instalar, por sua conta, a rede de distribuição predial; 

b) Solicitar a ligação à rede de distribuição pública de água. 

2 — A obrigatoriedade de ligação à rede geral de distribuição de água 

abrange todas as edificações qualquer que seja a sua utilização. 

3 — Os usufrutuários, comodatários e arrendatários, mediante autorização 

dos proprietários, podem requerer a ligação dos prédios por eles habitados 

à rede geral de distribuição de água. 

4 — A Entidade Gestora notifica, com uma antecedência mínima de 30 dias, 

os proprietários dos edifícios abrangidos pela rede de distribuição pública 

de água das datas previstas para início e conclusão das obr~s dos ramais de 

ligação. 
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5 — Após a entrada em funcionamento da ligação da rede predial à rede 

pública, os proprietários dos prédios que disponham de captações próprias 

de água para consumo humano devem proceder à sua desativação no prazo 

máximo de 30 dias, sem prejuízo de prazo diferente fixado em legislação ou 

licença específica. 

Artigo 17.º 

Dispensa de ligação 

1 —Estão isentos da obrigatoriedade de ligação aos sistemas público de 

abastecimento de água: 

a) Os edifícios que disponham de sistemas próprios de abastecimento de 

água devidamente licenciados, nos termos da legislação aplicável, 

designadamente unidades industriais; 

b) Os edifícios cuja ligação se revele demasiado onerosa do ponto de vista 

técnico ou económico para o utilizador e que disponham de soluções 

individuais que assegurem adequadas condições de salvaguarda da saúde 

pública e proteção ambiental; 

c) Os edifícios ou fogos cujo mau estado de conservação ou ruína os torne 

inabitáveis e estejam de facto permanentemente desabitados; 

d) Os edifícios em vias de expropriação ou demolição. 

2 —Poderão ser dispensados da obrigatoriedade de ligação os edifícios cuja 

ligação se revele demasiado onerosa do ponto de vista técnico ou 

económico para o utilizador e que disponham de soluções individuais que 

assegurem adequadas condições de salvaguarda da saúde pública e 

proteção ambiental, e também dos edifícios que disponham de sistemas 

próprios de abastecimento de água devidamente licenciados, nos termos 

da legislação aplicável, designadamente unidades industriais. 

3 — A isenção é requerida pelo interessado, podendo a Entidade Gestora 

solicitar documentos comprovativos da situação dos prédios a isentar. 

Artigo 18.º 

Prioridades de fornecimento 
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A Entidade Gestora, face às disponibilidades de cada momento, procede ao 

fornecimento de água atendendo preferencialmente às exigências 

destinadas ao consumo humano das instalações médico/hospitalares na 

área da sua intervenção. 

Artigo 19.º 

Exclusão da responsabilidade 

A Entidade Gestora não é responsável por danos que possam sofrer os 

utilizadores, decorrentes de avarias e perturbações nas canalizações das 

redes de distribuição pública de água, bem como de interrupções ou 

restrições ao fornecimento de água, desde que resultantes de: 

a) Casos fortuitos ou de força maior; 

b) Execução, pela Entidade Gestora, de obras previamente programadas, 

desde que os utilizadores tenham sido expressamente avisados com uma 

antecedência mínima de 48 horas; 

c) Atos dolosos ou negligentes praticados pelos utilizadores, assim como 

por defeitos ou avarias nas instalações prediais. 

Artigo 20.º 

Interrupção ou restrição no abastecimento de água 

1 — A Entidade Gestora pode suspender o abastecimento de água nos 

seguintes casos: 

a) Deterioração na qualidade da água distribuída ou previsão da sua 

ocorrência iminente; 

b) Trabalhos de reparação, reabilitação ou substituição de ramais de 

ligação, quando não seja possível recorrer a ligações temporárias; 

c) Trabalhos de reparação, reabilitação ou substituição do sistema público 

ou dos sistemas prediais, sempre que exijam essa suspensão; 

d) Casos fortuitos ou de força maior; 

e) Deteção de ligações clandestinas ao sistema público; 

~ Anomalias ou irregularidades no sistema predial detetadás pela Entidade 

Gestora no âmbito de inspeções ao mesmo; 
.~ 
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g) Determinação por parte da autoridade de saúde e ou da autoridade 

competente. 

2 — A Entidade Gestora deve comunicar aos utilizadores, com a 

antecedência mínima de 48 horas, qualquer interrupção programada no 

abastecimento de água. 

3 — Quando ocorrer qualquer interrupção não programada no 

abastecimento de água aos utilizadores, a Entidade Gestora deve informar 

os utilizadores que o solicitem da duração estimada da interrupção, sem 

prejuízo da disponibilização desta informação no respetivo sítio da Internet 

e da utilização de meios de comunicação social, e, no caso de utilizadores 

especiais, tais como hospitais, tomar diligências específicas no sentido de 

mitigar o impacto dessa interrupção. 

4 — Em qualquer caso, a Entidade Gestora deve mobilizar todos os meios 

adequados à reposição do serviço no menor período de tempo possível e 

tomar as medidas que estiverem ao seu alcance para minimizar os 

inconvenientes e os incómodos causados aos utilizadores dos serviços. 

5 —Nas situações em que estiver em risco a saúde humana e for 

determinada a interrupção do abastecimento de água pela autoridade de 

saúde, a Entidade Gestora deve providenciar uma alternativa de água para 

consumo humano, desde que aquelas se mantenham por mais de 24 horas. 

Artigo 21.º 

Interrupção do abastecimento de água por facto imputável ao utilizador 

1 — A Entidade Gestora pode suspender o abastecimento de água, por 

motivos imputáveis ao utilizador, nas seguintes situações: 

a) Quando o utilizador não seja o titular do contrato de fornecimento de 

água e não apresente evidências de estar autorizado pelo mesmo a utilizar 

o serviço; 

b) Quando não seja possível o acesso ao sistema predial para inspeção ou, 

tendo sido realizada inspeção e determinada a necessidade de realização 

de reparações, em auto de vistoria, aquelas não sejam efe uadas dentro do 

prazo fixado, em ambos os casos desde que haja perigo contaminação, 

poluição ou suspeita defraude que justifiquem a suspensã ; 
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c) Mora do utilizador no pagamento dos consumos realizados; 

d) Quando seja recusada a entrada para inspeção das redes e para leitura, 

verificação, substituição ou levantamento do contador; 

e) Quando o contador for encontrado viciado ou for empregue qualquer 

meio fraudulento para consumir água; 

fl Quando o sistema de distribuição predial tiver sido modificado e altere as 

condições de fornecimento; 

g) Quando o utilizador disponha de captações próprias e, após notificação 

da Entidade Gestora, não proceda à separação física da rede predial da rede 

abastecida pela captação própria; 

h) Em outros casos previstos na lei. 

2 — A interrupção do abastecimento, com fundamento em causas 

imputáveis ao utilizador, não priva a Entidade Gestora de recorrer às 

entidades judiciais ou administrativas para garantir o exercício dos seus 

direitos ou para assegurar o recebimento das importâncias devidas e ainda, 

de impor as coimas que ao caso couberem. 

3 — A interrupção do abastecimento de água com base na alíneas a), b), c), 

d), fl e g) só pode ocorrer após a notificação ao utilizador, por escrito, com 

a antecedência mínima de 20 (vinte) dias relativamente à data que venha a 

ter lugar. 

4 — No caso previsto na alínea e) do n.º 1, a interrupção pode ser feita 

imediatamente, devendo, no entanto, ser depositado no local do contador 

documento justificativo da razão daquela interrupção de fornecimento. 

5 —Não devem ser realizadas interrupções do serviço em datas que 

impossibilitem a regularização da situação pelo utilizador no dia 

imediatamente seguinte, quando o restabelecimento dependa dessa 

regularização. 

Artigo 22.º 

Restabelecimento do fornecimento 



1 — 0 restabelecimento do fornecimento de água por motivo imputável ao 

utilizador depende da correção da situação que lhe deu origem. 

2 — No caso da mora no pagamento dos consumos, o restabelecimento 

depende da prévia liquidação de todos os montantes em dívida, incluindo 

o pagamento da tarifa de restabelecimento, bem como de todas as 

despesas associadas ao envio do aviso prévio de suspensão do serviço, sem 

prejuízo do previsto no artigo 84.º 

3 — 0 restabelecimento do fornecimento deve ser efetuado no prazo de 24 

horas após a regularização da situação que originou a suspensão. 

SECÇÃO II 

Qualidade da água 

Artigo 23.º 

Qualidade da água 

1 — A Entidade Gestora deve garantir: 

a) Que a água fornecida destinada ao consumo humano possui as 

características que a definem como água salubre, limpa e desejavelmente 

equilibrada, nos termos fixados na legislação em vigor; 

b) A monitorização periódica da qualidade da água no sistema de 

abastecimento, sem prejuízo do cumprimento do programa de controlo da 

qualidade da água aprovado pela autoridade competente; 

c) A divulgação periódica, no mínimo trimestral, dos resultados obtidos da 

verificação da qualidade da água obtidos na implementação do programa 

de controlo da qualidade da água aprovado pela autoridade competente, 

nos termos fixados na legislação em vigor; 

d) A disponibilização da informação relativa a cada zona de abastecimento, 

quando solicitada; 

e) A implementação de eventuais medidas determinadas pela autoridade 

de saúde e ou da autoridade competente, incluindo eventuais ações de 

comunicação ao consumidor, nos termos fixados na legislajção em vigor; 
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fl Que o tipo de materiais especificados nos projetos das redes de 

distribuição pública, para as tubagens e acessórios em contacto com a água, 

tendo em conta a legislação em vigor, não provocam alterações que 

impliquem a redução do nível de proteção da saúde humana. 

2 — 0 utilizador do serviço de fornecimento de água deve garantir: 

a) A instalação na rede predial dos materiais especificados no projeto, nos 

termos regulamentares em vigor; 

b) As condições de bom funcionamento, de manutenção e de higienização 

dos dispositivos de utilização na rede predial, nomeadamente, tubagens, 

torneiras e reservatórios; 

c) A independência da rede predial alimentada pela rede pública de 

qualquer outro dispositivo alimentado por uma origem de água de 

captações particulares; 

d) 0 acesso da Entidade Gestora às suas instalações para a realização de 

colheitas de amostras de água a analisar, bem como, para a inspeção das 

condições da rede predial no que diz respeito à ligação à rede pública, aos 

materiais utilizados e à manutenção e higienização das canalizações; 

e) A implementação de eventuais medidas determinadas pela autoridade 

de saúde e ou da autoridade competente. 

SECÇÃO III 

Uso eficiente da água 

Artigo 24.º 

Objetivos e medidas gerais 

A Entidade Gestora promove o uso eficiente da água de modo a minimizar 

os riscos de escassez hídrica e a melhorar as condições ambientais nos 

meios hídricos, com especial cuidado nos períodos de seca, 

designadamente através de: 

a) Ações de sensibilização e informação; 

b) Iniciativas de formação, apoio técnico e divulgação ~ e documentação 

técnica. 
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Artigo 25.º 

Rede pública de distribuição de água 

Ao nível da rede pública de distribuição de água, a Entidade Gestora 

promove medidas do uso eficiente da água, designadamente: 

a) Otimização de procedimentos e oportunidades para o uso eficiente da 

água; 

b) Redução de perdas nas redes públicas de distribuição de água; 

c) Otimização das pressões nas redes públicas de distribuição de água; 

d) Utilização de um sistema tarifário adequado. 

Artigo 26.º 

Rede de distribuição predial 

Ao nível da rede de distribuição predial de água, os proprietários e os 

utilizadores promovem medidas do uso eficiente da água, designadamente: 

a) Eliminação das perdas nas redes de distribuição predial de água; 

b) Redução dos consumos através da adoção de dispositivos eficientes; 

c) Isolamento térmico das redes de distribuição de água quente; 

d) Reutilização ou uso de água de qualidade inferior, sem riscos para a 

saúde pública. 

Artigo 27.º 

Usos em instalações residenciais e coletivas 

Ao nível dos usos em instalações residenciais e coletivas, os proprietários e 

os utilizadores promovem medidas do uso eficiente da água, 

designadamente: 

a) Uso adequado da água; 

b) Generalização do uso de dispositivos e equipamentos eficientes; 

c) Atuação na redução de perdas e desperdícios. 

SECÇÃO IV 

Sistema público de distribuição de águ 
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Artigo 28.º 

Propriedade da rede geral de distribuição 

A rede geral de distribuição de água é propriedade do Município sem 

prejuízo da gestão e exploração do serviço público de abastecimento de 

água poderem vir a ser delegadas ou concessionadas. 

Artigo 29.º 

Instalação e conservação 

1 — Compete à Entidade Gestora a instalação, a conservação, a reabilitação 

e a reparação da rede de distribuição pública de água, assim como a sua 

substituição e renovação. 

2 — Quando as reparações da rede de distribuição pública de água resultem 

de danos causados por terceiros à Entidade Gestora, os respetivos encargos 

são da responsabilidade dos mesmos. 

Artigo 30.º 

Conceção, dimensionamento, projeto e execução de obra 

A conceção e o dimensionamento dos sistemas, a apresentação dos 

projetos e a execução das respetivas obras devem cumprir integralmente o 

estipulado na legislação em vigor, designadamente o disposto no Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na sua redação atual, bem como as normas municipais 

aplicáveis. 

SECÇÃO V 

Ramais de ligação 

Artigo 31.º 

Propriedade 

Os ramais de ligação são propriedade do Município cabendo a gestão e a 

exploração do serviço público de abastecimento de água à Entidade 

Gestora. 

Artigo 32.º 

Instalação, conservação, renovação e substituição de ramais de ligação 

~~ 
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1 — A instalação dos ramais de ligação é da responsabilidade da Entidade 

Gestora, a quem incumbe, de igual modo, a respetiva conservação, 

renovação e substituição, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2 — A instalação de ramais de ligação com distância superiora 20 m pode, 

também, ser executada pelos proprietários dos prédios a servir, nos termos 

definidos pela Entidade Gestora, mas, neste caso, as obras são fiscalizadas 

por esta. 

3 — Os custos com a instalação, a conservação e a substituição dos ramais 

de ligação são suportados pela Entidade Gestora, sem prejuízo das 

exceções previstas no presente Regulamento. 

4 — Quando as reparações na rede geral ou nos ramais de ligação resultem 

de danos causados por terceiros, os respetivos encargos são suportados por 

estes. 

5 — Quando a renovação de ramais de ligação ocorrer por alteração das 

condições de exercício do abastecimento, por exigências do utilizador, a 

mesma é suportada por aquele. 

Artigo 33.º 

Utilização de um ou mais ramais de ligação 

Cada prédio é normalmente abastecido por um único ramal de ligação, 

podendo, em casos especiais, a definir pela Entidade Gestora, o 

abastecimento ser feito por mais do que um ramal de ligação. 

Artigo 34.º 

Torneira de corte para suspensão do abastecimento 

1 —Cada ramal de ligação, ou sua ramificação, deverá ter, na via pública 

ou em parede exterior do prédio confinante com aquela, uma torneira de 

corte ao prédio, de modelo apropriado, que permita a suspensão do 

abastecimento de água. 

2 — As torneiras de corte só podem ser manobradas por pessoal da 

Entidade Gestora, dos Bombeiros e da Proteção Civil. 

Artigo 35.º 

Entrada em serviço 

Página 26 de 79 

Y~J 



Nenhum ramal de ligação pode entrar em serviço sem que as redes de 

distribuição prediais do prédio tenham sido verificadas e ensaiadas, nos 

termos da legislação em vigor. 

SECÇÃO VI 

Sistemas de distribuição predial 

Artigo 36.º 

Caracterização da rede predial 

1 — As redes de distribuição predial têm início na torneira de corte e 

prolongam -se até aos dispositivos de utilização. 

2 — A instalação dos sistemas prediais e a respetiva conservação em boas 

condições de funcionamento e salubridade é da responsabilidade do 

proprietário. 

3 —Excetuam -se do número anterior o contador de água, as válvulas a 

montante e a jusante e o filtro de proteção do contador, quando aplicável, 

cuja responsabilidade de colocação e manutenção é da Entidade Gestora. 

Artigo 37.º 

Separação dos sistemas 

Os sistemas prediais de distribuição de água devem ser independentes de 

qualquer outra forma de distribuição de água com origem diversa, 

designadamente poços ou furos privados que, quando existam, devem ser 

devidamente licenciados nos termos da legislação em vigor e comunicada 

a sua existência à Entidade Gestora. 

Artigo 38.º 

Projeto da rede de distribuição predial 

1 — É da responsabilidade do autor do projeto das redes de distribuição 

predial a recolha de elementos de base para a elaboração dos projetos, 

devendo a Entidade Gestora fornecer toda a informação de interesse, 

designadamente a existência ou não de redes públicas, as pressões máxima 

e mínima na rede pública de água, nos termos da legislação em vigor. 

2 — O projeto da rede de distribuição predial está sujei o a parecer da 

Entidade Gestora, nos termos do artigo 13.º do Decreto -Le n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na redação em vigor, apenas nas situa :es em que o_. 

ágina 27 de 79 



mesmo não se faça acompanhar por um termo de responsabilidade 

subscrito por um técnico autor do projeto legalmente habilitado que ateste 

o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, seguindo 0 

conteúdo previsto no n.º 4 do presente artigo e no Anexo I. 

3 — 0 disposto no número anterior não prejudica a verificação aleatória 

dos projetos nele referidos. 

4 — 0 termo de responsabilidade, cujo modelo consta do Anexo I ao 

presente regulamento, deve certificar, designadamente: 

a) A recolha dos elementos previstos no anterior n.º 1; 

b) Articulação com a Entidade Gestora em particular no que respeita à 

interface de ligação do sistema público e predial tendo em vista a sua 

viabilidade; 

c) Que o tipo de material utilizado na rede predial não provoca alterações 

da qualidade da água que impliquem a redução do nível de proteção da 

saúde humana, nos termos da legislação em vigor. 

5 — As alterações aos projetos de execução das redes prediais devem ser 

efetuadas com a prévia concordância da Entidade Gestora e nos termos da 

legislação em vigor. 

Artigo 39.º 

Execução, inspeção, ensaios das obras das redes de distribuição predial 

1 — A execução das redes de distribuição predial é da responsabilidade dos 

proprietários, em harmonia com os projetos referidos no artigo anterior. 

2 — A realização de vistoria pela Entidade Gestora, destinada a atestar a 

conformidade da execução dos projetos de redes de distribuição predial 

com o projeto aprovado ou apresentado, prévia à emissão da licença de 

utilização do imóvel, é dispensada mediante a emissão de termo de 

responsabilidade por técnico legalmente habilitado para esse efeito, de 

acordo com o respetivo regime legal, que ateste essa conformidade. 

3 — 0 termo de responsabilidade aque se refere o úmero anterior 

certifica o cumprimento do disposto nas alíneas b) e c) do~n.º 4 do artigo 
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38.º e segue os termos da minuta constante do Anexo II ao presente 

regulamento. 

4 — 0 disposto nos números anteriores não prejudica a verificação 

aleatória da execução dos referidos projetos. 

5 —Sempre que julgue conveniente a Entidade Gestora procede a ações de 

inspeção nas obras dos sistemas prediais, que podem incidir sobre o 

comportamento hidráulico do sistema, as caixas dos contadores para 

garantia do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 48.º, bem como a 

ligação do sistema predial ao sistema público. 

6 — Durante a execução das obras dos sistemas prediais a Entidade Gestora 

deve acompanhar os ensaios de eficiência e as operações de desinfeção 

previstas na legislação em vigor. 

7 — A Entidade Gestora notificará o técnico responsável da obra, das 

desconformidadesgue verificar, sendo que aquelas deverão ser corrigidas, 

caso mereça concordância da primeira, num prazo de dez dias. 

Artigo 40.º 

Rotura nos sistemas prediais 

1 —Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto 

nas redes prediais de distribuição predial ou nos dispositivos de utilização, 

deve ser promovida a reparação pelos responsáveis pela sua conservação. 

2 — Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água nas redes de 

distribuição predial e seus dispositivos de utilização. 

3 — Mediante a apresentação de evidências da existência de rotura na rede 

predial, serão aplicados ao consumo apurado de acordo com as regras do 

artigo 52.º do presente regulamento os preços dos escalões tarifários 

respetivos definidos para o serviço de abastecimento e ao volume 

remanescente, que se presume imputável à rotura, a tarifa prevista 

correspondente ao escalão de recuperação de custos. 

4 — No caso de comprovada rotura, o volume de águ perdida e não 

recolhida pela rede de saneamento não é considerado para efeitos de 
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faturação do serviço de saneamento e de gestão de resíduos urbanos, 

quando indexados ao consumo de água. 

SECÇÃO VII 

Serviço de incêndios 

Artigo 41.º 

Legislação aplicável 

Os projetos, a instalação, a localização, os diâmetros nominais e outros 

aspetos construtivos dos dispositivos destinados à utilização de água para 

combate a incêndios deverão, além do disposto no presente Regulamento, 

obedecer à legislação nacional em vigor. 

Artigo 42.º 

Hidrantes 
1 — Na rede de distribuição pública de água são previstos hidrantes de 

modo a garantir uma cobertura efetiva, de acordo com as necessidades do 

serviço de incêndios. 

2 — A responsabilidade pela manutenção dos ramais de ligação dos 

hidrantes, ainda que instalados nas fachadas dos edifícios, é da Entidade 

Gestora. 

3 — As bocas-de-incêndio instaladas nas fachadas dos edifícios devem ser 

progressivamente substituídas por marcos de água instalados na via pública 

e ligados diretamente à rede pública. 

Artigo 43.º 

Manobras de torneiras de corte e outros dispositivos 

As torneiras de corte e dispositivos de tomada de água para serviço de 

incêndios só podem ser manobradas por pessoal da Entidade Gestora, dos 

Bombeiros ou da Proteção Civil. 

Artigo 44.º 

Redes de incêndios particulares 

1 — Nas instalações existentes no interior dos prédios destinadas 

exclusivamente ao serviço de proteção contra incêndios, agua consumida 

é objeto de medição ou estimativa para efeitos de avalia ão d~ balanço 

hídrico dos sistemas. 
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2 — O fornecimento de água para essas instalações é comandado por uma 

torneira de corte selada e localizada, de acordo com as instruções da 

Entidade Gestora. 

3 — Em caso de incêndio a torneira de corte pode ser manobrada por 

pessoal estranho ao serviço de incêndios, devendo, no entanto, tal 

intervenção ser comunicada à Entidade Gestora nas 24 horas 

subsequentes. 

Artigo 45.º 

Bocas -de -incêndio das redes de distribuição predial 

1 — As bocas -de -incêndio e ou marcos de água são selados e só podem 

ser utilizados em caso de incêndio, devendo a Entidade Gestora ser disso 

avisada pelos utilizadores nas 24 horas seguintes ao sinistro. 

2 — Os dispositivos de selagem das bocas -de -incêndio não poderão 

comprometer ou dificultar o combate a incêndios. 

SECÇÃO VIII 

Instrumentos de medição 

Artigo 46.º 

Medição por contadores 

1 —Deve existir um contador destinado à medição do consumo de água 

em cada local de consumo, incluindo as partes comuns dos condomínios 

quando nelas existam dispositivos de utilização. 

2 — A água fornecida através de fontanários ligados à rede pública de 

abastecimento de água é igualmente objeto de medição. 

3 — Os contadores são da propriedade da Entidade Gestora, que é 

responsável pela respetiva instalação, manutenção e substituição. 

4 — Os custos com a instalação, manutenção e substituição dos contadores 

não são objeto de faturação autónoma aos utilizadores. 

Artigo 47.º 

Tipo de contadores 
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1 — Os contadores a empregar na medição da água fornecida a cada prédio 

ou fração são do tipo autorizado por lei e obedecem às respetivas 

especificações regulamentares. 

2 — 0 diâmetro nominal e a classe metrológica dos contadores é fixado 

pela Entidade Gestora. 

3 — A definição do contador deve ser determinada tendo em conta: 

a) 0 caudal de cálculo previsto na rede de distribuição predial; 

b) A pressão de serviço máxima admissível; 

c) A perda de carga. 

4 —Sem prejuízo do disposto nos números 2 e 3, para utilizadores não 

domésticos podem ser fixados pela Entidade Gestora diâmetros nominais 

de contadores tendo por base o perfil de consumo do utilizador. 

5 — Os contadores podem ter associados equipamentos e ou sistemas 

tecnológicos que permitam à Entidade Gestora a medição dos níveis de 

utilização por telemetria. 

Artigo 48.º 

Localização e instalação dos contadores 

1 — As caixas dos contadores são obrigatoriamente instaladas em locais de 

fácil acesso ao pessoal da Entidade Gestora, de modo a permitir um 

trabalho regular de substituição ou reparação no local e que a sua visita e 

leitura se possam fazerem boas condições, e de acordo com as dimensões 

e especificações legais, sendo a sua manutenção da responsabilidade do 

proprietário. 

2 —Nos edifícios confinantes com a via ou espaços públicos, as caixas dos 

contadores devem localizar -se no seu interior, na zona de entrada ou em 

zonas comuns, consoante nele haja um ou mais utilizadores. 

3 —Nos edifícios com logradouros privados, as caixas dos contadores 

devem localizar -se no logradouro, junto à zona de entrada contígua com a 

via pública e com possibilidade de leitura pelo exterior. I 
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4 — Não pode ser imposta pela Entidade Gestora aos utilizadores a 

contratação dos seus serviços para a construção e a instalação de caixas ou 

nichos destinados à colocação de instrumentos de medição, sem prejuízo 

da possibilidade da Entidade Gestora fixar um prazo para a execução de tais 

obras. 

5 — Em prédios em propriedade horizontal devem ser instalados 

instrumentos de medição em número e com o diâmetro estritamente 

necessários aos consumos nas zonas comuns ou, em alternativa e por opção 

da Entidade Gestora, nomeadamente quando existir reservatório predial, 

podem ser instalados contadores totalizadores, sendo nesse caso aplicável 

o disposto no n.º 3 do artigo 66.º do Decreto -Lei n.º 194/2009 de 20 de 

agosto. 

6 —Nenhum contador pode ser instalado e mantido em serviço sem a 

verificação metrológica prevista na legislação em vigor. 

Artigo 49.º 

Verificação metrológica e substituição 

1 — A Entidade Gestora procede à verificação periódica dos contadores nos 

termos da legislação em vigor. 

2 — A Entidade Gestora procede, sempre que o julgar conveniente, à 

verificação extraordinária do contador. 

3 — O utilizador pode solicitar a verificação extraordinária do contador em 

instalações de ensaio devidamente credenciadas, tendo direito a receber 

cópia do respetivo boletim de ensaio, devendo liquidar antecipadamente a 

tarifa de aferição. No caso de deteção de problema no contador, esta verba 

será devolvida ao consumidor. 

4 — A Entidade Gestora procede à substituição dos contadores no termo 

de vida útil destes ou sempre que tenha conhecimento de qualquer 

anomalia, por razões de exploração e controlo metrológico. 

5 — No caso de ser necessária a substituição de contadores ~or motivos de 

anomalia, exploração e controlo metrológico, a Entidade Gestora deve 

avisar o utilizador da data e do período previsível para a in ~eryénção que 

~, ~~ ~ não ultrapasse as duas horas. 
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6 — Na datada substituição deve ser entregue ao utilizador um documento 

de onde constem as leituras dos valores registados pelo contador 
substituído e pelo contador que, a partir desse momento, passa a registar 

o consumo de água. 

7 — A Entidade Gestora é responsável pelos custos incorridos com a 

substituição ou reparação dos contadores por anomalia que não seja 

imputável ao utilizador. 

Artigo 50.º 

Responsabilidade pelo contador 

1 — O contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual 

deve comunicar à Entidade Gestora todas as anomalias que verificar, 

nomeadamente, não fornecimento de água, fornecimento sem contagem, 

contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outros. 

2 —Com exceção dos danos resultantes da normal utilização, o utilizador 

responde por todos os danos, deterioração ou perda do contador. 

3 —Para além da responsabilidade criminal que daí resultar, o utilizador 

responde ainda pelos prejuízos causados em consequência do emprego de 

qualquer meio capaz de interferir com o funcionamento ou marcação do 

contador, salvo se provar que aqueles prejuízos não lhe são imputáveis. 

Artigo 51.º 

Leituras 

1 — Os valores lidos devem ser arredondados para o número inteiro 

seguinte ao volume efetivamente medido. 

2 — As leituras dos contadores são efetuadas com uma frequência mínima 

de duas vezes por ano e com um distanciamento máximo entre duas 

leituras consecutivas de seis meses. 

3 — 0 utilizador deve facultar o acesso da Entidade Gestora ao contador, 

com a periodicidade a que se refere o n.º 2, quando este se encontre 

localizado no interior do prédio servido. 

4 —Sempre que, por indisponibilidade do utilizador, se r vele por duas 

vezes impossível o acesso ao contador por parte da Entidade Gestora, esta 
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deve avisar o utilizador, por carta registada ou meio equivalente, da data e 

intervalo horário, com amplitude máxima de duas horas, de terceira 

deslocação a fazer para o efeito, assim como da cominação da suspensão 

do fornecimento no caso de não ser possível a leitura. 

5 — A Entidade Gestora disponibiliza aos utilizadores meios alternativos 

para a comunicação de leituras, nomeadamente através de contacto 

telefónico ou correio postal e eletrónico. 

Artigo 52.º 

Avaliação dos consumos 

Nos períodos em que não haja leitura, o consumo é estimado: 

a) Em função do consumo médio apurado entre as duas últimas leituras 

reais efetuadas pela Entidade Gestora; 

b) Em função do consumo médio de utilizadores com características 

similares no âmbito da área de intervenção da Entidade Gestora verificado 

no ano anterior, na ausência de qualquer leitura subsequente à instalação 

do contador. 

CAPÍTULO IV 

Sistemas de saneamento de águas residuais e de águas pluviais 

SECÇÃO I 

Condições de recolha de águas residuais 

Artigo 53.º 

Obrigatoriedade de ligação à rede geral de saneamento 

1 —Dentro da área abrangida pelas redes de distribuição de saneamento, 

os proprietários dos prédios existentes ou a construir são obrigados a: 

a) Instalar, por sua conta, a rede de distribuição predial; 

b) Solicitar a ligação à rede geral de saneamento; 

c) Requerer a execução dos ramais de ligação. 

2 — A obrigatoriedade de ligação à rede geral de saneamento abrange 

todas as edificações qualquer que seja a sua utilização. 
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3 — Os usufrutuários, comodatários e arrendatários, mediante autorização 

dos proprietários, podem requerer a ligação dos prédios por eles habitados 

à rede geral de saneamento. 

4 — As notificações aos proprietários dos prédios para cumprimento das 

disposições dos números anteriores são efetuadas pela Entidade Gestora 

nos termos da lei, sendo -lhes fixado, para o efeito, um prazo nunca inferior 

a 30 dias. 

5 — Durante o procedimento de contro►o prévio de operação urbanística, 

deve ser facultada aos serviços da Entidade Gestora uma cópia dos projetos 

dos sistemas prediais de saneamento. 

6 —Nos prédios cujas águas residuais sejam recolhidas abaixo do nível do 

arruamento, como é o caso de caves ainda que localizadas acima do nível 

do coletor público, devem ser bombeadas para um nível igual ou superior 

ao do arruamento por sistema aprovado pela Entidade Gestora e cuja 

instalação, manutenção e conservação ficará a cargo do utente. 

7 — Após a entrada em funcionamento da ligação da rede predial à rede 

pública, os proprietários dos prédios que disponham de sistemas próprios 

de saneamento devem proceder à sua desativação no prazo máximo de 30 

dias. 

Artigo 54.º 

Isençâo e dispensa de ligação ao sistema público 

1 —Estão isentos da obrigatoriedade de ligação aos sistemas público de 

saneamento: 

a) Os edifícios que disponham de sistemas próprios de saneamento de 

águas residuais devidamente licenciados, nos termos da legislação 

aplicável, designadamente unidades industriais; 

b) Os edifícios cuja ligação se revele demasiado onerosa do ponto de vista 

técnico ou económico para o utilizador e que disponham de soluções 

individuais que assegurem adequadas condições de salvagu: rda da saúde 

pública e proteção ambiental; 

A © 
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c) Os edifícios ou fogos cujo mau estado de conservação ou ruína os torne 

inabitáveis e estejam de facto permanentemente desabitados; 

d) Os edifícios em vias de expropriação ou demolição. 

2 —Poderão ser dispensados da obrigatoriedade deligação osedifícios cuja 

ligação se revele demasiado onerosa do ponto de vista técnico ou 

económico para o utilizador e que disponham de soluções individuais que 

assegurem adequadas condições de salvaguarda da saúde pública e 

proteção ambiental, e também dos edifícios que disponham de sistemas 

próprios de saneamento de águas residuais devidamente licenciados, nos 

termos da legislação aplicável, designadamente unidades industriais. 

Artigo 55.º 

Execução sub-rogatória 

1 —Quando os trabalhos a que se refere o artigo 53.º não forem 

executados, dentro dos prazos concedidos, pelos proprietários e titulares 

de outros direitos sobre os prédios, e quando estejam em causa razões de 

salubridade pública, pode a Entidade Gestora, após notificação, mandar 

executar aqueles trabalhos a expensas dos mesmos. 

2 — Os proprietários e titulares de outros direitos sobre os prédios são 

notificados do início e do termo dos trabalhos efetuados pela Entidade 

Gestora nos termos do número anterior. 

3 — O pagamento dos encargos resultantes dos trabalhos efetuados, em 

cumprimento do disposto no anterior n.º 1, deve ser feito pelo respetivo 

proprietário, no prazo de 30 dias após a sua conclusão, findo o qual se 

procederá a cobrança coerciva da importância devida. 

Artigo 56.º 

Exclusão da responsabilidade 

A Entidade Gestora não é responsável por danos que possam sofrer os 

utilizadores, decorrentes de avarias e perturbações nas canalizações das 

redes gerais de saneamento, desde que resultantes de: 

a) Casos fortuitos ou de força maior; 
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b) Execução, pela Entidade Gestora, de obras previamente programadas, 

desde que os utilizadores tenham sido expressamente avisados com uma 

antecedência mínima de 48 horas; 

c) Atos dolosos ou negligentes praticados pelos utilizadores, assim como 

por defeitos ou avarias nas instalações prediais. 

Artigo 57.º 

Interrupção ou restrição na recolha de águas residuais 

1 — A Entidade Gestora pode suspender a recolha de águas residuais nos 

seguintes casos: 

a) Trabalhos de reparação, reabilitação ou substituição de ramais de 

ligação, quando não seja possível recorrer a ligações temporárias; 

b) Trabalhos de reparação, reabilitação ou substituição do sistema público 

ou dos sistemas prediais, sempre que exijam essa suspensão; 

c) Casos fortuitos ou de força maior. 

2 — A Entidade Gestora deve comunicar aos utilizadores, com a 

antecedência mínima de 48 horas, qualquer interrupção programada no 

serviço de recolha de águas residuais. 

3 —Quando ocorrer qualquer interrupção não programada na recolha de 

águas residuais aos utilizadores, a Entidade Gestora deve informar os 

utilizadores que o solicitem da duração estimada da interrupção, sem 

prejuízo da disponibilização desta informação no respetivo sítio da Internet 

e da utilização de meios de comunicação social, e, no caso de utilizadores 

especiais, tais como centros de saúde ou escolas, tomar diligências 

específicas no sentido de mitigar o impacto dessa interrupção. 

4 — Em qualquer caso, a Entidade Gestora deve mobilizar todos os meios 

adequados à reposição do serviço no menor período de tempo possível e 

tomar as medidas que estiverem ao seu alcance para minimizar os 

inconvenientes e os incómodos causados aos utilizadores dos serviços. 

Artigo 58.º 

Interrupção e restabelecimento da recolha de águas re~jduais por facto 

imputável ao utilizador 

Página 38 de 79 



1 — A Entidade Gestora pode suspender a recolha de águas residuais, por 

motivos imputáveis ao utilizador, nas seguintes situações: 

a) Deteção de ligações clandestinas ao sistema público, uma vez decorrido 

prazo razoável definido pela Entidade Gestora para regularização da 

situação; 

b) Deteção de ligações indevidas ao sistema predial de recolha de águas 

residuais domésticas, designadamente águas pluviais ou águas residuais 

com origem em captações próprias, uma vez decorrido prazo razoável 

definido pela Entidade Gestora para a regularização da situação; 

c) Verificação de descargas com características de qualidade em violação 

dos parâmetros legais e regulamentares aplicáveis, uma vez decorrido um 

prazo razoável definido pela Entidade Gestora para a regularização da 

situação; 

d) Quando o utilizador não seja o titular do contrato de recolha de águas 

residuais/fornecimento de água e não apresente evidências de estar 

autorizado pelo mesmo a utilizar o serviço e não seja possível a interrupção 

do serviço de abastecimento de água; 

e) Mora do utilizador no pagamento da utilização do serviço, quando não 

seja possível a interrupção do serviço de abastecimento de água; 

~ Em outros casos previstos na lei. 

2 — A interrupção da recolha de águas residuais, com fundamento em 

causas imputáveis ao utilizador, não priva a Entidade Gestora de recorrer 

às entidades judiciais ou administrativas para garantir o exercício dos seus 

direitos ou para assegurar o recebimento das importâncias devidas e ainda, 

de impor as coimas que ao caso couberem. 

3 — A interrupção da recolha de águas residuais com base no n.º 1 só pode 

ocorrer após a notificação ao utilizador, por escrito, com a antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias úteis relativamente à data que venha a ter lugar 

e deve terem conta os impactos previsíveis na saúde púla)ica e na proteção 

ambiental. 
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4 —Não devem ser realizadas interrupções do serviço em datas que 

impossibilitem a regularização da situação pelo utilizador no dia 

imediatamente seguinte, quando o restabelecímento dependa dessa 

regularização. 

5 — 0 restabelecimento do serviço de saneamento de águas residuais 

processa -se nos mesmos termos do disposto no artigo 22.º 

SECÇÃO II 

Sistema público de drenagem de águas residuais 

Artigo 59.º 

Propriedade da rede geral de saneamento 

A rede geral de saneamento de águas residuais é propriedade do Município, 

cabendo à Entidade Gestora a gestão e a exploração do serviço público de 

saneamento de águas residuais. 

Artigo 60.º 

Lançamentos e acessos interditos 

1 —Sem prejuízo do disposto em legislação especial, é interdito 0 

lançamento nas redes de drenagem pública de águas residuais, qualquer 

que seja o seu tipo, diretamente ou por intermédio de canalizações 

prediais, de: 

a) Matérias explosivas ou inflamáveis; 

b) Matérias radioativas, em concentrações consideradas inaceitáveis pelas 

entidades competentes e efluentes que, pela sua natureza química ou 

microbiológica, constituam um elevado risco para a saúde pública ou para 

a conservação das redes; 

c) Entulhos, areias, lamas, cinzas, cimento, resíduos de cimento ou qualquer 

outro produto resultante da execução de obras; 

d) Lamas extraídas de fossas séticas e gorduras ou óleos de câmaras 

retentoras ou dispositivos similares, que resultem de operações de 

manutenção; 

e) Quaisquer outras substâncias que, de uma maneira. geral, possam 

obstruir e ou danificar as canalizações e seus acessórios .0 c..'usar danos 
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nas instalações de tratamento e que prejudiquem ou destruam o processo 

de tratamento final. 

2 — Só a Entidade Gestora pode aceder às redes de drenagem, sendo 

proibido a pessoas estranhas a esta proceder: 

a) À abertura de caixas de visita ou outros órgãos da rede; 

b) Ao tamponamento de ramais e coletores; 

c) À extração dos efluentes. 

Artigo 61.º 

Descargas de águas residuais industriais 

1 — Os utilizadores que procedam a descargas de águas industriais 

residuais e similares no sistema público devem respeitar os parâmetros de 

descarga definidos na legislação em vigor nomeadamente os previstos no 

decreto-lei nº 236/98 de 1 de agosto. 

2 — Os utilizadores industriais devem tomar as medidas preventivas 

necessárias, designadamente a construção de bacias de retenção ou 

reservatórios de emergência, para que não ocorram descargas acidentais 

que possam infringir os condicionamentos aque se refere o número 

anterior. 

3 — No contrato de recolha são definidas as condições em que os 

utilizadores devem proceder ao controlo das descargas, por forma a 

evidenciar o cumprimento do disposto no n.º 1. 

4 —Sempre que entenda necessário, a Entidade Gestora pode proceder, 

direta ou indiretamente, à colheita de amostras para análise e aferição dos 

resultados obtidos pelo utilizador. 

5 — A Entidade Gestora pode exigir opré -tratamento das águas residuais ~Pv 

industriais pelos respetivos utilizadores, por forma a cumprirem os 

parâmetros de descarga referidos no n.º 1. 

Artigo 62.º 

Instalação e conservação 

Página 41 d~~79 



1 — Compete à Entidade Gestora a instalação, a conservação, a reabilitação 

e a reparação da rede geral de drenagem de águas residuais, assim como a 

sua substituição e renovação. 

2 —Quando as reparações da rede geral de drenagem de águas residuais 

resultem de dano causados por terceiros à Entidade Gestora, os respetivos 

encargos são da responsabilidade dos mesmos. 

Artigo 63.º 

Conceção, dimensionamento, projeto e execução de obra 

A conceção e o dimensionamento dos sistemas, a apresentação dos 

projetos e a execução das respetivas obras devem cumprir integralmente o 

estipulado na legislação em vigor, designadamente o disposto no Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na sua redação atual, bem como as normas municipais 

aplicáveis. 

Artigo 64.º 

Modelo de sistemas 

1 — 0 sistema público de drenagem da área de intervenção da Entidade 

Gestora é do tipo separativo, constituídos por duas redes de coletores 

distintas, uma destinada às águas residuais domésticas e industriais e outra 

à drenagem de águas pluviais. 

2 — 0 sistema público de drenagem de águas residuais não inclui linhas de 

água ou valas, nem a drenagem das vias de comunicação. 

SECÇÃO III 

Sistema público de águas pluviais 

Artigo 65.º 

Conceção dos sistemas de drenagem de águas pluviais 

1 — Na conceção dos sistemas de drenagem de águas pluviais, devem ser 

atendidas as seguintes regras de dimensionamento: 

a) Inclusão de toda a água pluvial produzida nas zonas adjacentes 

pertencentes à bacia; 
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b) Adoção de soluções que contribuam, por armazenamento, para reduzir 

os caudais de ponta. 

2 — A descarga dos sistemas pluviais deve ser feita nas linhas de água da 

bacia onde se insere, sendo necessário assegurar a compatibilidade com as 

características das linhas de água recetoras e ficando condicionada aquela 

ligação à execução de eventuais obras, em função dos estrangulamentos 

existentes. 

3 — O período de retorno mínimo a considerar no dimensionamento de 

uma rede de drenagem pluvial na área de intervenção da Entidade Gestora, 

deverá ser de 5 anos. Da mesma maneira o coeficiente de escoamento 

(ponderado) não deve ser inferior a 0,7. 

4 — Na conceção de sistemas prediais de drenagem de águas pluviais, a 

ligação à rede pública pode ser feita diretamente para a caixa de visita de 

ramal, situada no passeio ou, na ausência de rede pública, para um sistema 

que assegure a drenagem das águas pluviais aceite pela Entidade Gestora. 

5 — Na rede geral, a gestão do sistema de águas pluviais cabe à Entidade 

Gestora. 

SECÇÃO IV 

Ramais de ligação 

Artigo 66.º 

Propriedade 

Os ramais de ligação são propriedade do Município cabendo à Entidade 

Gestora a gestão e a exploração do serviço público de saneamento de 

aguais residuais 

Artigo 67.º 

Instalação, conservação, renovação e substituição de ramais de ligação 

1 — A instalação dos ramais de ligação é da responsabilidade da Entidade 

Gestora, a quem incumbe, de igual modo, a respetiva conservação, 

renovação e substituição, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2 — Só há lugar à aplicação das tarifas peia construção de'ramais de ligaçã ~~ 

nos casos previstos no número seguinte. ~ ~, 
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3 — A instalação de ramais de ligação superiores a 20 metros está sujeita a 

uma avaliação da viabilidade técnica e económica pela Entidade Gestora. 

4 — Se daquela avaliação resultar que existe viabilidade, os ramais de 

lígação instalados pela Entidade Gestora apenas são faturados aos 

utilizadores no que respeita à extensão superior à distância referida no 

número anterior. 

5 — A instalação de ramais de ligação com distância superiora 20 m pode 

também ser executada pelos proprietários dos prédios a servir, nos termos 

definidos pela Entidade Gestora, mas, neste caso, as obras são fiscalizadas 

por esta. 

6 — A tarifa de ramal pode ainda ser aplicada no caso de: 

a) As reparações na rede geral ou nos ramais de ligação resultem de danos 

causados por terceiros, os respetivos encargos são suportados por estes; 

b) A renovação de ramais de ligação ocorrer por alteração das condições de 

recolha de águas residuais, por exigências do utilizador, a mesma é 

suportada por aquele; 

c) Construção de segundo ramal para o mesmo utilizador. 

Artigo 68.º 

Utilização de um ou mais ramais de ligação 

Cada prédio é normalmente servido por um único ramal de ligação, 

podendo, em casos especiais, a definir pela Entidade Gestora, ser feito por 

mais do que um ramal de ligação. 

Artigo 69.º 

Entrada em serviço 

Nenhum ramal de ligação pode entrar em serviço sem que as redes de 

drenagem prediais do prédio tenham sido verificadas e ensaiadas, nos 

termos da legislação em vigor. 

SECÇÃO V 

Sistemas de drenagem predial 

Artigo 70.º 
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Caracterização da rede predial 

1 — As redes de drenagem predial têm início na caixa de ramal e prolongam 

-se até aos dispositivos de utilização. 

2 — A instalação dos sistemas prediais e a respetiva conservação em boas 

condições de funcionamento e salubridade é da responsabilidade do 

proprietário. 

Artigo 71.º 

Separação dos sistemas 

É obrigatória a separação dos sistemas prediais de drenagem de águas 

residuais domésticas, dos sistemas de águas pluviais. 

Artigo 72.º 

Projeto da rede de drenagem predial 

1 — É da responsabilidade do autor do projeto das redes de drenagem 

predial a recolha de elementos de base para a elaboração dos projetos, 

devendo a Entidade Gestora fornecer toda a informação de interesse, 

designadamente a existência ou não de redes públicas, a localização e a 

profundidade da soleira da câmara de ramal de ligação, nos termos da 

legislação em vigor. 

2 — 0 projeto da rede de drenagem predial está sujeito a parecer da 

Entidade Gestora, nos termos do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na redação atual, apenas nas situações em que o mesmo 

não se faça acompanhar por um termo de responsabilidade subscrito por 

um técnico autor do projeto legalmente habilitado que ateste o 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, seguindo 0 

conteúdo previsto no n.º 4 do presente artigo e no Anexo I. 

3 — O disposto no número anterior não prejudica a verificação aleatória 

dos projetos nele referidos. 

4 — 0 termo de responsabilidade, cujo modelo consta do' Anexo I ao 

presente Regulamento, deve certificar, designadamente: 

a) A recolha dos elementos previstos no anterior n.º 1; 



b) Articulação com a Entidade Gestora em particular no que respeita à 

interface de ligação do sistema público e predial tendo em vista a sua 

viabilidade. 

Artigo 73.º 

Execução, inspeção, ensaios das obras das redes de drenagem predial 

1 — A execução das redes de drenagem predial é da responsabilidade dos 

proprietários, em harmonia com os projetos referidos no artigo anterior. 

2 — A realização de vistoria pela Entidade Gestora para atestar a 

conformidade da execução dos projetos de redes de drenagem predial com 

o projeto aprovado ou apresentado, prévia à emissão da licença de 

utilização do imóvel, é dispensada mediante a emissão de termo de 

responsabilidade por técnico legalmente habilitado para esse efeito, de 

acordo com o respetivo regime legal, que ateste essa conformidade. 

3 — 0 termo de responsabilidade aque se refere o número anterior deve 

certificar o cumprimento do disposto nas alíneas n.º 4 do artigo anterior e 

segue os termos da minuta constante do Anexo II ao presente 

Regulamento. 

4 — 0 disposto nos números anteriores não prejudica a verificação 

aleatória da execução dos referidos projetos. 

5 —Sempre que julgue conveniente a Entidade Gestora procede a ações de 

inspeção nas obras dos sistemas prediais, que podem incidir sobre o 

comportamento hidráulico do sistema, bem como a ligação do sistema 

predial ao sistema público. 

6 — Durante a execução das obras dos sistemas prediais a Entidade Gestora 

deve acompanhar os ensaios de eficiência previstos na legislação em vigor. 

7 — A Entidade Gestora notificará o técnico responsável da obra, das 

desconformidadesgue verificar, sendo que aquelas deverão ser corrigidas, 

caso mereça concordância da primeira, num prazo de dez dia. 

Artigo 74.º 

Anomalia no sistema predial 
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Logo que seja detetada uma anomalia em qualquer ponto das redes 

prediais de drenagem de águas residuais, deve ser promovida a reparação 

pelos responsáveis pela sua conservação. 

SECÇÃO VI 

Fossas séticas 

Artigo 75.º 

Utilização de fossas séticas 

1 —Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º, a utilização de fossas séticas 

para recolha de águas residuais só é possível em locais não servidos pela 

rede pública de drenagem de águas residuais, e desde que sejam 

assegurados os procedimentos adequados. 

2 — As fossas séticas existentes em locais servidos pela rede pública de 

saneamento de águas residuais devem ser desativadas no prazo de 30 dias 

a contar da data de conclusão do ramal. 

3 —Para efeitos do disposto no número anterior, as fossas séticas devem 

ser desconectadas, totalmente esvaziadas, desinfetadas e aterradas. 

Artigo 76.º 

Conceção, dimensionamento econstrução de fossas séticas 

1 — As fossas séticas devem ser reservatórios estanques, concebidos, 

dimensionados e construídos de acordo com critérios adequados, tendo em 

conta o número de habitantes a servir, e respeitando nomeadamente os 

seguintes aspetos: 

a) Podem ser construídas no local ou prefabricadas, com elevada 

integridade estrutural e completa estanquidade de modo a garantirem a 

proteção da saúde pública e ambiental; 

b) Devem ser compartimentadas, por forma a minimizar perturbações no 

compartimento de saídas resultantes da libertação de gases e de 

turbulência provocada pelos caudais afluentes (a se aração entre 

compartimentos é normalmente realizada através de par de provida de 

aberturas laterais interrompida na parte superior pa a facilitar a 

ventilação); 
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c) Devem permitir o acesso seguro a todos os compartimentos para 

inspeção e limpeza; 

d) Devem ser equipadas com defletores à entrada, para limitar a 

turbulência causada pelo caudal de entrada e não perturbar a 

sedimentação das lamas, bem como à saída, para reduzir a possibilidade de 

ressuspensão de sólidos e evitar a saída de materiais flutuantes. 

2 — 0 efluente líquido à saída das fossas séticas deve ser sujeito a um 

tratamento complementar adequadamente dimensionado, e a seleção da 

solução a adotar deve ser precedida da análise das características do solo, 

através de ensaios de percolação, para avaliar a sua capacidade de 

infiltração, bem como da análise das condições de topografia do terreno de 

implantação. 

3 — Em solos com boas condições de permeabilidade, deve, em geral, 

utilizar -se uma das seguintes soluções: poço de infiltração, trincheira de 

infiltração ou leito de infiltração. 

4 — No caso de solos com más condições de permeabilidade, deve, em 

geral, utilizar -se uma das seguintes soluções: aterro filtrante, trincheira 

filtrante, filtro de areia, plataforma de evapotranspiração ou lagoa de 

macrófitas. 

5 — O utilizador deve requerer à Administração da Região Hidrográfica 

territorialmente competente a licença para a descarga de águas residuais, 

nos termos da legislação aplicável para a utilização do domínio hídrico. 

6 — A apresentação dos projetos e a execução das respetivas obras devem 

cumprir o estipulado na legislação em vigor, designadamente o disposto no 

Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, de acordo com a sua redação 

atual. 

Artigo 77.º 

Manutenção, recolha, transporte e destino final de lamas de fossas 

séticas 

1 — A titularidade dos serviços de recolha, transporte e •estino final de 

lamas de fossas séticas é municipal, cabendo a responsabi 'da• •pela sua 

provisão à Entidade Gestora. 
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2 — A Entidade Gestora pode assegurar a prestação deste serviço através 

da combinação que considere adequada de meios humanos e técnicos 

próprios e ou subcontratados. 

3 — A responsabilidade pela manutenção das fossas séticas é dos seus 

utilizadores, de acordo com procedimentos adequados, tendo 

nomeadamente em conta a necessidade de recolha periódica e de destino 

final das lamas produzidas. 

4 —Considera -se que as lamas devem ser removidas sempre que o seu 

nível distar menos de 30 cm da parte inferior do septo junto da saída da 

fossa. 

5 — É interdito o lançamento das lamas de fossas séticas diretamente no 

meio ambiente e nas redes de drenagem pública de águas residuais. 

6 — As lamas recolhidas devem ser entregues para tratamento numa 

estação de tratamento de águas residuais equipada para o efeito. 

7 —Nas zonas geográficas onde não existe rede de drenagem de águas 

residuais ou, existindo, mas que seja tecnicamente inviável a ligação das 

redes domésticas à rede pública, a Entidade Gestora assegura a recolha das 

lamas provenientes das fossas séticas existentes. 

8 —Pela recolha das lamas previstas no número anterior serão liquidadas 

as tarifas municipais calculadas na tabela de taxas e preços em vigor, no 

estrito cumprimento dos termos e condições previstas no nº2 do art.º 81º 

do Regulamento n.º 594/2018 da ERSAR - Regulamento de Relações 

Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos. 

CAPÍTULO V 

Contrato com o Utilizador 

Artigo 78.º 

Contrato de fornecimento de água e de recolha de águas residuais 

1 — A prestação dos serviços públicos de abasteciment de água e de 

saneamento de águas residuais é objeto de contrato de for ecimento e de 

recolha celebrado entre a Entidade Gestora e os utilizadores que 

disponham de título válido para a ocupação do imóvel. ~ 
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2 — Quando o serviço de saneamento de águas residuais seja 

disponibilizado simultaneamente com o serviço de abastecimento de água 

o contrato é único e engloba os dois serviços. 

3 — O contrato é elaborado em impresso de modelo próprio da Entidade 

Gestora e instruído em conformidade com as disposições legais em vigor à 

data da sua celebração, no que respeita, nomeadamente, aos direitos dos 

utilizadores, à proteção do utilizador e à inscrição de cláusulas gerais 

contratuais. 

4 — No momento da celebração do contrato deve ser entregue ao utilizador 

uma cópia do respetivo contrato. 

5 — Os proprietários dos prédios ligados à rede geral de distribuição, 

sempre que o contrato de fornecimento não esteja em seu nome, devem 

permitir o acesso da Entidade Gestora para a retirada do contador, caso os 

respetivos inquilinos não o tenham facultado e a Entidade Gestora tenha 

denunciado o contrato nos termos previstos no artigo 82.º 

6 — Os proprietários, usufrutuários, arrendatários ou qualquer pessoa que 

disponha de título válido, que legitime o uso e fruição do local de ligação, 

ou aqueles que detêm a legal administração dos prédios devem efetuar a 

mudança de titularidade dos contratos de fornecimento sempre que estes 

não estejam em seu nome e sempre que os contadores registem a primeira 

contagem de consumo, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de 

verificação do facto, sob pena da interrupção de fornecimento de água. 

7 —Caso não seja dado cumprimento ao estipulado no número anterior ou 

sempre que ocorra a rescisão de contrato, por parte do anterior utilizador, 

o restabelecimento dofornecimento fica dependente da celebração de um 

novo contrato com a Entidade Gestora, nos termos do presente 

Regulamento. 

Artigo 79.º 

Contratos especiais 

1 —São objeto de contratos especiais os serviços de forne invento de água 

e de saneamento de águas residuais que, devido ao seu e evado impacto 

nas redes de distribuição e no sistema público de drenage e tratamento 
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de águas residuais, devam ter um tratamento específico, designadamente, 

edificações com água de origem em captação própria que estejam ligadas 

ao sistema público de drenagem de águas residuais, centros de saúde, 

escolas, quartéis, complexos industriais e comerciais e grandes conjuntos 

imobiliários. 

2 —Aos contratos especiais de saneamento de águas residuais para os 

utilizadores que utilizem água de origem em captação própria, para além 

das disposições do presente regulamento, são aplicáveis as normas 

especiais previstas no Anexo III. 

3 —Podem ainda ser definidas condições especiais para os fornecimentos 

temporários ou sazonais de água nas seguintes situações: 

a) Obras e estaleiro de obras; 

b) Zonas de concentração de população ou atividades com caráter 

temporário, tais como feiras, festivais e exposições. 

4 — A Entidade Gestora admite a contratação do serviço em situações 

especiais, como as a seguir enunciadas, e de forma transitória: 

a) Litígios entre os titulares de direito à celebração do contrato, desde que, 

por fundadas razões sociais, mereça tutela a posição do possuidor; 

b) Na fase prévia à obtenção de documentos administrativos necessários à 

celebração do contrato. 

5 — Na definição das condições especiais deve ser acautelado tanto 0 

interesse da generalidade dos utilizadores como o justo equilíbrio da 

exploração do sistema de abastecimento de água e de saneamento de 

águas residuais, a nível de qualidade e quantidade. 

Artigo 80.º 

Domicílio convencionado 

1 — 0 utilizador considera -se domiciliado na morada por si fornecida no 

contrato para efeito de receção de toda a correspond~ncia relativa à 

prestação do serviço. ~ 
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2 — Qualquer alteração do domicílio convencionado tem de ser 

comunicada pelo utilizador à Entidade Gestora, produzindo efeitos no 

prazo de 30 dias após aquela comunicação. 

Artigo 81.º 

Vigência dos contratos 

1 — O contrato produz os seus efeitos a partir da data do início de 

fornecimento, o qual deve ocorrer no prazo máximo de cinco dias úteis 

contados da solicitação do contrato, com ressalva das situações de força 

maior. 

2 — A cessação do contrato ocorre por denúncia, nos termos do artigo 82.º, 

ou caducidade, nos termos do artigo 83.º 

3 — 0 contrato referido na alínea a) n.º 3 do artigo 79.º é celebrado com o 

construtor ou com o dono da obra a título precário e caducam com a 

verificação do termo do prazo, ou suas prorrogações, fixado no respetivo 

alvará de licença ou autorização. 

Artigo 82.º 

Denúncia 

1 — Os utilizadores podem denunciar a todo o tempo os contratos de 

fornecimento que tenham celebrado por motivo de alteração de 

titularidade ou demolição do imóvel, desde que o comuniquem por escrito 

à Entidade Gestora, fazendo prova de título legal para o efeito. 

2 —Nos 15 dias subsequentes à comunicação referenciada no número 

anterior, os utilizadores devem facultar a leitura do contador instalado, 

produzindo a denúncia efeitos a partir dessa data. 

3 —Não sendo possível a leitura mencionada no número anterior por 

motivo imputável ao utilizador, este contínua responsável pelos encargos 

entretanto decorrentes. 

4 — A Entidade Gestora denuncia o contrato caso, n sequência da 

interrupção do serviço por mora no pagamento, o utilizad r não proceda 

ao pagamento em dívida com vista ao restabelecimento do s rviço no prazo 

de dois meses. 
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Artigo 83.º 

Caducidade 

1 —Nos contratos celebrados com base em títulos sujeitos a termo, a 

caducidade opera no termo do prazo respetivo. 

2 — Os contratos referidos no n.º 3 do artigo 79.º podem não caducar no 

termo do respetivo prazo, desde que o utilizador prove que se mantêm os 

pressupostos que levaram à sua celebração. 

3 — A caducidade tem como consequência a retirada imediata dos 

respetivos contadores e o corte do serviço. 

Artigo 84.º 

Caução 

1 — A Entidade Gestora pode exigir a prestação de uma caução para 

garantia do pagamento do consumo de água nas seguintes situações: 

a) No momento da celebração do contrato de fornecimento de água, desde 

que o utilizador não seja considerado como consumidor na aceção da alínea 

kk) do artigo 6.º; 

b) No momento do restabelecimento de fornecimento, na sequência de 

interrupção decorrente de mora no pagamento e, no caso de 

consumidores, desde que estes não optem pela transferência bancária, 

débito direto, como forma de pagamento dos serviços; 

c) No caso do débito direto ser recusado por duas vezes seguidas, o disposto 

na alínea anterior ficará sem efeito, se esta situação se verificar de forma 

interpolada, a Entidade Gestora reserva -se no direito de exigir caução para 

garantia do pagamento; 

d) Acionada a caução para satisfação dos valores em dívida dos utilizadores, 

a entidade gestora poderá exigir a sua reconstituição ou reforço. 

2 — A caução referida no número anterior é prestada por depósito em 

dinheiro, cheque ou transferência bancária ou através de' arantia bancária 

ou seguro -caução, e o seu valor é calculado nos ter os fixados pelo 

Despacho n.º 4186/2000, publicado no Diário da República 2.ª série, de 22 

de fevereiro de 2000. 
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3 — 0 utilizador que preste caução tem direito ao respetivo recibo. 

Artigo 85.º 

Restituição da caução 

1 — Findo o contrato de fornecimento a caução prestada é restituída ao 

utilizador, nos termos da legislação vigente, deduzida dos montantes 

eventualmente em dívida. 

2 —Sempre que o consumidor, que tenha prestado caução nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo anterior, opte posteriormente pela transferência 

bancária como forma de pagamento, tem direito à imediata restituição da 

caução prestada. 

CAPÍTULO VI 

Estrutura tarifária e faturação dos serviços 

SECÇÃO I 

Estrutura tarifária 

Artigo 86.º 

Âmbito e objeto 

1 — Compete à Entidade Gestora fixar, nos termos legais, as tarifas 

correspondentes aos serviços públicos de abastecimento de água e de 

saneamento de águas residuais a pagar pelos utilizadores. 

2 — A Entidade Gestora recebe as tarifas relativas aos encargos com o 

abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e serviços 

auxiliares. 

3 — 0 valor das tarifas será fixado, anualmente, por deliberação da 

Entidade Gestora. 

4 — A deliberação a que se refere o número anterior produz efeitos a partir 

de 1 de janeiro de cada ano civil, sem prejuízo de eventuais revisões 

extraordinárias nos termos da legislação aplicável, devendo essa 

informação ser comunicada aos utilizadores na p~(imeira fatura 

subsequente à sua aprovação. 
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5 — A Entidade Gestora poderá, mediante deliberação, isentar (total ou 

parcialmente) ou bonificar determinados tipos de utilizadores, 

relativamente às tarifas, nos termos dos artigos 93.º e 94.º 

Artigo 87.º 

Incidência 

1 —Estão sujeitos às tarifas relativas ao serviço de abastecimento de água 

e de saneamento águas residuais todos os utilizadores finais que se 

encontrem nas condições previstas no art.º 37 Regulamento da ERSAR n.º 

594/2018 -Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Águas e 

Resíduos, sendo as mesmas devidas a partir da data do início da vigência do 

respetivo contrato. 

2 —Para efeitos de determinação das tarifas fixas e variáveis os utilizadores 

são classificados em domésticos e não domésticos. 

Artigo 88.º 

Estrutura tarifária 

1 —Pela prestação do serviço de abastecimento de água são faturadas aos 

utilizadores: 

a) A tarifa fixa ou de disponibilidade, devida em função do intervalo 

temporal objeto de faturação e expressa em euros por cada trinta dias, 

sendo diferenciada pelos diâmetros nominais do instrumento de medição 

instalado, conforme discriminado no artigo 89.º; 

b) A tarifa variável de abastecimento de água, devida em função do volume 

de água fornecido durante o período objeto de faturação, sendo 

diferenciada de forma progressiva de acordo com escalões de consumo 

expressos em m3 de água por cada trinta dias, conforme discriminado no 

artigo 90.º; 

c) O montante correspondente à repercussão do encargo suportado pela 

Entidade Gestora relativa à taxa de recursos hídricos, nos termos do 

Decreto -Lei n.º 97/2008, de 11 de junho e do Despacho n,º 484/2009, do 

Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Te ritório e do 

Desenvolvimento Regional, publicado na 2.ª série do Diário ,a República de 

9 de janeiro. 
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2 — As tarifas de fornecimento de água, previstas no número anterior, 

englobam a prestação dos seguintes serviços: 

a) Execução, manutenção e renovação de ramais, incluindo a ligação do 

sistema público ao sistema predial, excluindo o abastecimento de água para 

combate a incêndios; 

b) Fornecimento de água; 

c) Celebração ou alteração de contrato de fornecimento de água; 

d) Disponibilização einstalação de instrumento de medição individual; 

e) Disponibilização einstalação de instrumento de medição totalizador por 

iniciativa da Entidade Gestora; 

~ Leituras periódicas programadas e verificação periódica do instrumento 

de medição; 

g) Reparação ou substituição de instrumento de medição, torneira de 

segurança ou de válvula de suspensão, salvo se por motivo imputável ao 

utilizador. 

3 —Para além das tarifas de abastecimento de água referidas no n.º 1 são 

cobradas pela Entidade Gestora tarifas em contrapartida de serviços 

auxiliares, designadamente: 

a) Análise de projetos de instalações de sistemas prediais e domiciliárias de 

abastecimento; 

b) Realização de vistorias ou ensaios aos sistemas prediais a pedido dos 

utilizadores; 

c) Suspensão e reinicio da ligação dos serviços por incumprimento do 

utilizador; 

d) Leitura extraordinária de consumos de água, por solicitação do utilizador; 

e) Verificação extraordinária de instrumento de medição a pedido do 

utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria p•r mo ívo não 

imputável ao utilizador; 
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~ Ligação temporária ao sistema público, designadamente para 

abastecimento a estaleiros e obras e zonas de concentração populacional 

temporária; 

g) Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento de água em 

plantas de localização; 

h) Execução de ramais de ligação conforme previsto no artigo 32.º; 

i) —Outros serviços a pedido do utilizador, designadamente, reparações no 

sistema predial ou domiciliário de abastecimento. 

4 —Nos casos em que haja emissão do aviso de suspensão do serviço por 

incumprimento do utilizador e este proceda, entretanto, ao pagamento dos 

valores em dívida antes que aquela suspensão ocorra, não há lugar à 

cobrança da tarifa prevista na alínea c) do n.º 3. 

5 —Pela prestação do serviço de recolha de águas residuais são faturadas 

aos utilizadores domésticos e não domésticos: 

a) A tarifa fixa ou de disponibilidade, devida em função do intervalo 

temporal objeto de faturação e expressa em euros por cada trinta dias; 

b) A tarifa variável do serviço de recolha de águas residuais, calculado em 

função do volume, expresso em m3 de águas residuais recolhidas; 

c) Quando não exista medição, o volume de águas residuais recolhidas 

corresponde ao produto da aplicação de um coeficiente de recolha de 

referência de âmbito nacional, iguala 90 % do volume de água abastecido; 

d) A pedido dos utilizadores, ou por sua iniciativa, a Entidade Gestora 

poderá definir coeficientes de recolha específicos a utilizadores que 

comprovadamente utilizem águas de origem em captações próprias. 

6 — As tarifas previstas no número anterior englobam a prestação dos 

seguintes serviços: ~ 

a) Execução, manutenção e renovação de ramais, incluindo ~a ligação do 

~.os números sistema público ao sistema predial, com as ressalvas previstas 

seguintes; 



b) Recolha e encaminhamento de águas residuais; 

c) Execução e conservação de caixas de ligação e sua reparação, salvo se 

por motivo imputável ao utilizador. 

7 —Para além das tarifas de recolha de águas residuais referidas no n.º 5, 

são cobradas pela Entidade Gestora tarifas em contrapartida de serviços 

auxiliares: 

a) Análise de projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento; 

b) Execução de ramais de ligação, nas situações previstas no artigo 67.º; 

c) Realização de vistorias ou ensaios de sistemas prediais e domiciliários de 

saneamento a pedido dos utilizadores; 

d) Suspensão e reinício da ligação por incumprimento do utilizador, quando 

não seja possível a interrupção do serviço de abastecimento de água; 

e) Suspensão e reinício da ligação a pedido do utilizador; 

fl Desobstrução de sistemas prediais e domiciliários de saneamento; 

g) Recolha, transporte e destino final de lamas provenientes de fossas 

séticas, recolhidas através de meios móveis; 

h) Informação sobre o sistema público de saneamento em plantas de 

localização; 

i) Eventuais serviços a pedido do utilizador, desde que expressamente 

previstos e descriminados no respetivo tarifário. 

8 —Nos casos em que haja emissão do aviso de suspensão do serviço por 

incumprimento do utilizador e o utilizador proceda ao pagamento dos 

valores em dívida antes que a mesma ocorra, não há lugar à cobrança da 

tarifa prevista na alínea d) do n.º 7. 

Artigo 89.º 

Tarifa fixa ou de disponibilidade 

1 —Aos utilizadores domésticos do serviço de abas cimento, cujo 

instrumento de medição possua diâmetro nominal igual u inferior a 25 

mm aplica -se a tarifa fixa única, expressa em euros por cada 30 dias. 
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2 —Aos utilizadores domésticos do serviço de abastecimento, cujo 

instrumento de medição possua diâmetro nominal superiora 25 mm aplica 

-se a tarifa fixa prevista para os utilizadores não domésticos. 

3 —Existindo consumos nas partes comuns de prédios em propriedade 

horizontal e sendo os mesmos medidos por um instrumento de medição 

totalizador, é devida pelo condomínio uma tarifa fixa cujo valor é 

determinado em função do calibre do instrumento de medição diferencial 

que seria necessário para medir aqueles consumos. 

4 — A tarifa fixa faturada aos utilizadores não domésticos é diferenciada 

em função do diâmetro nominal do instrumento de medição instalado: 

a) 1.º nível: até 25 mm; 

b) 2.º nível: superiora 25 e até 30 mm; 

c) 3.º nível: superiora 30 e até 50 mm; 

d) 4.º nível: superiora 50 e até 100 mm; 

e) 5.º nível: superiora 100 e até 300 mm. 

Artigo 90.º 

Tarifa variável 

1 — A tarifa variável do serviço de abastecimento aplicável aos utilizadores 

domésticos é calculada em função dos seguintes escalões de consumo, 

expressos em m3 de água por cada 30 dias: 

a) 1.º Escalão: até 5; 

b) 2.º Escalão: superiora 5 e até 15; 

c) 3.º Escalão: superiora 15 e até 25; 

d) 4.º Escalão: superiora 25. 

2 — O valor final da componente variável do serviço devid pelo utilizador 

é determinado pela soma das parcelas correspondentes atada escalão. 
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3 — A tarifa variável aplicável aos instrumentos de medição totalizadores é 

calculada em função da diferença entre o consumo nele registado e o 

somatório dos instrumentos de medição que lhe estão indexados. 

4 — A tarifa variável do serviço de abastecimento aplicável a utilizadores 

não domésticos é de valor igual ao 3.º escalão da tarifa variável do serviço 

aplicável aos utilizadores domésticos. 

Artigo 91.º 

Instrumento de medição para usos de água que nâo geram águas 

residuais 

1 — Os utilizadores podem requerer a instalação de um segundo 

instrumento de medição para usos de água que não deem origem a águas 

residuais recolhidas pelo sistema público de saneamento. 

2 — 0 requerimento previsto no número anterior deve ser acompanhado 

de declaração em que o requerente se compromete a manter a total 

separação entre as redes prediais abastecidas por cada um dos 

instrumentos de medição e telas finais da rede predial evidenciando a rede 

a abastecer com o segundo instrumento de medição. 

3 — No caso de utilizadores domésticos, aos consumos do segundo 

instrumento de medição são aplicadas as tarifas variáveis de abastecimento 

previstas para os utilizadores não domésticos. 

4 — No caso de utilizadores domésticos e não domésticos a tarifa fixa é 

determinada em função do diâmetro virtual, calculado através da raiz 

quadrada do somatório do quadrado dos diâmetros nominais dos 

instrumentos de medição instalados. 

5 — O consumo do segundo instrumento de medição não é elegível para o 

cômputo das tarifas variáveis de saneamento e de gestão de resíduos 

urbanos, quando exista tal indexação. 

Artigo 92.º 

Instrumento de medição de água com origem em cap açôes próprias 

1 — No caso de utilizadores que requeiram a celebração de um contrato 

especial de saneamento de águas residuais a Entidade estora poderá 

determinar a instalação de um segundo instrumento de m dição de água 
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com origem em captações próprias, servindo tal medição apenas para 

aplicação do coeficiente específico de recolha fixado nos termos do 

disposto na alínea d), n.º 5 do artigo 88.º do presente regulamento. 

2 — O requerimento previsto no número anterior deve ser acompanhado 

de declaração em que o requerente se compromete a manter a total 

separação entre as redes prediais abastecidas por cada um dos 

instrumentos de medição e telas finais da rede a abastecer com o segundo 

instrumento de medição. 

3 — A tarifa fixa de abastecimento para utilizadores domésticos e não 

domésticos é determinada pelas regras estabelecidas no n.º 4 do artigo 

anterior. 

4 — 0 consumo do segundo instrumento de medição não é elegível para o 

cômputo das tarifas variáveis de saneamento e de gestão de resíduos 

urbanos, quando exista tal indexação. 

Artigo 93.º 

Tarifário social 

1 — A Entidade Gestora disponibiliza tarifários sociais aplicáveis a: 

a) Utilizadores domésticos que se encontrem numa situação de carência 

económica comprovada pelo sistema de segurança social; 

b) Utilizadores não domésticos, tais como instituições particulares de 

solidariedade social, organizações não governamentais sem fim lucrativo 

ou outras entidades de reconhecida utilidade pública cuja ação social o 

justifique, legalmente constituídas. 

2 —Considera -se situação de carência económica o benefício de, pelo 

menos, uma das seguintes prestações sociais: 

a) Complemento solidário para idosos; 

b) Rendimento social de inserção; 

c) Subsídio social de desemprego; 

d) 1.º escalão do Abono de Família; 

v~ 
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e) Pensão social de invalidez. 

3 — O tarifário social para utilizadores domésticos consiste: 

i) Na isenção das tarifas de disponibilidade; 

ii) No alargamento do 1º escalão do consumo de água previsto no art.º 90º, 

até 15 m3

4 — O tarifário social para utilizadores não -domésticos previstos na alínea 

b) do n.º 1 consiste na aplicação da tarifa de disponibilidade e da tarifa 

variável aplicáveis a utilizadores domésticos. 

Artigo 94.º 

Tarifário para famílias numerosas 

1 — 0 tarifário para famílias numerosas consiste no alargamento dos 

escalões da tarifa variável para cada membro do agregado familiar que 

ultrapasse os quatro elementos em: 

a) 1 m3 no 1.ºescalão; 

b) 2 m3 nos 2.º e 3.º escalões. 

2 —Para efeitos do número anterior, consideram -se membros do 

agregado familiar todos os residentes com domicílio fiscal na habitação 

servida. 

Artigo 95.º 

Aprovação dos tarifários 

1 — Os tarifários são aprovados até ao termo do ano civil anterior àquele a 

que respeite. 

2 — O tarifário é disponibilizado nos locais de estilo e ainda no sítio da 

internet da Entidade Gestora. 

Artigo 96.º 

Serviço de recolha, de transporte e destino final de lamas de fossas 

séticas 

Pela recolha, transporte e tratamento de lamas de fos as séticas são 

devidas as tarifas, expressa em euros, nos termos do tarifári 'aprovado pela 

ágina 62 de 79 

l~ 



tabela de taxas e preços municipais e em concordância com o disposto no 

presente Regulamento. 

SECÇÃO II 

Faturação 

Artigo 97.º 

Periodicidade e requisitos da faturação 

1 — A periodicidade das faturas é mensal, podendo ser disponibilizados ao 

utilizador mecanismos alternativos e opcionais de faturação passíveis de 

serem por este considerados mais favoráveis e convenientes. 

2 — As faturas emitidas discriminam os serviços prestados e as 

correspondentes tarifas, bem como os volumes de água ou de águas 

residuais que dão origem às verbas debitadas, podendo ser baseadas em 

leituras reais ou em estimativas de consumo, devendo conter ainda as 

tarifas legalmente exigíveis. 

3 — 0 serviço de águas residuais é faturado conjuntamente com o serviço 

de abastecimento e obedece à mesma periodicidade. 

Artigo 98.º 

Prazo, forma e local de pagamento 

1 — O pagamento da fatura emitida pela Entidade Gestora deve ser 

efetuado no prazo, forma e locais nela indicados. 

2 — O prazo para pagamento da fatura é o que constar na respetiva fatura, 

não podendo ser inferior a 20 (vinte) dias a contar da data da sua emissão. 

3 — A apresentação de reclamação escrita alegando erros de medição do 

consumo de água suspende o prazo de pagamento da respetiva fatura caso 

o utilizador solicite a verificação extraordinária do contador após ter sido 

informado da tarifa aplicável. 

4 — O atraso no pagamento, depois de ultrapassada a data limite de ~~ ~v~~ 
pagamento da fatura, permite a cobrança de juros de mo ã taxa legal em 

vigor acrescido dos encargos previstos no art.º 103º do egulamento da 

ERSAR n.º 594/2018 - Regulamento de Relações Comerciai dos,Serviços de 

Águas e Resíduos, quando for o caso. 
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5 — O atraso no pagamento da fatura, para além da data limite de 

pagamento, confere à Entidade Gestora o direito de proceder à suspensão 

do serviço do fornecimento de água, devendo notificar o utilizador com 

uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias relativamente à data em que 

venha a ocorrer a suspensão do serviço. 

6 — O aviso prévio de suspensão do serviço é enviado por correio registado 

ou outro meio equivalente e a cobrança efetuada coercivamente, sem 

prejuízo do número seguinte. 

7 — 0 restabelecimento da ligação depende do pagamento do montante 

total da dívida, bem como da tarifa de restabelecimento do serviço. 

Artigo 99.º 

Pagamento em prestações 

1 —Mediante requerimento do utilizador, a Entidade Gestora pode 

autorizar o pagamento das faturas em prestações. 

2 — 0 pedido de pagamento em prestações deve conter a identificação do 

requerente, a natureza da dívida e o número de prestações pretendidas, 

bem como os motivos que fundamentam o pedido. 

3 — No caso do deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal 

corresponderá ao total da dívida repartido pelo número de prestações 

autorizado, acrescendo ao valor de cada prestação os juros legais contados 

sobre o respetivo montante desde o termo do prazo para pagamento 

voluntário até à data do pagamento efetivo de cada uma das prestações. 

4 — A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento 

imediato das seguintes, assegurando -se a cobrança coerciva da dívida 

remanescente. 

Artigo 100.º 

Prescrição e caducidade 

1 — 0 direito ao recebimento do serviço prestado prescreve no prazo de 

seis meses após a sua prestação. 

2 — Se, por qualquer motivo, incluindo erro da Entidade G~tora, tiver sido 

paga importância inferior à que corresponde ao consu o efetuado, o 
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direito do prestador ao recebimento da diferença caduca dentro de seis 

meses após aquele pagamento. 

3 — A exigência de pagamento por serviços prestados é comunicada ao 

utilizador, por escrito, com uma antecedência mínima de 10 dias úteis 

relativamente à data limite fixada para efetuar o pagamento. 

4 —Sem prejuízo da suspensão do serviço, os prazos de prescrição e 

caducidade das dívidas relativas aos consumos reais são interrompidos 

enquanto não puder ser realizada a leitura por parte da Entidade Gestora 

por motivos imputáveis ao utilizador. 

Artigo 101.º 

Arredondamento dos valores a pagar 

1 — As tarifas são aprovadas com quatro casas decimais. 

2 — Apenas o valor final da fatura, com IVA incluído, é objeto de 

arredondamento, feito aos cêntimos de euro em respeito pelas exigências 

do Decreto -Lei n.º 57/2008, de 26 de março. 

Artigo 102.º 

Acertos de faturação 

1 — Os acertos de faturação são efetuados: 

a) Quando a Entidade Gestora proceda a uma leitura, efetuando -se o 

acerto relativamente ao período em que esta não se processou; 

b) Quando se confirme, através de controlo metrológico, uma anomalia no 

volume de águas medidos; 

c) Quando a Entidade Gestora proceda a um acerto da faturação do serviço 

de abastecimento de água, nos casos em que não haja medição direta do 

volume de águas residuais recolhidas. 

1 — Quando a fatura resulte em crédito a favor do utilizador final, o 

utilizador pode receber esse valor autonomamente no prazo de 20 dias, 

procedendo a Entidade Gestora à respetiva compensação nos períodos de 

faturação subsequentes caso essa opção não seja utilizada 

CAPÍTULO VII 
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Penalidades 

Artigo 103.º 

Regime aplicável 

O regime legal e de processamento das contraordenações obedece ao 

disposto na legislação complementar. 

Artigo 104.º 

contraordenações 
1 —Constitui contraordenação, nos termos do artigo 72.º do Decreto--Lei 

n.º 194/2009, de 20 de agosto e do disposto no presente Regulamento, 

punível com coima de € 1 500 a € 3 740, no caso de pessoas singulares, e 

de € 7 500 a € 44 890, no caso de pessoas coletivas, a prática dos seguintes 

atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por 

sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: 

a) 0 incumprimento da obrigação de ligação dos sistemas prediais aos 

sistemas públicos, nos termos do disposto nos artigos 16.º e 53.º; 

b) A execução de ligações aos sistemas públicos ou alterações das 

existentes sem a prévia autorização da Entidade Gestora; 

c) A contaminação da água do sistema de abastecimento de água; 

d) A execução de ligações diretas aos sistemas públicos de abastecimento 

de água; 

e) O consumo de água sem contrato e com instrumento de medição 

colocado; 

~ As descargas efetuadas no sistema de saneamento em incumprimento do 

disposto no presente Regulamento; 

g) A ligação de águas pluviais ao coletor público de águas residuais 

domésticas evice-versa; 

h) A violação da válvula de suspensão; 

i) As escorrências de águas residuais provenientes de fossas #éticas para a 

via pública; 
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j) 0 não cumprimento das condições de utilização dos marcos eboca -de -

incêndio; 

k) A continuidade da ligação ao sistema público de saneamento 

posteriormente ao indeferimento do requerimento de ligação; 

!) A manipulação do funcionamento e marcação dos instrumentos de 

medição, a alteração da sua posição ou a violação dos respetivos selos, ou 

emprego de qualquer outro meio fraudulento para utilização de água da 

rede pública, ou permitir que outrem o faça; 

m) Os danos ou a perda de instrumentos de medição; 

n) O uso indevido ou dano a qualquer obra ou equipamento dos sistemas 

públicos; 

o) A interligação de redes ou depósitos com origem em captações próprias 

a redes públicas de distribuição de água. 

2 —Constitui contraordenação, punível com coima de € 350 a € 2500, no 

caso de pessoas singulares, e de € 2 500 a € 44 890, no caso de pessoas 

coletivas, a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos 

proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos 

utilizadores dos serviços: 

a) A permissão da ligação e abastecimento de água a terceiros, quando não 

autorizados pela Entidade Gestora; 

b) O impedimento à fiscalização ou execução do cumprimento deste 

Regulamento e de outras normas vigentes, por trabalhadores da Entidade 

Gestora devidamente identificados. 

Artigo 105.º 

Negligência 

Todas as contraordenações previstas no artigo anterior são puníveis a título 

de negligência, sendo nesse caso reduzidos para metade os limites mínimos 

Artigo 106.º ~~, 

Processamento das contraordenações eaplicação dai co 

e máximos das coimas a aplicar. 
C 



1 — A fiscalização das infrações e a instrução dos respetivos processos de 

contraordenação previstos no artigo anterior, bem como a aplicação das 

sanções destes resultantes competem à Entidade Gestora. 

2 — A determinação da medida da coima faz -se em função da gravidade 

da contraordenação, ograu de culpa do agente e a sua situação económica 

e patrimonial, considerando essencialmente os seguintes fatores: 

a) O perigo que envolva para as pessoas, a saúde pública, o ambiente e o 

património público ou privado; 

b) O benefício económico obtido pelo agente com a prática da 

contraordenação, devendo, sempre que possível, exceder esse benefício. 

3 — Na graduação das coimas deve ainda atender -se ao tempo durante o 

qual se manteve a situação de infração, se for continuada. 

Artigo 107.º 

Produto das coimas 

0 produto das coimas aplicadas reverte integralmente para a Entidade 

Gestora. 

Artigo 108.º 

Sanções acessórias 

Independentemente das coimas aplicadas nos casos previstos no artigo 

104.º, o infrator poderá ser obrigado a efetuar o levantamento das 

canalizações respetivas no prazo máximo de 30 dias úteis. 

Artigo 109.º 

Reincidência 

No caso de reincidência, o limite mínimo da coima é elevado em um terço 

do respetivo valor, mantendo -se inalterado o seu limite máximo. 

Artigo 110.º 

Responsabilidade civil e criminal 

0 pagamento da coima não isenta o infrator da responsabilidade civil por 

perdas e danos, nem de eventual responsabilidade crimina 

CAPÍTULO VIII 

Reclamações 
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Artigo 111.º 

Direito de reclamar 

1 —Aos utilizadores assiste o direito de reclamar, por qualquer meio, 

perante a Entidade Gestora, contra qualquer ato ou omissão destes ou dos 

respetivos agentes, que tenham lesado os seus direitos ou interesses 

legítimos legalmente protegidos. 

2 — Os serviços de atendimento ao público dispõem de um livro de 

reclamações, nos termos previstos na leí, onde os utilizadores podem 

apresentaras suas reclamações. 

3 —Para além do livro de reclamações a Entidade Gestora disponibiliza 

mecanismos alternativos para a apresentação de reclamações que não 

impliquem a deslocação do utilizador às instalações da mesma, 

designadamente através do seu sítio da internet, ou envio por correio 

eletrónico. 

4 — As reclamações devem ser apresentadas junto da Entidade Gestora, 

sempre que os interessados considerem que os seus direitos não foram 

devidamente acautelados. 

5 — A reclamação é apreciada pela Entidade Gestora no prazo de 22 dias 

úteis, notificando o utilizador do teor da sua decisão e respetiva 

fundamentação. 

6 — Da decisão tomada, que é comunicada ao reclamante, cabe recurso 

hierárquico, nos termos legais. 

7 — Os recursos previstos no número anterior não têm efeito suspensivo 

sobre o motivo ou facto que os originou. 

8 — A reclamação não tem efeito suspensivo, exceto na situação prevista 

nos nºs 3 e 4 do artigo 98.º do presente Regulamento. 

9 — No caso da reclamação ser julgada procedente e já tiver ocorrido 0 

pagamento, haverá lugar ao reembolso das importâncias indevidamente 

cobradas. 

Artigo 112.º ~ 

Inspeção aos sistemas prediais no âmbito de reclamações áe utilizador 
•...) 
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1 — Os sistemas prediais ficam sujeitos a ações de inspeção da Entidade 

Gestora sempre que haja reclamações de utilizadores, perigos de 

contaminação ou poluição ou suspeita defraude. 

2 —Para efeitos previstos no número anterior, o proprietário, usufrutuário, 

comodatário e ou arrendatário deve permitir o livre acesso à Entidade 

Gestora desde que avisado, por carta registada ou outro meio equivalente, 

com uma antecedência mínima de oito dias, da data e intervalo horário, 

com amplitude máxima de duas horas, previsto para a inspeção. 

3 — 0 respetivo auto de vistoria deve ser comunicado aos responsáveis 

pelas anomalias ou irregularidades, fixando o prazo para a sua correção. 

4 — Em função da natureza das circunstâncias referidas no n.º 2, a Entidade 

Gestora pode determinar a suspensão do fornecimento de água. 

CAPÍTULO IX 

Disposições finais e transitórias 

Artigo 113.º 

Integração de lacunas 

Em tudo o que não se encontre especialmente previsto neste Regulamento 

é aplicável o disposto na legislação em vigor. 

Artigo 114.º 

Entrada em vigor 

Este regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação no Diário da 

República. 

Artigo 115º 

Revogação 
Com a entrada em vigor do presente regulamento são revogados: 

a) O Regulamento Municipal do Sistema Público e Predial de Água, 

aprovado pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal em sua 

reunião de 9 Abril e 26 de Setembro de 1996, respetivamente; 

b) 0 Regulamento Municipal do Sistema de Drenagem P blica e Predial 

de Águas Residuais, aprovado pela Câmara Municipa e Assembleia 

Municipal em sua reunião de 22 Março e 26 de Sete bro de 1996, 

respetivamente; 
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ANEXO I 

Minuta do termo de responsabilidade 

(artigo 38.º) 

Termo de responsabilidade (projetos de execução) 

... (Nome e habilitação do autor do projeto), morador na ..., contribuinte n.º 

..., inscrito na ... (indicar associação pública de natureza profissional, quando 

for o caso), sob o n.º ..., declara, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 

10.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual redação, e do 

artigo 38.º do Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais, que o projeto de ... 

(identificação de qual o projeto de especialidade em questão), de que é 

autor, relativo à obra de ... (Identificação da natureza da operação 

urbanística a realizar), localizada em ... (localização da obra —rua, número 

de polícia e freguesia), cujo ... (indicar se se trata de licenciamento ou 

autorização) foi requerido por ... (indicação do nome e morada do 

requerente), observa: 

a) As normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente ... 

(descriminar designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de 

construção, os instrumentos de gestão territorial, o alvará de loteamento 

ou a informação prévia, quando aplicáveis, bem como justificar 

fundamentadamente as razões da não observância de normas técnicas e 

regulamentares nos casos previstos no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor); 

b) A recolha, junto da Entidade Gestora responsável pelo sistema de 

abastecimento público de água, dos elementos essenciais para a 

elaboração do projeto designadamente (ex: pressão estática disponível na 

rede pública ao nível do arruamento, etc.); 

c) A manutenção do nível de proteção da saúde humana ~om o material 

adotado na rede predial. 

(Local), ... de ... de ... 



... (Assinatura reconhecida ou comprovada mediante a exibição do bilhete 

de identidade/cartão do cidadão) 

ANEXO II 

Minuta do termo de responsabilidade (direção de obra) 

(artigo 39.º) 

... (Nome e habilitação do autor do projeto), morador na ..., contribuinte n.º 

..., inscrito na ... (indicar associação pública de natureza profissional, quando 

for o caso), sob o n.º ..., declara, sob compromisso de honra, ser o técnico 

responsável pela obra, comprovando estarem os sistemas prediais em 

conformidade como projeto, normas técnicas gerais específicas de 

construção, bem como as disposições regulamentares aplicáveis e em 

condições de serem ligados à rede pública. 

(Local), ... de ... de ... 

(Assinatura reconhecida ou comprovada mediante a exibição do bilhete de 

identidade/cartão do cidadão) 

ANEXO III 

Normas de descargas industriais 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Definições 

a) Acordo de adesão e ligação — o documento que o Utilizador e a Entidade 

Gestora assinam, que vincula as partes nas suas obrigações e direitos e 

permite ao Utilizador o pleno uso do sistema de drenagem de águas 

residuais, nas condições aí expressas enquanto o mesmo estiverem vigor; 

b) Águas residuais industriais — as águas residuais rovenientes de 

atividades de carácter industrial, e as que, de um mo o geral, não se 

conformem, em termos qualitativos, com os valor s limitem dos 

parâmetros considerados nestas Normas; 
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c) Autorização específica — o documento pelo qual a Entidade Gestora 

estabelece condições a serem cumpridas no decurso de um determinado 

período de tempo, para que as águas residuais industriais de um dado 

estabelecimento, ou dos estabelecimentos de um dado sector industrial, 

possam ser descarregadas nos sistemas municipais de drenagem de águas 

residuais; 

d) Caudal — o volume de águas residuais afluente ao longo de um 

determinado período, expresso em m3 /dia (metros cúbicos por dia); 

e) Caudal médio diário anual nos dias de laboração — o volume total de 

águas residuais descarregadas ao longo de um ano dividido pelo número de 

dias de laboração no mesmo período, expresso em m3/dia (metros cúbicos 

por dia); 

fl Caudal médio diário nos dias de laboração — o volume total de águas 

residuais descarregadas ao longo de um dia de laboração dividido por vinte 

e quatro horas ou pelo número de horas de laboração, expresso em 

m3/hora (metros cúbicos por hora); 

g) Concentração — a quantidade total de uma substância descarregada ao 

longo de um determinado período de tempo, dividida pelo volume total de 

águas residuais descarregadas no mesmo período, expressa em mg/L 

(miligramas por litro); 

h) Entidade Gestora —Câmara Municipal de Penalva do Castelo; 

i) Estações de tratamento municipais — as instalações coletivas que têm 

por finalidade a depuração das águas residuais drenadas pelos sistemas 

municipais antes da sua descarga nos meios recetores; 

j) Medidor de caudal de águas residuais —dispositivo que tem por 

finalidade a determinação e registo do volume de águas residuais escoado; 

k) Pré -tratamento — as instalações dos estabelecimentos industriais 

destinadas à redução da carga poluente, à redução ou eliminação de certos 

poluentes específicos, à alteração da natureza da carga1poluente ou à 

regularização de caudais, antes das descargas das respetivas águas 

residuais nos sistemas de drenagem municipais; ~ 
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1) Regularização de caudais — a redução das variações dos caudais gerados 

de águas residuais a descarregar nos sistemas de drenagem municipais, de 

tal modo que o quociente entre o máximo caudal diário instantâneo e o 

caudal médio anual, nos dias de laboração, tenda para a unidade; 

m) Utilizador industrial — o indivíduo, firma, sociedade ou associação, ou 

qualquer estabelecimento, organização, grupo ou agência de cuja atividade 

resultem águas residuais industriais descarregadas nos sistemas de 

drenagem. 

Artigo 2.º 

Ãmbito de aplicação 

1 — As presentes Normas aplicam-se em toda a Área do Município de 

Penalva do Castelo e a todos os Utilizadores Industriais ou equiparados, que 

utilizem ou venham a utilizar o sistema público de drenagem de águas 

residuais da Câmara Municipal de Penalva do Castelo. 

2 — As instalações já existentes à data de entrada em vigor das presentes 

Normas serão alvo de vistoria para verificação das suas condições de 

descarga, sendo devidas as alterações necessárias para adaptar as 

instalações às condições impostas no presente documento. 

Artigo 3.º 

Equiparação de características 

Às águas residuais comerciais que apresentem características diferentes 

das águas residuais domésticas padrão e mais desfavoráveis aplicar-se-ão 

as disposições relativas às águas residuais industriais. 

Artigo 4.º 

Lançamentos interditos 

1 —Sem prejuízo do disposto em legislação especial, é interdito 0 

lançamento nos sistemas de drenagem de águas residuais, diretamente ou 

através de canalizações prediais, de: 

a) Águas residuais pluviais; 

b) Águas de circuitos de refrigeração; 

c) Águas de processo não poluídas; 
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d) Quaisquer outras substâncias não poluídas; 

e) Águas residuais contendo quaisquer substâncias venenosas, tóxicas ou 

radioativas em tal quantidade que, por si só ou por interação com outras, 

possam constituir perigo para o pessoal afeto à operação e manutenção dos 

sistemas de drenagem, interferir com qualquer processo de tratamento, ou 

pôr em perigo a ecologia do meio recetor dos efluentes; 

~ Águas com propriedades corrosivas capazes de danificar ou pôr em perigo 

as estruturas e equipamentos dos sistemas de drenagem, designadamente 

com pH inferior a 6 (seis) ou superiora 9 (nove). 

2 —Com exceção de casos particulares, aprovados expressamente pela 

Câmara Municipal de Penalva do Castelo, as águas residuais descarregadas 

nos coletores do sistema público, por qualquer utilizador, devem respeitar 

o valor máximo admissível previsto na legislação em vigor. 

3 — As substâncias que, em função da sua toxicidade, persistência e 

bioacumulação nos organismos vivos e nos sedimentos, figurarem ou sejam 

suscetíveis de poderem figurar em listas que a legislação em vigor 

estabeleça, devem ser tendencialmente eliminadas das descargas de águas 

residuais antes da sua afluência aos sistemas de drenagem. 

Artigo 5.º 

Dispositivos de medição de caudal, de parâmetros de poluição e de 

recolha de amostras 

1 — Serão instalados medidores de caudal de águas residuais e/ou 

contadores de água nas edificações, independentemente da sua utilização, 

com água de origem em captação própria e que estejam ligadas ao sistema 

público de drenagem de águas residuais. 

2 — Excecionalmente, a Câmara Municipal de Penalva do Castelo poderá 

dispensar a instalação de medidor de caudal e ou de contador de água, se 

for possível estabelecer com o utilizador acordo sobre a estimativa do 

caudal descarregado no sistema de drenagem de águas resi~uais. 

3 — Os medidores de caudal de águas residuais e os contadore 

são fornecidos, instalados e mantidos pela Câmara Municipal d 

Castelo, a expensas dos utilizadores. 

de água 
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4 — A instalação dos dispositivos referidos no ponto anterior deve ser 

efetuada em recintos vedados, com fácil acesso aos agentes da Câmara 

Municipal de Penalva do Castelo, ficando os proprietários responsáveis pela 

respetiva conservação. 

5 — Os contadores de água referidos no ponto 1 terão como finalidade a 

determinação dos volumes de águas residuais provenientes da utilização de 

água com origem em captação própria e serão fornecidos, montados e 

aferidos pela Câmara Municipal de Penalva do Castelo, ficando sujeitos à 

tarifa fixa determinada em função do diâmetro virtual, calculado através da 

raiz quadrada do somatório do quadrado dos diâmetros nominais dos 

instrumentos de medição instalados. 

Artigo 6.º 

Leitura dos dispositivos de medição de caudais 

1 —Nos casos em que a determinação dos volumes de águas residuais 

descarregadas na rede de saneamento for realizada por medidor de caudal 

ou com recurso à utilização de contadores de água nos locais de origem de 

água própria, a sua leitura será efetuada simultaneamente eseguindo 0 

mesmo procedimento da leitura dos contadores de água. 

2 — Os utilizadores deverão facultar, aos agentes da Câmara Municipal de 

Penalva do Castelo, a leitura dos dispositivos de medição de caudais 

existentes. 

Artigo 7.º 

Requerimento de ligação de águas residuais industriais aos sistemas 

municipais de saneamento 

1 —Todas as unidades industriais que, em cumprimento das presentes 

Normas, devam regularizar as condições de descarga, bem como os que 

venham a optar por descarregar os seus efluentes nos sistemas de 

drenagem de águas residuais, terão de formular um requerimento de 

ligação a apresentar à Câmara Municipal de Penalva do Castelo. 

2 — É da inteira responsabilidade dos utilizadores, quan a iniciativa de 

preenchimento, a apresentação de requerimentos em co ormidade com 

os referidos modelos. 
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Artigo 8.º 

Processo de autorização de descargas de águas residuais industriais no 

sistema de saneamento 

1 — Da apreciação de um requerimento apresentado, a Câmara Municipal 

de Penalva do Castelo emitirá, para além de uma autorização de carácter 

geral, as condições específicas a que o utilizador industrial ficará sujeito. 

2 — A eventual recusa de autorização de ligação será sempre 

fundamentada pela Câmara Municipal de Penalva do Castelo. 

Artigo 9.º 

Inspeção 

1 — A Câmara Municipal de Penalva do Castelo, sempre que julgue 

necessário, procederá, nas ligações das unidades industriais às redes de 

coletores, a colheitas, medições de caudais e análises para verificação das 

condições de descarga das respetivas águas residuais industriais e, se não 

for possível de outra forma, no interior da propriedade. 

2 — A Câmara Municipal de Penalva do Castelo poderá, ainda, proceder a 

ações de inspeção a pedido dos próprios estabelecimentos industriais. 

3 — Os utilizadores industriais são obrigados a permitir e facilitar a inspeção 

dos aparelhos de medição à Câmara Municipal de Penalva do Castelo, ou 

outros, desde que devidamente credenciados. 

4 — Da inspeção será lavrado, de imediato, auto de vistoria, do qual será 

entregue cópia ao utilizador industrial ou ao seu representante. 

Artigo 10.º 

Colheita de amostras 

1 — As colheitas de amostras de águas residuais industriais, para os efeitos 

das presentes Normas, serão realizadas nas ligações aos sistemas de 

drenagem, em secções onde, ou de tal modo que, não haja qualquer 

interferência das águas residuais drenadas pelos mesmos sistemas nas 

amostras recolhidas. 

2 — As colheitas de autocontrolo serão feitas de modo ~ obterem-se 

amostras instantâneas a intervalos de hora e meia a duas horás ao longo de 
;' 

cada período de laboração diária, em todos os dias laborais de'uyha semana, 
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sendo diariamente preparada uma amostra compósita resultante da 

mistura de quotas -partes das amostras instantâneas proporcionais aos 

respetivos caudais. 

3 — Com o acordo prévio da Câmara Municipal de Penalva do Castelo os 

números de amostras instantâneas e de dias de colheita podem ser 

reduzidos nos casos de os utilizadores industriais em que se demonstre que 

a produção é praticamente uniforme quanto às características quantitativas 

e qualitativas das águas residuais geradas. 

Artigo 11.º 

Análises 

1 — As análises a realizar, para efeitos da aplicação das presentes Normas, 

serão as que constarem do termo de autorização de ligação ao sistema de 

drenagem de águas residuais. 

2 — Os métodos analíticos a utilizar serão os estabelecidos na legislação em 

vigor, ou, em casos especiais, os que venham a ser acordados entre o 

utilizador industrial e a Câmara Municipal de Penalva do Castelo. 

CAPÍTU LO I I 

Sanções 

Artigo 12.º 

Conteúdo 
As infrações das disposições constantes destas Normas constitui 

contraordenação punível, de acordo com o previsto no Regulamento dos 

Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

GAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM TREZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE: 

"12.38 -REGULAMENTOS -REGULAMENTO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO -

PROjETO -CONSULTA PÚBLICA: 

Presente uma informação dos serviços do seguinte teor: 

"Considerando que, as atividades de abastecimento público de água, de saneamento de 

águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos constituem serviços públicos de 

carácter estrutural, essenciais ao bem -estar geral, à saúde pública e à segurança coletiva 

das populações, às atividades económicas e à proteção do ambiente;  

Considerando que, estes serviços devem pautar -se por princípios de universalidade no 

acesso, de continuidade e qualidade de serviço e de eficiência e equidade dos tarifários 
aplicados; 

Considerando que, no quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais, os municípios encontram -se incumbidos de assegurar a. provisão de 

serviços municipais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de 

gestão de resíduos urbanos, nos termos previstos na Lei número setenta e cinco barra 

dois mii e treze, de doze de setembro, sem prejuízo da possibilidade de criação de sistemas 

multimunicipais, de titularidade estatal; 

Considerando que, oDecreto -Lei número cento e noventa e quatro barra dois miI e nove, 

de vinte de agosto, veio estabelecer que as regras de prestação do serviço aos utilizadores 

deverão ser estabelecidas num regulamento de serviço proposto pela entidade gestora; 

Considerando os princípios da boa administração, da prossecução do interesse público e 

da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, a Câmara Municipal em sua reunião 

de vinte e oito de outubro de dois mil e dezanove, nos termos do artigo noventa e oito do 
Código do procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro 

barra dois mil e quinze, de sete de sete de janeiro, procedeu à publicitação no "sítio 

eletrónico" e no "halI" do Edifício dos Paços do Concelho deste Município, do início do 

procedimento e participação dos interessados; 

Considerando que, apesar de nos termos do referido artigo noventa e oito do Código do 

procedimento Administrativo, não se ter registado qualquer constituição de interessados 

para este procedimento, deverá o mesmo ser submetido, no "sítio eletrónico" e no "Hall" 

do edifício dos Paços do Concelho deste Município, pelo prazo de trinta dias úteis, a 

consulta pública para a recolha de sugestões, conforme previsto no artigo cem do referido 

Código do Procedimento Administrativo; 

.ls~o eº.c~- ~-. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

Assim, proponho que a Câmara delibere, ao abrigo da alínea k) e ccc), do número um, do 

artigo trinta e trés, do anexo um, da Lei número setenta e cinco barra dois miI e treze, de 

doze de setembro, aprovar o projeto de "Regulamento de serviço de gestão de resíduos 

sólidos urbanos do Município de Penalva do Castelo" que se anexa e, submete-lo à 

aprovação da Assembleia Municipal, após ter sido dado cumprimento ao disposto no 

artigo cem do referido Código do Procedimento Administrativo." 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de "Regulamento de Serviço de 

Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Penalva do Castelo" e, submete-Io à 

aprovação da Assembleia Municipal, após ter sido dado cumprimento ao disposto no 

artigo cem do referido Código do Procedimento Administrativo."  

------------A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.    --------

------Está conforme------

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 20 de fevereiro de 2020. 

A Assistente Técnica, 

~..Q~.~~-;.a. 50:0.. Jo~ ~. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

GAMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO 
Face à informação do Chefe da Unidade 

Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, submeta-se o presente projecto de 
Regulamento Municipal à aprovação da Assembleia 
Municipal. 

Penalva do Castelo,  '1  /  ~ Z  /  ~~ 

O Presidente da Câmara, 

De: Chefe da Unidade 

Para: Presidente da Câmara 

ASSUNTO: -Projeto de alteração ao "Regulamento dos Serviços de Gestão de 

Resíduos Urbanos do Município de Penalva do Castelo " -Consulta 

Pública 

INFORMAÇÃO

Informo V. Exa. que, tendo terminado o prazo da consulta pública do projeto de 

alteração ao "Regulamento dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos do Município 

de Penalva do Castelo", não foram recebidas, nesta Unidade, quaisquer sugestões ao 

mesmo. 

Penalva do Castelo, l7 de fevereiro de 2020. 

hefe de Unidade, 

~~ 
elms Gomes de Almeida ales) 



REGULAMENTO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESIDUOS URBANOS DO 

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 



REGULAMENTO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS DO 

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

NOTA JUSTIFICATIVA 

Nos termos do novo Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei 

nº 4/2015, de 7 de janeiro), concretamente no artigo 99º, os projetos de 

regulamento municipal deverão ser acompanhados de uma nota 

justificativa fundamentada, que deve incluir uma ponderação dos custos e 

benefícios das medidas projetadas. 

O papel da autarquia na promoção e no desenvolvimento do concelho de 

Penalva do Castelo é cada vez mais complexo, face aos novos desafios 

colocados. 0 desenvolvimento sustentável do Município, passando pelas 

dinâmicas geradas externamente e pela presença de políticas públicas e do 

investimento privado, assenta, desta forma, na potenciação de sinergias a 

estabelecer, onde a área de intervenção da Câmara Municipal de Penalva 

do Castelo é e deve assumir-se como um exemplo de qualidade. 

No contexto nacional, nas últimas décadas, vários fatores determinaram 

que o modelo de gestão burocrática tradicionalmente seguido pela 

administração local tivesse de se adaptar. Os programas de modernização 

e reforma administrativa centraram-se, em geral, em garantir que a 

administração local se oriente para objetivos, funcione melhor e custe 

menos, ou seja, que otimize as suas valências. 

Pretende-se que os serviços prestados sejam extensivos aos cidadãos de 

forma eficiente e com respeito aos princípios de racionalidade económica, 

sem prejuízo de que esteja assegurado a universalidade de acesso aos 

serviços prestados e a satisfação das necessidades básicas dos referidos 

cidadãos. 

No sentido da prossecução destes objetivos, foi determinada a necessidade 

de revisão deste regulamento de serviços, de forma a atualizar formas de 

proceder, conjugando-o ainda com o tarifário em vigor. 

Em conformidade, propõe-se assim que o projeto de Regulamento de 

Serviço de Gestão de Resíduos seja submetido a deliberação pela Câmara, 
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para posterior aprovação da Assembleia Municipal, para valer como 

regulamento com eficácia externa. 

PREÃMBULO 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias locais, foi determinado que 

relativamente à atividade de gestão de resíduos urbanos os municípios 

cobram os preços previstos em regulamento tarifário a aprovar, devendo 

este observar o estabelecido no regulamento tarifário da entidade 

reguladora dos setores de abastecimento público de água, de saneamento 

de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos. 

A Lei n.º 12/2014, de 6 de março procede à segunda alteração ao Decreto-

Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos 

serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de 

águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, modificando os 

regimes de faturação e contraordenacional, modificações estas que 

importa acolherem sede de regulamento. 

A ERSAR aprovou o Regulamento n.º 594/2018 -Regulamento de Relações 

Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos. 

Por fim, oDecreto-Lei n.º 114/2014, de 21 de julho, veio estabelecer os 

procedimentos necessários à implementação do sistema de faturação 

detalhada nos serviços abastecimento público de água, de saneamento de 

águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos. 

Atendendo ao enunciado enquadramento legislativo e às normas 

constantes do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, diploma que 

estabelece o regime geral da gestão de resíduos na redação atual, o 

presente regulamento pretende definir o sistema municipal de gestão dos 

resíduos, com base em medidas que visem, designadamente: 

a) Incentivar a redução da produção de RSU; 

b) Responsabilizar os produtores de resíduos, através da aplicação do 

princípio do poluidor -pagador; 
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c) Definir as normas respeitantes à recolha, transporte e destino final dos 

RSU; 

d) Promover uma política energética baseada no aproveitamento racional 

e sustentado dos recursos renováveis, segundo o princípio reduzir, 

reutilizar, reciclar, bem como na racionalização do consumo; 

Considerando a complexidade dos assuntos atinentes ao ambiente e aos 

resíduos, esta proposta de regulamento faz uma abordagem integrada dos 

diplomas legais referidos, pretendendo possibilitar a todos os munícipes e 

a todas as entidades com obrigações legais no âmbito da gestão dos 

resíduos abrangidos por este regulamento, aceder e dispor de informação 

e de serviços adequados, de qualidade e eficientes. 

A presente proposta de regulamento integra aspetos inovadores face à 

atual situação, permitindo delinear e desenvolver novas possibilidades e 

melhores aplicações para a valorização e tratamento dos resíduos urbanos, 

dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e dos Resíduos 

de Construção e Demolição (RCD). 

Por outro lado, a necessidade de afirmação do princípio do poluidor 

pagador conduz à responsabilização prioritária dos produtores de bens, 

produtores e detentores de resíduos, quanto aos custos da gestão dos 

resíduos. Igualmente, o Regime Geral de Gestão de Resíduos e a Lei das 

Finanças Locais, estabelecem instrumentos destinados à compensação dos 

custos sociais e ambientais gerados à comunidade pelos produtores de 

resíduos, impondo que as prestações a fixar garantam a cobertura dos 

custos suportados pelo município com a prestação dos serviços de recolha, 

tratamento o valorização dos resíduos. Assim sendo, o objetivo último 

deste regulamento é contribuir para a melhoria da qualidade de vida no 

concelho de Penalva do Castelo, através da criação de um conjunto de 

normas relacionadas com a gestão do Sistema de Resíduos Urbanos que 

consolidem o caminho do município no sentido de um desenvolvimento 

sustentável. 

Relativamente à ponderação dos custos e benefícios das medidas 

projetadas, prevista no artigo 99.º do CPA, importa referir que os mesmos 

foram devidamente acautelados aquando da elaboração dos tarifários no 
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ano de 2012, em conformidade com os módulos de regulação tarifária da 

ERSAR. 

Por fim, o atual Regulamento sobre Recolha e Remoção de Lixos está 

completamente obsoleto quer em termos legais, uma vez que não respeita 

as orientações da entidade reguladora, quer em termos de 

operacionalizaçãodgs serviços a prestar aos utilizadores. 

Face ao exposto, mostrou-se imperioso elaborar um novo Regulamento do 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Penalva do Castelo 

de forma a conformar o mesmo com o normativo legal atualmente 

existente. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

0 presente regulamento é aprovado ao abrigo do disposto no artigo 62.º 

do Decreto-Lei n.º194/2009, de 20 de agosto, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro e da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro com respeito pelas 

exigências constantes da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro, da Portaria n.º 34/2011, de 13 de janeiro, do 

Regulamento n.º 594/2018 -Regulamento de Relações Comerciais dos 

Serviços de Águas eResíduos e doDecreto-Lei n.º 114/2014, de 21 de julho, 

todos na redação atual. 

Artigo 2.º 

Objeto 

O presente regulamento define as regras a que deve obedecer a prestação 

do serviço de gestão de resíduos urbanos no concelho de Penalva do 

Castelo, bem como a gestão de resíduos de construção e demolição sob sua 

responsabilidade. 

Artigo 3.º 

Ãmbito de aplicação 
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O presente Regulamento aplica-se à área de intervenção da Câmara 

Municipal de Penalva do Castelo, no que respeita às atividades de recolha 

e transporte do sistema de gestão de resíduos urbanos. 

Artigo 4.º 

Legislação aplicável 

1 -Em tudo quanto for omisso neste Regulamento são aplicáveis as 

disposições legais em vigor respeitantes aos sistemas de gestão de resíduos, 

designadamente as constantes do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de 

agosto, do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, Decreto-Lei n.º 

152-D/2017 de 11 de dezembro, Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de 

setembro, Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março Decreto-Lei n.º 114/ 

2014, de 21 julho e do Regulamento n.º 594/2018 -Regulamento de 

Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos. 

2- O serviço de gestão de resíduos obedece às regras de prestação de 

serviços públicos essenciais destinadas à proteção dos utilizadores que 

estejam consignadas na legislação em vigor, designadamente as constantes 

da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, e da Lei n.º 24/96, de 31 de julho, nas 

redações em vigor. 

3- Em matéria de procedimento contraordenacional são aplicáveis, para 

além das normas especiais previstas no presente Regulamento, as 

constantes do Regime Geral das Contraordenações eCoimas, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na redação em vigor, e do 

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto. 

Artigo 5.º 

Entidade Titular e Entidade Gestora do sistema 

1- 0 Município de Penalva do Castelo é a entidade titular que, nos termos 

da lei, tem por atribuição assegurar a provisão do serviço de gestão de 

resíduos urbanos no respetivo território. 

2- Na área de intervenção do Município de Penalva do Castelo, a Câmara 

Municipal de Penalva do Castelo é a Entidade Gestora responsável pela 

recolha indiferenciada dos resíduos urbanos. 



3- Na área de intervenção do Município de Penalva do Castelo, a Entidade 

Gestora responsável pela recolha seletiva, triagem, valorização e 

eliminação dos resíduos urbanos está referenciada no sítio da internet da 

Câmara Municipal. 

Artigo 6.º 

Definições 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

a) «Armazenagem» —deposição temporária e controlada, por prazo 

determinado, de resíduos antes do seu tratamento, valorização ou 

eliminação; 

b) «Área predominantemente rural» —freguesia do território nacional 

classificada de acordo com a tipologia de áreas urbanas; 

c) «Contrato» -vínculo jurídico estabelecido entre a Entidade Gestora e 

qualquer pessoa, singular ou coletiva, pública ou privada, pelo qual é 

estabelecida entre as partes uma relação de prestação, permanente ou 

temporária ou sazonal, do Serviço nos termos e condições do presente 

Regulamento; 

d) «Deposição» —acondicionamento dos resíduos urbanos nos locais ou 

equipamentos previamente determinados pela Entidade Gestora, a fim de 

serem recolhidos; 

e) «Deposição indiferenciada» - deposição de resíduos urbanos sem prévia 

seleção; 

f) «Deposição seletiva» -deposição efetuada de forma a manter o fluxo de 

resíduos separado por tipo e natureza (como resíduos de papel e cartão, 

vidro de embalagem, plástico de embalagem, resíduos urbanos 

biodegradáveis, REEE, RCD, resíduos volumosos, verdes, pilhas), com vista 

a tratamento específico; 

g) «Ecocentro» —centro de receção dotado de equipamentos de grande 

capacidade para a recolha seletiva de materiais passíveis de valorização, 

tais como, papel, embalagens de plástico e metal, aparas de jardim, objetos 

Página 6 de 41 



volumosos fora de uso, ou de outros materiais que venham a ter viabilidade 

técnica de valorização; 

h) «Ecoponto» —conjunto de contentores, colocado na via pública, 

escolas, ou outros espaços públicos, e destinados à recolha seletiva de 

papel, vidro, embalagens de plástico e metal ou outros materiais para 

valorização; 

i) «Eliminação» — qualquer operação que não seja de valorização, 

nomeadamente as previstas no anexo I do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 

de setembro, na sua redação atual, ainda que se verifique como 

consequência secundária a recuperação de substâncias ou de energia. 0 

anexo III da Portaria nº 209/2004, de 3 de março, contém uma lista não 

exaustiva de operações de eliminação; 

j) «Estação de transferência» —instalação onde o resíduo é descarregado 

com o objetivo de o preparar para ser transportado para outro local de 

tratamento, valorização ou eliminação; 

k) «Estação de triagem» —instalação onde o resíduo é separado mediante 

processos manuais ou mecânicos, em diferentes materiais constituintes 

destinados a valorização ou a outras operações de gestão; 

I) «Estrutura tarifária» - conjunto de regras de cálculo expressas em termos 

genéricos, aplicáveis a um conjunto de valores unitários e outros 

parâmetros; 

m) «Gestão de resíduos» —recolha, transporte, valorização e a eliminação 

de resíduos, incluindo a supervisão destas operações, a manutenção dos 

locais após encerramento e as medidas tomadas na qualidade de 

comerciante ou corretor; 

n) «Prevenção» —medidas tomadas antes de uma substância, material ou 

produto se ter transformado em resíduos, destinadas a reduzir: 

i) A quantidade de resíduos, designadamente através da reutilização 

de produtos ou do prolongamento do tempo de vida dos produtos; 

ii) Os impactos adversos no ambiente e na saúde humana resultantes 

dos resíduos gerados; ou ~J V 
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iii) 0 teor de substâncias nocivas presentes nos materiais e nos 

produtos. 

o) «Produtor de resíduos» -qualquer pessoa, singular ou coletiva, agindo 
em nome próprio ou prestando serviço a terceiros, cuja atividade produza 

resíduos ou que efetue operações de pré-tratamento, de mistura ou outras 

que alterem natureza ou a composição de resíduos; 

p) «Reciclagem» —qualquer operação de valorização através da qual os 

materiais constituintes dos resíduos são novamente transformados em 

produtos, materiais ou substâncias para o seu fim original ou para outros 
fins. Inclui o reprocessamento de materiais orgânicos, mas não inclui a 

valorização energética nem o reprocessamento em materiais que devam 

ser utilizados como combustível ou em operações de enchimento; 

q) «Recolha» —coleta de resíduos, incluindo a triagem e o armazenamento 

preliminares dos resíduos para fins de transporte para uma instalação de 

tratamento de resíduos; 

r) «Recolha indiferenciada» - recolha de resíduos urbanos sem prévia 

seleção; 

s) «Recolha seletiva» —recolha efetuada de forma a manter o fluxo de 

resíduos separados por tipo e natureza, com vista a tratamento específico; 

t) «Remoção» —conjunto de operações que visem o afastamento dos 

resíduos dos locais de produção, mediante a deposição, recolha e 

transporte; 

u) «Resíduo» —qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz 
ou tem intenção ou obrigação de se desfazer, nomeadamente os 

identificados na Lista Europeia de Resíduos; 

v) «Resíduo de construção e demolição (RCD)» —resíduo proveniente de 
obras de construção, reconstrução, ampliação, conservação e demolições 

de edifícios e da derrocada de edificações; 

w) «Resíduo de equipamento elétrico e eletrónico (REEE)» —equipamento 

elétrico e eletrónico que constitua um resíduo, incluindo todos os 
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componentes, subconjuntos e consumíveis que fazem parte integrante do 

equipamento no momento em que é descartado; 

x) «Resíduo urbano (RU)» -resíduo proveniente de habitações bem como 

outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao 

resíduo proveniente de habitações, incluindo-se igualmente nesta definição 

os resíduos a seguir enumerados: 

i) «Resíduo verde» —resíduo proveniente da limpeza e manutenção 

de jardins, espaços verdes públicos ou zonas de cultivo e das 

habitações, nomeadamente aparas, troncos, ramos, corte de relva e 

ervas; 

ii) «Resíduo urbano proveniente da atividade comercial» —resíduo 

produzido por um ou vários estabelecimentos comerciais ou do setor 

de serviços, com uma administração comum relativa a cada local de 

produção de resíduos que, pela sua natureza ou composição, seja 

semelhante ao resíduo proveniente de habitações; 

iii) «Resíduo urbano proveniente de uma unidade industrial» 

resíduo produzido por uma única entidade em resultado de atividades 

acessórias da atividade industrial que, pela sua natureza ou 

composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações; 

iv) «Resíduo volumoso» —objeto volumoso fora de uso, proveniente 

das habitações que, pelo seu volume, forma ou dimensão, não possa 

ser recolhido pelos meios normais de remoção. Este objeto designa-se 

vulgarmente por "monstro" ou "mono"; 

v) «REEE proveniente de particulares» - REEE proveniente do setor 

doméstico, bem como o REEE proveniente de fontes comerciais, 

industrias, institucionais ou outras que, pela sua natureza e 

quantidade, seja semelhante ao REEE proveniente do setor doméstico; 

vi) «Resíduo de embalagem» -qualquer embalagem ou material de 

embalagem abrangido pela definição de resíduo, adotada na legislação 

em vigor aplicável nesta matéria, excluindo os resíduos de produção; 
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vii) «Resíduo hospitalar não perigoso» - resíduo resultante de 

atividades médicas desenvolvidas em unidades de prevenção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação, relacionada com 

seres humanos ou animais, em farmácias, em atividades médico-

legais, de ensino e em quaisquer outras que envolvam procedimentos 

invasivos que, pela sua natureza ou composição, sejam semelhantes 

aos resíduos urbanos; 

viii) «Resíduo urbano de grandes produtores» —resíduo urbano 

produzido por particulares ou unidades comerciais, industriais e 

hospitalares cuja produção diária exceda os 1100 litros por produtor e 

cuja responsabilidade pela sua gestão é do seu produtor. 

y) «Reutilização» —qualquer operação mediante a qual produtos ou 

componentes que não sejam resíduos são utilizados novamente para o 

mesmo fim para que foram concebidos; 

z) «Titular docontrato» -qualquer pessoa individual ou coletiva, pública ou 

privada, que celebra coma Entidade Gestora um contrato, também 

designada na legislação aplicável em vigor por utilizador ou utilizadores; 

aa) «Tratamento» —qualquer operação de valorização ou de eliminação, 

incluindo a preparação prévia à valorização ou eliminação; 

bb) «Utilizador doméstico» -aquele que use o prédio urbano servido para 

fins habitacionais, com exceção das utilizações para as partes comuns, 

nomeadamente as dos condomínios; 

cc) «Utilizador não doméstico» -aquele que não esteja abrangido pela 

alínea anterior, incluindo o Estado, as autarquias locais, os fundos e serviços 

autónomos e as entidades dos setores empresariais do Estado e Local; 

dd) «Utilizador final» —pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, a 

quem seja assegurado de forma continuada o serviço de gestão de resíduos 

e que não tenha como objeto da sua atividade a prestação desses mesmos 

serviços a terceiros; 

ee) «Valorização» —qualquer operação, nomeadamente as constantes no 

anexo II do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, cujo resultado 
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principal seja a transformação dos resíduos de modo a servirem um fim útil, 

substituindo outros materiais que, no caso contrário, teriam sido utilizados 

para um fim específico, ou a preparação dos resíduos para esse fim, na 

instalação ou no conjunto da economia. 

Artigo 7.º 

Regulamentação técnica 

As normas técnicas a que devem obedecer a conceção, o projeto a 

construção e exploração do sistema de gestão, bem como as respetivas 

normas de higiene e segurança, são as aprovadas nos termos da legislação 

em vigor. 

Artigo 8.º 

Princípios de gestão 

1. A prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos obedece aos 

seguintes princípios: 

a) Princípio da promoção tendencial da universalidade e da igualdade de 

acesso; 

b) Princípio da qualidade e da continuidade do serviço e da proteção dos 

interesses dos utilizadores; 

c) Princípio da sustentabilidade económica e financeira dos serviços; 

d) Princípio da transparência na prestação do serviço; 

e) Princípio da proteção da saúde pública e do ambiente; 

f) Princípio da garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização dos 

recursos afetos, respondendo à evolução das exigências técnicas e às 

melhores técnicas ambientais disponíveis; 

g) Princípio da promoção da solidariedade económica e social, do correto 

ordenamento do território e do desenvolvimento regional; 

h) Princípio do utilizador-pagador; 

i) Princípio da hierarquia dos resíduos; 
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j) Princípio da responsabilidade do cidadão, adotando comportamentos de 

caráter preventivo em matéria de produção de resíduos, bem como 

práticas que facilitem a respetiva reutilização, reciclagem ou outras formas 

de valorização. 

2. A prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos obedece aos 

princípios enunciados no número anterior, acrescendo ainda o princípio do 

poluidor-pagador. 

Artigo 9.º 

Disponibilização do Regulamento 

O Regulamento está disponível no sítio da Internet da Entidade Gestora e 

nos serviços de atendimento, sendo neste último caso, fornecidos 

exemplares mediante o pagamento da quantia definida no Regulamento 

em vigor. 

CAPÍTULO II 

DIREITOS E DEVERES 

Artigo 10.º 

Deveres da Entidade Gestora 

Compete à Entidade Gestora, designadamente: 

a) Garantir a gestão dos resíduos urbanos cuja produção diária não exceda 

os 1100 litros por produtor, produzidos na sua área geográfica, bem como 

de outros resíduos cuja gestão lhe seja atribuída por lei; 

b) Assegurar o encaminhamento adequado dos resíduos que recolhe, ou 

recebe da sua área geográfica, sem que tal responsabilidade isente os 

munícipes do pagamento das correspondentes tarifas pelo serviço 

prestado; 

c) Garantir a qualidade, regularidade e continuidade do serviço, salvo em 

casos fortuitos ou de força maior, que não incluem as greves, sem prejuízo 

da tomada de medidas imediatas para resolver a situação e, em qualquer 

caso, com a obrigação de avisar de imediato os utilizadores; 
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d) Assumir a responsabilidade da conceção, construção e exploração do 

sistema de gestão de resíduos urbanos nas componentes técnicas previstas 

no presente regulamento; 

e) Promovera elaboração de planos, estudos e projetos que sejam 

necessários à boa gestão do sistema; 

f) Manter atualizado o cadastro dos equipamentos e infraestruturas afetas 

ao sistema de gestão de resíduos; 

g) Promover a instalação, a renovação, o bom estado de funcionamento e 

conservação dos equipamentos e infraestruturas do sistema de gestão de 

resíduos; 

h) Assegurar a limpeza dos equipamentos de deposição dos resíduos e área 

envolvente; 

i) Promover a atualização tecnológica do sistema de gestão de resíduos, 

nomeadamente, quando daí resulte um aumento da eficiência técnica e da 

qualidade ambiental; 

j) Dispor de serviços de atendimento aos utilizadores, direcionados para a 

resolução dos seus problemas relacionados com o sistema de gestão de 

resíduos; 

k) Promover a atualização anual do tarifário e assegurar a sua divulgação 

junto dos utilizadores, designadamente nos postos de atendimento e no 

sítio na internet da Entidade Gestora; 

t) Proceder em tempo útil, à emissão e envio das faturas correspondentes 

aos serviços prestados e à respetiva cobrança; 

m) Disponíbilizar outros meios de pagamento para que os utilizadores 

possam cumpriras suas obrigações com o menor incómodo possível; 

n) Manter um registo atualizado das reclamações e sugestões dos 

utilizadores e garantir a sua resposta no prazo legal; 

o) Prestar informação essencial sobre a sua atividade; 

p) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento. 
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Artigo 11.º 

Deveres dos utilizadores 

Compete aos utilizadores, designadamente: 

a) Cumprir o disposto no presente regulamento; 

b) Não alterar a localização dos equipamentos de deposição de resíduos 

previamente definida pela Entidade Gestora e garantir a sua boa utilização; 

c) Acondicionar corretamente os resíduos; 

d) Reportar à Entidade Gestora eventuais anomalias existentes no 

equipamento destinado à deposição de resíduos urbanos; 

e) Avisar a Entidade Gestora de eventual subdimensionamento do 

equipamento de deposição de resíduos urbanos; 

f) Cumpriras regras de deposição dos resíduos urbanos; 

g) Cumprir o horário de deposição dos resíduos urbanos; 

h) Pagar atempadamente as importâncias devidas, nos termos do presente 

Regulamento e dos contratos estabelecidos com a Entidade Gestora; 

i) Em situações de acumulação de resíduos, o utilizador deve adotar os 

procedimentos indicados pela Entidade Gestora, no sentido de evitar o 

desenvolvimento de situações de insalubridade pública. 

Artigo 12.º 

Direito à prestação do serviço 

1- Qualquer utilizador cujo local de produção se insira na área de influência 

da Entidade Gestora tem direito à prestação do serviço sempre que o 

mesmo esteja disponível. 

2- 0 serviço de recolha considera-se disponível, para efeitos do presente 

Regulamento, desde que o equipamento de recolha indiferenciada se 

encontre instalado a uma distância inferior a 100 m do limite do prédio e a 

Entidade Gestora efetue uma frequência mínima de recolha que 

salvaguarde a saúde pública, o ambiente e a qualidade de vida dos 

cidadãos. 
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3- 0 limite previsto no número anterior é aumentado até 200 m nas áreas 

predominantemente rurais ou quando seja necessário para garantir a 

verificação das condições descritas nas alíneas a) a d) do n.º 2 do artigo 23º 

do presente Regulamento. 

Artigo 13.º 

Direito à informação 

1- Os utilizadores têm o direito a ser informados de forma clara e 

conveniente pela Entidade Gestora das condições em que o serviço é 

prestado, em especial no que respeita aos tarifários aplicáveis. 

2- A Entidade Gestora dispõe de um sítio na Internet no qual é 

disponibilizada a informação essencial sobre a sua atividade, 

designadamente: 

a) Identificação da Entidade Gestora, suas atribuições e âmbito de atuação; 

b) Estatutos e contrato relativo à gestão do sistema e suas alterações; 

c) Relatório e contas ou documento equivalente de prestação de contas; 

d) Regulamentos de serviço; 

e) Tarifários; 

f) Condições contratuais relativas à prestação dos serviços aos utilizadores; 

g) Indicadores de qualidade do serviço prestado aos utilizadores; 

h) Informação sobre o destino dado aos diferentes resíduos recolhidos, 

identificando a respetiva infraestrutura; 

i) Informações sobre interrupções do serviço; 

j) Contactos e horários de atendimento. 

Artigo 14.º 

Atendimento ao público 

1- A Entidade Gestora dispõe de um local de atendimento ao público e de 

um serviço de atendimento telefónico, através do qual os utilizadores a 

podem contactar diretamente. 

Página 15 de 41 



2- 0 atendimento ao público é efetuado nos dias úteis de acordo com o 

horário publicitado no sítio da internet e nos serviços da Entidade Gestora, 

sem prejuízo da existência de um serviço de piquete. 

3- Por decisão da Câmara Municipal de Penalva do Castelo poderá ser 

implementado outro tipo de horário, ou serem realizadas alterações ao 

horário existente, desde que os utilizadores sejam informados 

atempadamente. 

CAPÍTULO I II 

SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 15.º 

Tipologia de resíduos a gerir 

Os resíduos a gerir classificam-se quanto à tipologia em: 

a) Resíduos urbanos indiferenciados, cuja produção diária não exceda os 

1100 litros por produtor; 

b) RCD produzidos em obras particulares isentas de licença e não 

submetidas a comunicação prévia e com produção inferior a 1100 litros; 

c) Resíduos verdes provenientes das habitações dos munícipes e com 

produção inferior a 1100 litros; 

d) REEE domésticos de grandes dimensões, quando não permitem a 

entrega nos pontos de receção da entidade gestora deste fluxo especifico e 

outros resíduos de grandes dimensões, comumente designados por 

"monos" e com produção inferior a 1100 litros; 

e) Resíduos urbanos de grandes produtores, cuja responsabilidade pela 

gestão é dos produtores, podendo ser acordado um contrato de recolha 

específico sob pagamento de contrapartida financeira fixada para o efeito. 

Artigo 16.º 

Origem dos resíduos a gerir 
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Os resíduos a gerir têm a sua origem nos utilizadores domésticos enão-

domésticos. 

Artigo 17.º 

Sistema de gestão de resíduos 

O sistema de gestão de resíduos engloba, no todo ou em parte, as seguintes 

componentes relativas à operação de remoção de resíduos: 

a) Acondicionamento; 

b) Deposição (Indiferenciada eSeletiva); 

c) Recolha (Indiferenciada eSeletiva) eTransporte. 

SECÇÃO II 

ACONDICIONAMENTO EDEPOSIÇÃO 

Artigo 18.º 

Acondicionamento 

Todos os produtores de resíduos urbanos são responsáveis pelo 

acondicionamento adequado dos mesmos, devendo a deposição dos 

resíduos urbanos ocorrer em boas condições de higiene e estanquidade, 

nomeadamente em sacos devidamente fechados, não devendo a sua 

colocação ser a granel, por forma a não causar o espalhamento ou derrame 

dos mesmos. 

Artigo 19.º 

Deposição 

Para efeitos de deposição (indiferenciada eseletiva) de resíduos urbanos a 

entidade gestora disponibiliza aos utilizadores a deposição coletiva por 

proximidade, em contentores ou outros equipamentos destinados a esse 

efeito. 

Artigo 20.º 

Responsabilidade de deposição 

São responsáveis pela deposição no sistema disponibilizado pela Entidade 

Gestora, dos resíduos urbanos cuja produção diária não exceda os 1100 

litros por produtor: 
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a) Todos os produtores de resíduos urbanos proprietários, gerentes ou 

administradores deestabelecimentos comerciais e industriais, escritórios e 

similares; 

b) Proprietários e residentes de edifícios de habitação; 

c) Representantes legais de outras instituições; 

d) Nos restantes casos, os residentes, indivíduos ou entidades para o efeito 

designados, ou na sua falta, todos os detentores de resíduos. 

Artigo 21.º 

Regras de deposição 

1- Só é permitido depositar resíduos urbanos em equipamento no local 

aprovado para o efeito, o qual deve ser utilizado de forma a respeitar as 

condições de higiene e salubridade adequadas. 

2- A deposição de resíduos urbanos é realizada de acordo com os 

equipamentos disponibilizados pela Entidade Gestora e tendo em atenção 

o cumprimento das regras de separação de resíduos urbanos. 

3- A deposição está, ainda, sujeita às seguintes regras: 

a) É obrigatória a deposição dos resíduos urbanos no interior dos 

equipamentos para tal destinados, deixando sempre fechada a respetiva 

tampa; 

b) Não é permitido o despejo de OAU nos contentores destinados a RU, nas 

vias ou outros espaços públicos, bem como o despejo nos sistemas de 

drenagem, individuais ou coletivos, de águas residuais e pluviais, incluindo 

sarjetas e sumidouros; 

c) Os OAU provenientes do setor doméstico devem ser acondicionados em 

garrafa de plástico, fechada, e colocada nos equipamentos específicos; 

d) Não é permitida a colocação de cinzas, escórias ou qualquer material 

incandescente nos contentores destinados a RU; 

e) Não é permitido colocar resíduos volumosos e resíduos verdes nos 

contentores destinados a RU, nas vias e outros espaços públicos, exceto 

quando acordado e autorizado pela Entidade Gestora. 
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Artigo 22.º 

Tipos de equipamentos de deposição 

1 — Compete à Entidade Gestora definir o tipo de equipamento de 

deposição de resíduos urbanos a utilizar. 

2 —Para efeitos de deposição indiferenciada dos resíduos urbanos serão 

disponibilizados aos utilizadores os seguintes equipamentos: 

a~ Contentores herméticos distribuídos na via e outros espaços públicos, 

destinados à deposição desses resíduos com capacidades de até 800 litros; 

b) Outro equipamento de deposição, designadamente papeleiras, 

conforme o modelo aprovado, de capacidade variável, distribuído pelos 

locais de produção de RSU, destinado à deposição desses resíduos, em 

áreas específicas da Entidade Gestora; 

c) Outros equipamentos de deposição de utilização coletiva que a entidade 

gestora vier a adotar, tais como contentores herméticos, colocados nos 

edifícios ou na via pública, contentores enterrados e semienterrados de 

maior capacidade, ou outros para recolha de resíduos verdes, monos ou 

RCD também de maior capacidade. 

3 — A Entidade Gestora poderá recorrer ainda a outros equipamentos de 

deposição que considere adequados. 

4 — Sempre que a Entidade Gestora ache conveniente e 

independentemente da produção de resíduos urbanos não ultrapassar os 

1100 litros diários, poderá ser exigido que os estabelecimentos comerciais 

e ou industriais adquiram contentores com capacidade e em número 

necessário à deposição dos resíduos produzidos. 

Artigo 23.º 

Localização e colocação de equipamento de deposição 

1- Compete à Entidade Gestora definir a localização de instalação de 

equipamento de deposição indiferenciada e seletiva de resíduos urbanos. 

2- A localização e a colocação de equipamentos de deposição de resíduos 

urbanos respeitam os seguintes critérios: 
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a) Zonas pavimentadas, de fácil acesso e em condições de segurança aos 

utilizadores; 

b) Zonas de fácil acesso às viaturas de recolha evitando-se nomeadamen 

becos, passagens estreitas, ruas de grande pendente, que origine 

manobras difíceis ou que coloquem em perigo a segurança d 

trabalhadores e da população em geral; 

c) Evitar a obstrução da visibilidade de peões e condutores, nomeadamente 

através da colocação junto a passagens de peões, saídas de garagem e 

cruzamentos; 

d) Aproximar a localização do equipamento de deposição indiferenciada do 

de deposição seletiva; 

e) Assegurar a existência de equipamentos de deposição de resíduos 

urbanos indiferenciados suma distância inferior a 100 metros do limite dos 

prédios em áreas urbanas, podendo essa distância ser aumentada para 200 

metros em áreas predominantemente rurais ou com vista a permitir que 

estejam reunidas as condições previstas nas alíneas anteriores; 

f) Sempre que possível, deve existir equipamento de deposição seletiva 

para os resíduos urbanos valorizáveis a uma distância inferior a 200 metros 

do limite do prédio; 

g) Assegurar uma distância média entre equipamentos adequada, 

atendendo à densidade populacional e à otimização dos circuitos de 

recolha, garantindo-se a salubridade pública; 

h) Os equipamentos de deposição devem ser colocados com a abertura 

direcionada para o lado contrário ao da via de circulação automóvel. 

3- Os projetos de loteamento devem prever os locais para a colocação de 

equipamentos de deposição (indiferenciada eseletiva) de resíduos urbanos 

por forma a satisfazer as necessidades do loteamento, as regras do número 

um ou indicação expressa da Entidade Gestora. 

4- Os projetos previstos no número anterior são submetidos à Entidade 

Gestora para emissão do respetivo parecer. 
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5- Para a vistoria definitiva dos loteamentos, é condição necessária a 

certificação pela Entidade Gestora de que o equipamento previsto esteja 

em conformidade com o projeto aprovado. 

Artigo 24.º 

Dimensionamento do equipamento de deposição 

1- 0 dimensionamento para o local de deposição de resíduos urbanos, é 

efetuado com base na: 

a) Produção diária estimada de resíduos urbanos tendo em conta a 

população espectável, a capitação diária e o peso específico dos resíduos; 

b) Produção estimada de resíduos urbanos provenientes de atividades não 

domésticas tendo em conta o tipo de atividade e a área útil; 

c) Frequência de recolha; 

d) Capacidade de deposição do equipamento previsto para o local. 

2- As regras de dimensionamento previstas no número anterior devem ser 

observadas nos projetos de loteamento, nos termos previstos nos números 

3 a 5 do artigo anterior. 

Artigo 25.º 

Horário de deposição 

1- 0 horário de deposição indiferenciada de resíduos urbanos é, 

preferencialmente, das 18:00 horas às 23:00 horas, todos os dias da 

semana. 

2- O disposto no número anterior não se aplica à deposição seletiva, que 

poderá ser efetuada todos os dias a qualquer hora, exceto a deposição de 

vidro que deverá ser colocado entre as 8 horas e as 22 horas, de modo a 

evitar incómodo provocado pelo ruído na sua deposição. 

SECÇÃO III 

RECOLHA E TRANSPORTE 

Artigo 26.º 

Recolha 
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1- A recolha efetua-se por circuitos pré-definidos ou por solicitação prévia, 

de acordo com critérios a definir pelos respetivos serviços, tendo em 

consideração a frequência mínima de recolha que permita salvaguardar a 

saúde pública, o ambiente e a qualidade devida dos cidadãos. 

2 — A Entidade Gestora efetua recolha indiferenciada de proximidade em 

todo o território municipal onde o serviço se encontre disponível. 

Artigo 27.º 

Transporte 

0 transporte de RU é da exclusiva responsabilidade da Entidade Gestora, 

reservando -se a possibi►idade de outras entidades a virem a executar, 

sempre sob autorização expressa ou concessão do município. 

Artigo 28.º 

Recolha e transporte de óleos alimentares usados (OAU) 

1- A recolha seletiva de OAU provenientes do setor doméstico (habitações) 

processa-se em contentores, localizados junto a ecopontos, através de um 

circuito pré-definido e da responsabilidade da Entidade Gestora. 

2- Os OAU são recolhidos e transportados para uma infraestrutura sob 

responsabilidade de um operador legalizado, responsável por proceder à 

recolha do contentor com uma periodicidade quinzenal ou sempre que 

houver indicação para se efetuar a sua recolha, a qual será efetuada até 48 

horas após o pedido. 

3 — A rede de recolha seletiva municipal de OAU pode receber OAU de 

grandes produtores, mediante a celebração de acordos voluntários para o 

efeito entre o produtor e o município ou a entidade à qual este tenha 

transmitido a responsabilidade pela gestão de OAU. 

Artigo 29.º 

Recolha e transporte de resíduos urbanos biodegradáveis 

1- A recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis processa-se em 

contentorização hermética por proximidade, por circuitos predefinidos em 

toda área de intervenção da Entidade Gestora; 
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2- O transporte de RU é da exclusiva responsabilidade da Entidade Gestora, 

reservando -se a possibilidade de outras entidades o virem a executar 

sempre sob autorização expressa ou concessão do município. 

Artigo 30.º 

Recolha e transporte de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos 

1- A recolha seletiva de grandes resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos (REEE processa-se por solicitação escrita à Entidade Gestora, 

através do telefone ou pessoalmente. 

2- A remoção efetua-se em hora, data e local a acordar entre a Entidade 

Gestora e o cliente. 

3- Os REEE são recolhidos, transportados e armazenados temporariamente 

em infraestrutura sob responsabilidade da Entidade Gestora, aí 

permanecendo devidamente acondicionados em contentor próprio até 

serem encaminhados para operador licenciado e identificado pela Entidade 

Gestora no respetivo sítio na Internet. 

4- A Entidade Gestora só se responsabiliza pela recolha de REEE cujo volume 

total não seja superiora 1100 litros, de acordo com o definido no Decreto-

lei n.º 178/2006 de 5 de setembro. 

Artigo 31.º 

Recolha e transporte de resíduos de construção e demolição 

1- A recolha seletiva de RCD produzidos em obras particulares isentas de 

licença e não submetidas a comunicação prévia, cuja gestão cabe à Câmara 

Municipal, processa-se uma vez por semana devendo ser solicitado ,por 

escrito e/ou através do telefone. 

2- A remoção efetua-se em hora, data e local a acordar entre a Entidade 

Gestora e o cliente, devendo para o efeito estarem presentes os 

responsáveis pela obra para o carregamento avulso dos RCD. 

3- A Entidade Gestora só se responsabiliza pela recolha de RCD cujo volume 

não seja superiora 1100 litros, de acordo com o definido no Decreto-lei n.º 

178/2006 de S de setembro. 
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4- Os RCD são recolhidos, transportados e armazenados temporariamente 

em infraestrutura sob responsabilidade da Entidade Gestora aí 

permanecendo devidamente acondicionados em contentor próprio até 

serem encaminhados para operador licenciado e devidamente identificado 

pela Entidade Gestora no respetivo sítio na Internet. 

Artigo 32.º 

Recolha e transporte de resíduos volumosos 

1- A recolha de resíduos sólidos domésticos volumosos (monstros) é um 

serviço municipal destinado aos particulares que pretendam eliminar 

objetos domésticos de utilização nas suas habitações, não se aplicando à 

atividade industrial ou comercial. 

2- O detentor de resíduos sólidos domésticos volumosos deve assegurar o 

seu transporte, nas devidas condições de segurança e salubridade, ao 

Ecocentro, por sua responsabilidade einiciativa. 

3- Caso o detentor de resíduos sólidos domésticos volumosos não possua 

os meios necessários para o cumprimento do número anterior, deve 

efetuar o pedido de remoção à Entidade Gestora. 

4- A recolha de resíduos volumosos processa-se por solicitação à Entidade 

Gestora por escrito e/ou através do telefone ou pessoalmente. 

5- A remoção efetua-se em hora, data e local a acordar entre a Entidade 

Gestora e o cliente. 

6- Os resíduos volumosos são recolhidos, transportados e armazenados em 

infraestrutura sob responsabilidade da Entidade Gestora, aí permanecendo 

devidamente acondicionados em contentor próprio até serem 

encaminhados para operador licenciado, identificado pela Entidade 

Gestora no respetivo sítio na Internet. 

7- A Entidade Gestora só se responsabiliza pela recolha de resíduos 

volumosos cujo volume total não seja superiora 1100 litros, de acordo com 

o definido no Decreto-lei 178/2006 de 5 de setembro. 

Artigo 33.º 

Recolha e transporte de resíduos verdes urbanos 
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1- A recolha de resíduos verdes urbanos processa-se uma vez por semana e 

por solicitação à Entidade Gestora, por escrito e/ou através de telefone. 

2- A recolha efetua-se em hora, data e local a acordar entre a Entidade 

Gestora e o munícipe, devendo para o efeito estarem presentes os 

responsáveis pelo jardim ou moradia. 

3- A Entidade Gestora só se responsabiliza pela recolha de resíduos verdes 

urbanos cujo volume total não seja superiora 1100 litros, de acordo com o 

definido no Decreto-lei 178/2006 de 5 de setembro, e que não resultem de 

serviços de entidades constituídas para este efeito. Nestes casos, é da sua 

responsabilidade ocorreto encaminhamento destes resíduos. 

4- Os resíduos verdes urbanos são recolhidos, transportados e 

armazenados em infraestrutura sob responsabilidade da Entidade Gestora, 

aí permanecendo devidamente acondicionados em contentor próprio até 

serem encaminhados para destino adequado pela Entidade Gestora. 

SECÇÃO IV 

RESÍDUOS URBANOS DE GRANDES PRODUTORES 

Artigo 34.º 

Responsabilidade dos resíduos urbanos de grandes produtores 

1- A deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou 

recuperação, eliminação dos resíduos urbanos de grandes produtores são 

da exclusiva responsabilidade dos seus produtores. 

2- Não obstante a responsabilidade prevista no número anterior pode 

haver acordo com a Entidade Gestora para a realização da sua recolha. 

Artigo 35.º 

Pedido de recolha de resíduos urbanos de grandes produtores 

1- Os produtores de resíduos urbanos particulares cuja produção diária 

exceda os 1100 litros por produtor podem efetuar o pedido de recolha 

através de requerimento dirigido à Entidade Gestora, referindo, 

obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a) Identificação do requerente: nome ou denominação social; 

b) Número de Identificação Fiscal; 
.., 
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c) Residência ou sede social; 

d) Local de produção dos resíduos 

e) Caracterização dos resíduos a remover; 

f) Quantidade estimada diária de resíduos produzidos; 

g) Descrição do equipamento de deposição; 

2- A Entidade Gestora analisa o requerimento, tendo em atenção os 

seguintes aspetos: 

a) Tipo e quantidade de resíduos a remover; 

b) Periocidade de recolha; 

c) Horário de recolha; 

d) Tipo de equipamento a utilizar; 

e) Localização do equipamento. 

3- A Entidade Gestora pode recusar a realização do serviço nas seguintes 

situações: 

a) O tipo de resíduos depositados nos contentores não se enquadra na 

categoria de resíduos urbanos, conforme previsto no presente 

regulamento; 

b) Inacessibilidade dos contentores à viatura de recolha, quer pelo local, 

quer por incompatibilidade do equipamento ou do horário de recolha. 

c) Incumprimento das regras de separação definidas pela Entidade Gestora. 

CAPÍTULO IV 

CONTRATOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Artigo 36.º 

Contrato de gestão de resíduos urbanos 

1- A prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos é objeto de 

contrato celebrado entre a Entidade Gestora e os utilizadores que 

disponham de título válido para a ocupação do imóvel. 

Página 26 de 41 



2- Quando o serviço de gestão de resíduos urbanos seja disponibilizado 

simultaneamente com o serviço de abastecimento de água e ou de 

saneamento de águas residuais, o contrato é único e engloba todos os 

serviços. 

3- 0 contrato é elaborado em impresso de modelo próprio da Entidade 

Gestora e instruído em conformidade com as disposições legais em vigor à 

datada sua celebração, e deve incluir as condições contratuais da prestação 

do serviço, designadamente os principais direitos e obrigações dos 

utilizadores e da Entidade Gestora, tais como a faturação, a cobrança, o 

tarifário, as reclamações e a resolução de conflitos. 

4- No momento da celebração do contrato deve ser entregue ao utilizador 

a respetiva cópia. 

5- Nas situações não abrangidas pelo n.º 2, o serviço de gestão de resíduos 

urbanos considera-se contratado desde que haja efetiva utilização do 

serviço e a Entidade Gestora remeta, por escrito, aos utilizadores, as 

condições contratuais da respetiva prestação. 

6- Os proprietários dos prédios, sempre que o contrato não esteja em seu 

nome, devem comunicar à Entidade Gestora, por escrito e no prazo de 30 

dias, a saída dos inquilinos. 

7- Os proprietários, usufrutuários, arrendatários ou qualquer indivíduo ou 

entidade que disponha de título válido, que legitime o uso e fruição do local 

de prestação do serviço, ou aqueles que detêm a legal administração dos 

prédios, devem efetuar a mudança de titularidade dos contratos sempre 

que estes não estejam em seu nome. 

Artigo 37.º 

Contratos especiais 

1- A Entidade Gestora, por razões de salvaguarda da saúde pública e de 

proteção ambiental, admite a contratação temporária do serviço de recolha 

de resíduos urbanos nas seguintes situações: 

a) Obras e estaleiro de obras; 

._~ 
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b) Zonas destinadas à concentração temporária de população, tais como 

comunidades nómadas e atividades com caráter temporário, tais como 

feiras, festivais e exposições. 

2- A Entidade Gestora admite a contratação do serviço de recolha de 

resíduos urbanos em situações especiais, como as a seguir enunciadas, e de 

forma temporária: 

a) Litígios entre os titulares de direito à celebração do contrato, desde que, 

por fundadas razões sociais, mereça tutela a posição do possuidor; 

b) Na fase prévia à obtenção de documentos administrativos necessários à 

celebração do contrato. 

3- Na definição das condições especiais deve ser acautelado tanto 0 

interesse da generalidade dos utilizadores como o justo equilíbrio da 

exploração do sistema de gestão de resíduos, a nível de qualidade e de 

quantidade. 

Artigo 38.º 

Domicílio convencionado 

1- O utilizador considera-se domiciliado na morada por si fornecida no 

contrato para efeito de receção de toda a correspondência relativa à 

prestação do serviço. 

2- Qualquer alteração do domicílio convencionado tem de ser comunicada 

pelo utilizador à Entidade Gestora, produzindo efeitos no prazo de 30 dias 

após aquela comunicação. 

Artigo 39.º 

Vigência dos contratos 

1- O contrato de gestão de resíduos urbanos produz efeitos a partir da data 

do início da prestação do serviço. 

2- Quando o serviço de gestão de resíduos urbanos seja objeto de contrato 

conjunto com o serviço de abastecimento de água e/ou de saneamento de 

águas residuais, considera-se que a data referida no número anterior 

coincide com o início do fornecimento de água e ou recolha de águas 

residuais. 

Página 28 de 41 



3- A cessação do contrato ocorre por denúncia ou caducidade. 

4- Os contratos de gestão de resíduos urbanos celebrados com o construtor 

ou com o dono da obra a título precário caducam com a verificação do 

termo do prazo, ou suas prorrogações, fixado no respetivo alvará de licença 

ou autorização. 

Artigo 40.º 

Denúncia 

Os utilizadores podem denunciar a todo o tempo os contratos de recolha 

de resíduos que tenham celebrado por motivo de alteração da titularidade, 

desocupação legal ou demolição do imóvel, desde que o comuniquem por 

escrito à Entidade Gestora, fazendo prova de título legal para o efeito. 

Artigo 41.º 

Caducidade 

Nos contratos celebrados com base em títulos sujeitos a termo, a 

caducidade opera no termo do prazo respetivo. 

CAPÍTULO V 

ESTRUTURA TARIFÁRIA E FATURAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Artigo 42.º 

Incidência 

1- Estão sujeitos às tarifas relativas ao serviço de gestão de resíduos 

urbanos todos os utilizadores que disponham de contrato, sendo as tarifas 

devidas a partir da data do início da respetiva vigência. 

2- Para efeitos da determinação das tarifas fixas e variáveis, os utilizadores 

são classificados como domésticos ou não domésticos. 

Artigo 43.º 

Estrutura Tarifária 

1- Pela prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos são faturadas 

aos utilizadores: 

a) A tarifa fixa ou de disponibilidade de gestão de resíduos, devida em 

função do intervalo temporal objeto de faturação e expressa em euros por 

cada 30 dias. 
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b) A tarifa variável de gestão de resíduos, devida em função do volume de 

água consumida durante o período objeto de faturação e expressa em 

euros por cada 30 dias. 

2- As tarifas previstas no número anterior englobam a prestação dos 

seguintes serviços: 

a) Instalação, manutenção e substituição de equipamentos de recolha 

indiferenciada de resíduos; 

b) Recolha e encaminhamento de resíduos urbanos de grandes dimensões 

e pequenas quantidades de resíduos verdes provenientes de habitações 

dos munícipes; 

c) Transporte e tratamento dos resíduos urbanos; 

3- Para além das tarifas do serviço de gestão de resíduos urbanos referidas 

no número 1 são cobradas pela Entidade Gestora tarifas por contrapartida 

da prestação de: 

a) Serviços auxiliares definidos como tal no Regulamento n.º 594/2018 da 

ERSAR que aprovou o Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de 

Águas e Resíduos; 

b) Outros serviços, como a gestão de RCD, gestão de resíduos de grandes 

produtores de resíduos urbanos; 

Artigo 44.º 

Base de cálculo 

1- Pela prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos são faturadas 

aos utilizadores domésticos: 

a) A tarifa fixa ou de disponibilidade, sendo a mesma expressa em euros por 

cada 30 dias; 

b) A tarifa variável, devida em função do consumo de água, expresso em 

euros por cada 30 dias. 

2- Pela prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos são faturadas 

aos utilizadores não domésticos: 
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a) A tarifa fixa ou de disponibilidade, sendo a mesma expressa em euros por 

cada 30 dias. 

b) A tarifa variável, devida em função do consumo de água, expresso em 

euros por cada 30 dias. 

3- Sempre que os utilizadores não contratem o serviço de abastecimento 

de água ou comprovadamente utilize origens de água próprias, a Entidade 

Gestora estima o respetivo consumo em função do consumo médio 

verificado no ano anterior tendo por referência os utilizadores com 

características similares, no âmbito do território da Entidade Gestora. 

4-quando o utilizador comprove ter -se verificado uma rotura na rede 

predial de abastecimento público de água a tarifa variável de gestão de 

resíduos urbanos é aplicada ao: 

a) Consumo médio do utilizador, apurado entre as duas últimas leituras 

reais efetuadas pela Entidade Gestora antes de verificada a rotura na rede 

predial; 

b) Consumo médio de utilizadores com características similares no âmbito 

do território municipal verificado no ano anterior, na ausência de qualquer 

leitura subsequente à instalação do contador. 

Artigo 45.º 

Aprovação dos tarifários 

1- 0 tarifário do serviço de gestão de resíduos é aprovado até ao termo do 

ano civil anterior àquele a que respeite. 

2- 0 tarifário produz efeitos a partir de 1 de janeiro de cada ano civil sem 

prejuízo de eventuais revisões extraordinárias. 

3- 0 tarifário é disponibilizado e disponibilizado nos locais de estilo e ainda 

no sítio na internet da Entidade Gestora e da ERSAR. 

4- Os tarifários são atualizados anualmente tendo como indexante a taxa 

de inflação apurada pelo INE. 

~, 
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5- A atualização referida no número anterior deverá ser efetuada antes da 

sua entrada em vigor, por um prazo de 15 dias, no sítio da internet da 

Entidade Gestora. 

6- Por motivos devidamente fundamentados e sempre aprovadas pela 

Entidade Gestora, poderão existir atualizações extraordinárias, que serão, 

caso aprovadas, publicadas nos termos do n.º 5, do presente artigo. 

7 — A informação sobre a alteração do tarifário, a que se referem os 

números anteriores, tem que ser comunicada aos utilizadores antes da 

respetiva entrada em vigor, a qual acompanha a primeira fatura 

subsequente à sua aprovação. 

Artigo 46º 

Tarifários especiais 

1 — São disponibilizados tarifários sociais aos: 

a) Utilizadores domésticos que se encontrem em situação de carência 

económica comprovada pelo sistema de segurança social, através da 

atribuição de pelo menos, uma das seguintes prestações sociais: 

i) Complemento Solidário para Idosos, 

ii) Rendimento Social de Inserção; 

iii) Subsídio Social de Desemprego; 

iv) 1.º Escalão do Abono de Família; 

v) Pensão Social de Invalidez. 

b) Utilizadores não -domésticos que sejam pessoas coletivas de declarada 

utilidade pública. 

2 — 0 tarifário social para utilizadores domésticos consiste na isenção das 

tarifas de disponibilidade. 

3 — O tarifário social para utilizadores não-domésticos consiste na 

aplicação das tarifas de disponibilidade e variável aos utilizadores 

domésticos. 

Artigo 47º 
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Acesso aos tarifários especiais 

1 —Para beneficiar da aplicação do tarifário social os utilizadores devem 

entregar à Entidade Gestora os documentos comprovativos da situação 

que, nos termos do artigo anterior, os torna elegíveis para beneficiar do 

mesmo. 

2 —Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a aplicação do tarifário 

social tem a duração de dois anos, findo o qual deve ser renovada a prova 

referida no número anterior, devendo a Entidade Gestora notificar o 

utilizador com uma antecedência mínima de 30 dias. 

3 —Sempre que os utilizadores domésticos deixem de beneficiar das 

prestações sociais referidas no artigo anterior devem, de imediato, 

comunicar tal facto à Entidade Gestora que, por sua vez, procede à emissão 

das faturas pela prestação do serviço de gestão de resíduos no regime de 

tarifário normal. 

4 — Caso os utilizadores não deem cumprimento ao disposto no nºanterior 

e assim que deixem de beneficiar da situação de carência económica que 

vinham usufruindo, a Entidade Gestora, logo que tenha conhecimento de 

tal incumprimento, procede à emissão das faturas acrescidas de juros de 

mora contados a partir do mês seguinte em que o utilizador deixou de 

beneficiar da referida situação de carência económica. 

5 — As tarifas pela prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos para 

efeitos do nºanterior são calculadas e faturadas nos termos do artigo 44º. 

Artigo 48.º 

Periodicidade e requisitos da faturação 

1 — O serviço de gestão de resíduos é faturado conjuntamente com o 

serviço de abastecimento e/ou saneamento e obedece à mesma 

periodicidade. 

2 - As faturas emitidas são detalhadas aos utilizadores finais, incluindo a 

decomposição das componentes de custo que integram o serviço de gestão 

de resíduos prestado a tais utilizadores, discriminando os serviços 

prestados e as correspondentes tarifas, bem como as taxas legalmente 

exigíveis. - 
'~ ~ .~ '_ 
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3 - Os serviços auxiliares previstos no presente regulamento são faturados 

por via da fatura dos serviços de águas e resíduos, por via de fatura 

específica emitida separadamente, ou por via de fatura-recibo emitida no 

ato de apresentação do pedido ou em momento equivalente, sendo 0 

utilizador informado do respetivo tarifário aquando da solicitação destes 

serviços. 

4 - A fatura incluirá, no mínimo, informação sobre: 

a) Valor unitário da componente fixa do preço do serviço de gestão de 

resíduos e valor resultante da sua aplicação ao período de prestação do 

serviço identificado que está a ser objeto de faturação; 

b) Indicação do método de aplicação da componente variável do preço do 

serviço de gestão de resíduos, designadamente se por medição, estimativa 

ou indexação a um indicador de base específica; 

c) Valor da componente variável do serviço de gestão de resíduos, 

discriminando eventuais acertos face a quantidades ou valores já faturados; 

d) Tarifas aplicadas a eventuais serviços auxiliares do serviço de gestão de 

resíduos que tenham sido prestados; 

e) Apresentação do valor correspondente ao encargo suportado com a taxa 

de gestão de resíduos nos termos Portaria n.º 278/2015 de 11 de setembro; 

Artigo 49.º 

Prazo, forma e local de pagamento 

1- 0 pagamento da fatura emitida pela Entidade Gestora é efetuada no 

prazo, forma e locais nela indicados. 

2- A faturação é mensal e o prazo para pagamento da fatura não pode ser 

inferior a 20 dias a contar da data da sua emissão. 

3- 0 utilizador tem direito à quitação parcial quando pretenda efetuar o 

pagamento parcial da fatura e desde que estejam em causa serviços 

funcionalmente dissociáveis, tais como o serviço de gestão de resíduos 

urbanos face aos serviços de abastecimento público de água e de 

saneamento de águas residuais. 
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4- Não é admissível o pagamento parcial das tarifas fixas associadas ao 

serviço de gestão de resíduos urbanos, bem como da taxa de gestão de 

resíduos associada. 

5- 0 atraso no pagamento, depois de ultrapassada a data limite de 

pagamento da fatura, permite a cobrança de juros de mora à taxa legal em 

vigor. 

6- Para os pagamentos entregues em mão, considera-se como data de 

pagamento a data de entrada do respetivo meio de pagamento, validado 

após boa cobrança. 

7- Por motivos de ordem funcional, não serão aceites pagamentos em 

numerário que sejam considerados como atos abusivos pelos 

consumidores (exemplo: pagamentos das faturas com moedas de 1, 2, 5 ou 

10 cêntimos). 

S- Os pagamentos enviados via CTT terão como data de pagamento a data 

de envio dos CTT. 

9- Todos os pagamentos efetuados por transferência bancária que 

entrarem nas contas bancárias da Entidade Gestora, após a data limite de 

pagamento, darão origem ao pagamento de juros previsto no n.º 5 deste 

artigo. 

10- Pode ser solicitado, por escrito, pelo consumidor, o pagamento em 

prestações em casos específicos sujeitos a aprovação pela Entidade Gestora 

Artigo 50.º 

Prescrição e caducidade 

1- 0 direito ao recebimento do serviço prestado prescreve no prazo de seis 

meses após a sua prestação. 

2- Se, por qualquer motivo, incluindo erro da Entidade Gestora, tiver sido 

paga importância inferior à que corresponde ao consumo efetuado, o 

direito do prestador ao recebimento da diferença caduca dentro de seis 

meses após aquele pagamento. 
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3- A exigência de pagamento por serviços prestados é comunicada ao 

utilizador, por escrito, com uma antecedência mínima de 10 dias úteis 

relativamente à data limite fixada para efetuar o pagamento. 

4- 0 prazo de caducidade para a realização de acertos de faturação não 

começa a correr enquanto a Entidade Gestora não puder realizar a leitura 

do contador, por motivos imputáveis ao utilizador. 

Artigo 51.º 

Arredondamento dos valores a pagar 

1- As tarifas são aprovadas com quatro casas decimais. 

2- Apenas o valor final da fatura com IVA incluído deve ser objeto de 

arredondamento feito aos cêntimos de euro, em respeito pelas exigências 

do Decreto-Lei nº 57/2008, de 26 de março. 

Artigo 52.º 

Acertos de faturação 

1 — Os acertos de faturação do serviço de gestão de resíduos são 

efetuados: 

a) Quando a Entidade Gestora proceda a uma leitura, efetuando -se o 

acerto relativamente ao período em que esta não se processou; 

b) Quando se confirme, através de controlo metrológico, uma anomalia no 

volume de água. 

2 — Quando o acerto resulte em crédito a favor do utilizador final, o 

utilizador pode receber esse valor autonomamente no prazo de 30 dias, 

procedendo a Entidade Gestora à respetiva compensação nos períodos de 

faturação subsequentes caso essa opção não seja utilizada. 

CAPÍTULO VI 

PENALIDADES 

Artigo 53.º 

Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento do presente regulamento, compete à 

Entidade Gestora. 

Artigo 54.º 

Regime aplicável 
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O regime legal e de processamento das contraordenações obedece ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, e no Decreto-Lei n.º 

194/2009, de 20 de agosto, todos na redação atual, e respetiva legislação 

complementar. 

Artigo 55.º 

contraordenações 

1-Constitui contraordenação, nos termos do artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 

194/2009, de 20 de agosto, punível com coima de € 1500 a € 3 740, no caso 

de pessoas singulares, e de € 7 500 a € 44 890, no caso de pessoas coletivas, 

o uso indevido ou dano a qualquer infraestrutura ou equipamento do 

sistema de gestão de resíduos por parte dos utilizadores dos serviços. 

2 -Constituem contraordenação as infrações ao disposto nas regras 

impostas sobre RCD, pelo Decreto-Lei n.º 46/2008, 12 de março, sendo 

aplicáveis os montantes das coimas previstas pelo artigo 22.º da Lei n.º 

50/2006, de 29 de agosto, ambos na redação atual. 

3-Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1500, no caso 

de pessoas singulares, e de €1250 a € 22 000, no caso de pessoas coletivas, 

a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos utilizadores dos 

serviços: 

a) A alteração da localização do equipamento de deposição de resíduos; 

b) 0 acondicionamento incorreto dos resíduos urbanos, contrariando 0 

disposto no artigo 18.º deste Regulamento; 

c) A inobservância das regras de deposição indiferenciada e seletiva dos 

resíduos, previstas no artigo 21.º deste Regulamento; 

d) 0 incumprimento do horário de deposição dos resíduos urbanos, 

contrariando o disposto no artigo 25.º deste Regulamento; 

e) O desrespeito dos procedimentos veiculados pela Entidade Gestora, em 

situações de acumulação de resíduos, no sentido de evitar o 

desenvolvimento de situações de insalubridade pública. 

4 -Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a € 8 500, no 

caso de pessoas singulares, e de € 650 a € 20 000, no caso de pessoas 
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coletivas, em violação do presente Regulamento, o incumprimento do 

estipulado sobre o acondicionamento, recolha e limpeza de RCD, que não 

seja acolhido pela legislação mencionada no n.º 2 deste artigo. 

5 -Qualquer outra infração a este regulamento não prevista nos números 

anteriores será punida com coima de € 100 a € 1 000, no caso de pessoas 

singulares, e de € 200 a € 2 000, no caso de pessoas coletivas. 

Artigo 56.º 

Negligência 

Todas as contraordenações previstas no artigo anterior são puníveis a título 

de negligência, sendo, nesse caso, reduzidas para metade os limites 

mínimos e máximos das coimas previstas no artigo anterior. 

Artigo 57.º 

Processamento das contraordenações eaplicação das coimas 

1 - A fiscalização e a instrução dos processos de contraordenação, assim 

como o processamento e a aplicação das respetivas coimas competem à 

Entidade Gestora. 

2- A determinação da medida da coima faz-se em função da gravidade da 

contraordenação, ograu de culpa do agente e a sua situação económica e 

patrimonial, considerando essencialmente os seguintes fatores: 

a) O perigo que envolva para as pessoas, a saúde pública, o ambiente e o 

património público ou privado; 

b) 0 benefício económico obtido pelo agente com a prática da 

contraordenação, devendo, sempre que possível, a coima exceder esse 

benefício. 

3- Na graduação das coimas deve, ainda, atender-se ao tempo durante o 

qual se manteve a ínfração, se for continuada. 

Artigo 58.º 

Produto das coimas 

0 produto das coimas consignadas neste Regulamento constitui receita da 

Entidade Gestora na sua totalidade. 

Artigo 59.º 
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Direito de reclamar 

1-Aos utilizadores assiste o direito de reclamar, por qualquer meio, perante 

a Entidade Gestora, contra qualquer atoou omissão desta ou dos respetivos 

serviços ou agentes, que tenham lesado os seus direitos ou interesses 

legítimos legalmente protegidos. 

2- Os serviços de atendimento ao público dispõem de um livro de 

reclamações, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de 

setembro, onde os utilizadores podem apresentar as suas reclamações. 

3- Para além do livro de reclamações, a Entidade Gestora disponibiliza 

mecanismos alternativos para a apresentação de reclamações que não 

impliquem a deslocação do utilizador às instalações da mesma, 

designadamente através do seu sítio na Internet. 

4- A reclamação é apreciada pela Entidade Gestora no prazo de 22 dias 

úteis, notificando o utilizador do teor da sua decisão e respetiva 

fundamentação. 

5- A reclamação não tem efeito suspensivo, exceto na situação prevista no 

artigo 49.º do presente Regulamento. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 60.º 

Integração de lacunas 

Em tudo o que não se encontre especialmente previsto neste Regulamento 

é aplicável o disposto na legislação em vigor. 

Artigo 61.º 

Revogação 

Após a entrada em vigor deste Regulamento fica automaticamente 

revogado o Regulamento de Resíduos Sólidos e Remoção de Lixos do 

Município de Penalva do Castelo anteriormente aprovado, bem como todas 

as disposições regulamentares que contrariem o presente regulamento. 

Artigo 62.º 

Entrada em vigor 
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Este Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação em Diário 

da República. 

~ 
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 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM DEZ DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE: 

"44 —JUNTAS DE FREGUESIA —JUNTA DE FREGUESIA DE ESMOLFE —

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA: 

O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: 

"Considerando que, dentro do princípio da complementaridade, Municípios e Freguesias 

devem conjugar sinergias, com vista à disponibilização de equipamentos de uso e 

interesse coletivo; 

Considerando que, para a Freguesia de Esmolfe se reveste de grande importância 

proceder a obras de beneficiação/adaptação no Edifício Sede da Freguesia; 

Considerando que as verbas provenientes do Orçamento de Estado, afetas às Freguesias, 

são manifestamente insuficientes para a prossecução das suas atribuições; 

Considerando que compete à Câmara Municipal, apresentar propostas à Assembleia 

Municipal sobre matérias da competência desta, nos termos do disposto na alínea ccc), do 

número urn, do artigo trinta e três, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 

de doze de setembro, proponho a celebração do contrato-programa entre o Município de 

Penalva do Castelo e a Freguesia de Esmolfe, anexo à presente e da mesma fazendo parte 

integrante, devendo o mesmo ser submetido a deliberação da Assembleia Municipal para 

efeitos da alínea j), do número um, do artigo vinte e cinco da mencionada lei. 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE PENALVA DO 

CASTELO E A FREGUESIA DE ESMOLFE 

Entre o Município de Penalva do Castelo, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Francisco Lopes de Carvalho, primeiro outorgante, e a Freguesia de Esmolfe, 

representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Rogério da Silva Craveiro, segundo 

outorgante, é celebrado o presente Contrato-Programa, que se rege pelas cláusulas 

seguintes, o qual em cumprimento do disposto na alínea j) do número um, do artigo 

vinte e cinco da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foi 

objeto de deliberação da Assembleia Municipal na sessão de de de 

dois mil e vinte:  

Cláusula Primeira 

Objeto do acordo 
Constitui objeto do presente contrato-programa a concessão de uma comparticipação 

financeira à Freguesia de Esmolfe, no valor de trinta e três mil novecentos e noventa e 

dois euros e oitenta e nove cêntimos, para execução das obras de beneficiação/adaptação 

do Edifício Sede da Freguesia. 

_~o O eá o7-. c. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

Esta comparticipação engloba o valor de vinte mil euros que será deduzido à verba 
prevista para investimentos na freguesia, a transferir por delegação de competências. 
Cláusula Segunda 

Período de vigência 

Sem prejuízo do disposto na cláusula número seis, o presente contrato-programa produz 
efeitos entre o momento da sua assinatura e o da conclusão dos trabalhos a que alude a 
cláusula primeira. 

Cláusula Terceira 

Deveres do Município de Penalva do Castelo 

Um -Compete ao Município de Penalva do Castelo: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução física e financeira dos trabalhos comparticipados;  
b) Disponibilizar, de acordo com a informação da evolução dos trabalhos, comprovada 
mediante apresentação de cópias dos autos de medição, a verba prevista no presente 
contrato-programa; 

c) Disponibilizar um técnico do Município para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 

Cláusula Quarta 
Deveres da Freguesia de Esmolfe 

Um - Compete à Freguesia de EsmoIfe: 
a) Assumir o compromisso de utilizar o apoio financeiro, que ora se concede, 
exclusivamente, nas obras a que se refere a cláusula primeira; 

b) Remeter informação e documentos comprovativos da execução dos investimentos 
objeto do presente contrato-programa ao Município de Penalva do Castelo; 

c) Assegurar a boa execução dos trabalhos previstos, de acordo com as normas técnicas e 

a Legislação em vigor, de acordo com as indicações fornecidas pelo técnico do Município.  
Cláusula Quinta 

Pagamentos 

O apoio atribuído será pago mediante apresentação dos autos de medição, devendo a 

Junta de Freguesia remeter cópias das faturas e recibos respeitantes aos autos 

comparticipados, ao Município de Penalva do Castelo, até dez dias depois do recebimento 
das respetivas verbas. 

Cláusula Sexta 
Resolução do contrato 

Um - O incumprimento do presente contrato-programa constitui motivo bastante para a 
sua resolução, obrigando-se a beneficiária à restituição integral de todos os valores da 
comparticipação recebida. 

Dois - Constatado o incumprimento, a beneficiária será interpelada para proceder à 
devolução da verba, entretanto recebida, no prazo de dois meses a contar da interpelação. - 



MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 
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UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÂO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

CIáusula Sétima 

Denúncia do acordo 

O presente contrato poderá ser denunciado por qualquer uma das partes, através da 

apresentação de uma proposta de denúncia, devidamente fundamentada, a qual será 

discutida entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. 

Cláusula Oitava 

Publicidade 

Ao presente contrato será dada a devida publicidade.  

Cláusula Nona 

Omissões 

Os casos omissos decorrentes da aplicação deste contrato serão decididos entre a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia. 

Informação financeira 

A despesa prevista no presente Contrato-Programa tem cabimento no projeto das 

GOP/dois mil e vinte número   Ação número com o 

cabimento número , e o número sequencial de compromisso ,efetuado em 

 / /dois mil e vinte. 

Município de Penalva do Castelo, de de dois mil e vinte. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do contrato-programa entre 

o Município de Penalva do Castelo e a Freguesia de Esrnolfe, devendo o mesmo ser 

submetido a deliberação da Assembleia Municipal para efeitos da alínea j), do número 

um, do artigo vinte e cinco da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro. " 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 20 de fevereiro de 2020. 

A Assistente Técnica, 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PROPOSTA
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DESIGNAÇÃO DE UM ELEMENTO PARA REPRESENTAÇÃO NA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO DE 

PENALVA DO CASTELO 

Tendo em conta o e-mail da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

em Risco de Penalva do Castelo, através do qual é solicitada a designação de 

cidadãos eleitores, preferencialmente com especiais conhecimentos ou 

capacidades para intervir na área das crianças e jovens em perigo; 

Assim, por forma a dar cumprimento ao estipulado na alínea 1), do n.° 1, 

do art.° 17.° da Lei n.° 147/ 99, de 01 de setembro, proponho a designação de um 

elemento para representação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

Perigo de Penalva do Castelo. 

Penalva do Castelo, 20 de fevereiro de 2020. 

O Presidente da Assembleia, 

~1   ~ 
(l~r. Vítor Manuel Melo Fernandes) 
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Assunto 
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Para 

Data 

Designação de cidadãos eleitores -mandato 2020/2023 

cpcj.penalvacastelo <cpcj.PenalvaCastelo@cnpdpcj.pt> 
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das modalidades alargada e restrita para o proximo mandato (2020/2023). 

~~ 
~JI`J~;~! 

)~u C 

i 

~~ .~ 
~► ':~¡~v. G~~ ~ 

~^' ~~~,- II ~ ~~liO~GtL'Gt~~ cC.~ ~~ .X~kati~,t 
Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Penalva do Castelo, ,p 

Dando cumprimento ao Art.º 26º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, a CPCJ de Penalva do Castelo irá proce t a constituiça 

Nesse sentido, conforme o estipulado na alínea I), d0 Art.º 17º da mesma Lei, pelo presente se solicita a V. Ex.ª que sejam 

designados pela Assembleia Municipal, até ao dia 15 de abril, quatro cidadãos 
eleitores, preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades para intervir na área das 
crianças e jovens em perigo. 

~-
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Informa-seque dos atuais membros designados pela Assembleia Municipal, a Prof.ª Susana Pais não poderá ser reconduzida, visto já ter 
atingido o limite de anos consecutivos no exercício de funções, conforme o determinado no n.º 5, do Art.º 26º, da já referida Lei. 

A Prof.ª Elizabeth Cancelas faltou às últimas 5 reuniões, alegando indisponibilidade. 

Com os melhores cumprimentos. 

Lucília Santos 

Presidente da CPCJ de Penalva do Castelo 

MUNIC{P►O DE PENALVA DO CASTELO 
A83EMBLEU► MUNICIPAL 

ENTRADA 
Data ~`t! ©.~lí',C1óC~RegisOon.°  C', ~jC~G 

0 Funcionário ~C~~ cB~c-~ ~~ ~~~,~~ ~_. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNH)ADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

GAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

VINTE: 

"82.01 -PLANO DIRETOR MUNICIPAL -INTEGRAÇÃO NO PDM DAS 

NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO (PELO 

N.° 2, DO ART.° 199.° DO RjIT) E TRANSPOSIÇÃO DAS NORMAS DO 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO CENTRO 

LITORAL - REOT -RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DO ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO -ALTERAÇÃO: 

Presente uma informação dos serviços, do seguinte teor: 

"Um. Introdução 

O Plano Diretor Municipal de Penalva do Castelo foi aprovado pela Assembleia 

Municipal em vinte de março de dois mil e quinze, tendo sido publicado em diário da 

república através do aviso número sete mil e noventa e seis barra dois miI e quinze, de 

vinte e cinco de junho.  

O atual plano foi elaborado ao abrigo do regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial aprovado pelo decreto-lei número trezentos e oitenta barra noventa e nove, de 

vinte e dois de setembro, regime que veio a ser revogado, no seguimento da publicação do 

DL número oitenta barra dois mil e quinze, de catorze de maio. 

A norma prevista no número dois, do artigo cento e noventa e nove do RJIGT -Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial veio estabelecer que os planos 

municipais devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em vigor, ou seja, até, 

treze de julho de dois mil e vinte, incluir as regras de classificação e qualificação do solo, 

sob pena de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, 

não podendo, na área abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de 

quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso e transformação do solo.  

Este quadro legislativo é substancialmente diferente daquele que vigorava à data da 

revisão do PDM de Penalva do Castelo, introduzindo importantes alterações nas regras 

na classificação e qualificação do solo, nomeadamente com a eliminação da categoria 

operativa de Solo Urbanizável, conforme previsto no artigo dez da Lei número trinta e 

um barra dois mil e catorze, de trinta de maio (lei de bases gerais da política pública de 

solos, de ordenamento do território e de urbanismo). 

Em nome do princípio da sustentabilidade territorial, a reclassificação do solo como 

urbano é limitada ao indispensável, sustentável dos pontos de vista económico e 

financeiro, e traduz uma opção de planeamento necessária, que deve ser objeto de 

contratualização. 
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Existe tambérn a oportunidade de integração das normas do PROFCL -Programa 

Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, recentemente publicado pela 

Portaria número cinquenta e cinco barra dois mil e dezanove, de onze de fevereiro, e 

alterado pela Declaração de Retificação número dezassete barra dois mil e dezanove, de 

doze de abril. 

Nos termos do artigo setenta e sete do RJIGT, a deliberação da Câmara municipal para 

alteração do PDM deve ser acompanhada de relatório sobre o estado do ordenamento do 

território, que deve ser elaborado de quatro em quatro anos, para submeter a apreciação 

da Assembleia Municipal, nos termos do número três, do artigo cento eoitenta enove.----

O REOT é urn instrumento que permite a avaliação contínua do desenvolvimento do 

território, tendo em conta o nível de execução dos objetivos e concretização das ações 

propostas no Plano Diretor Municipal (PDM). 

Dois. Discussão pública do REOT 

O período de discussão pública do REOT decorreu entre vinte e oito de novembro de dois 

mil e dezanove e nove de janeiro de dois mii e vinte, de acordo com a deliberação da 

Câmara Municipal de catorze de outubro de dois mil e dezanove, onde foi aprovada a 

proposta do Relatório de Ordenamento do Estado do Território.  

À Proposta do REOT, foram registadas duas participações particulares durante o 

período de discussão Pública do REOT. 

Concluído o período de discussão pública, à semelhança, nos termos do número seis, do 

artigo oitenta e nove do RJIGT, a Câmara Municipal pondera e divulga o resultado das 

participações apresentadas, designadamente através da comunicação social e da página 

da internei da Câmara Municipal.  

As participações foram objeto de análise e ponderação, cujo resultado consubstancia, na 

não inclusão das mesmas, por não se enquadrarem no âmbito e nos termos do 

procedimento do REOT, devendo, contudo, ser observadas à data da elaboração da 

revisão ou alteração do PDM. 

Três. Proposta 

Face ao exposto, propõe-se que a câmara municipal delibere, em reunião pública 

(conforme disposto no número sete, do artigo oitenta e nove do RJIGT), o seguinte: 

Três.Um. Ao abrigo do disposto no número três, do artigo cento e oitenta e nove 

do RJIGT: 

- Aprovar o REOT -Relatório do Estado do Ordenamento do Território, devendo este 

ser submetido à apreciação da assembleia municipal. 

Três.Dois. Ao abrigo do artigo cento e quinze e cento e dezoito do Decreto-Lei 

número oitenta barra dois mil e quinze, de catorze de maio: 

- Iniciar o procedimento de alteração ao Plano Diretor Municipal de Penalva do Castelo, 

no sentido de integrar as novas regras de classificação e qualificação do solo (número 
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dois, do artigo cento e noventa e nove do RJIGT), bem como transposição das normas do 

Programa Regional de Ordenamento Florestal do centro Litoral (artigo dois da Portaria 
cinquenta e seis barra dois mil e dezanove, de onze de fevereiro); 

- Aprovar os termos de referência da alteração ao Plano Diretor Municipal de Penalva do 
Castelo, nos termos do número três, do artigo setenta e seis do RJIGT; 

- Abrir um período de participação pública preventiva, durante a qual os interessados 
poderão formular sugestões, bem como apresentar informações sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração, 
estabelecendo um período de quinze dias úteis, conforme número dois, do artigo oitenta e 

oito do RJIGT; 

- Estabelecer um prazo de doze meses para elaboração da alteração do Plano Diretor 
Municipal de Penalva do Castelo, contados a partir da publicação no Diário da 
República, da deliberação que determina a abertura do procedimento de alteração do 

Plano; 

- Determinar a publicação no Diário da República, do Aviso que divulgue o teor da 
deliberação e a sua divulgação na comunicação social, na plataforma colaborativa de 
gestão territorial (PCGT) e no sítio da internei da Câmara Municipal, nos termos do 
número um, do artigo setenta e seis e da alínea a), do número quatro, do artigo cento e 
noventa e um do RJIGT; 

Três.Três. Ao abrigo do artigo cento e vinte do Decreto-Lei número oitenta 
barra dois mil e quinze, de catorze de maio: 

- Determinar a alteração da Avaliação Ambiental Estratégica, por adaptação à alteração 
da Primeira revisão do PDM de Penalva do Castelo. 

À consideração superior. " 

A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder em conformidade com a informação dos 
serviços, ficando o REOT - ReIatório do Estado do Ordenamento do Território e os 
termos de referência da alteração ao Plano Diretor Municipal de Penalva do Castelo, 
anexos à presente ata, da qual fazem parte integrante." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de fevereiro de 2020. 

A Assistente Técnica, 
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TERMOS DE REFERENCIA — 1.a ALTERAÇÃO À 1.a REVISÃO DO PDM 

1. INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor Municipal de Penalva do Castelo foi aprovado pela Assembleia 

Municipal em 20 de março de 2015, tendo sido publicado em diário da república 

através do aviso n.° 7096/2.015, de 25 de junho. 

O atual plano foi elaborado ao abrigo do regime jurídico dos instrumentos de 

gestão territorial aprovado pelo decreto-lei n.° 380/99, de 22 de setembro, regime 

que veio a ser revogado, no seguimento da publicação do DL n.° 80/2015, de 14 

de maio. 

A norma prevista no n.° 2 do artigo 199.° do RJIGT —Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial veio estabelecer que os planos municipais 

devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em vigor, ou seja, até, 

13 de julho de 2020, incluir as regras de classificação e qualificação do solo, ºs b 

pena de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido 

alteradas, não podendo, na área abrangida e enquanto durar a suspensão, haver 

lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso 

e transformação do solo. 

Este quadro legislativo é substancialmente diferente daquele que vigorava à data 

da revisão do PDM de Penalva do Castelo, introduzindo importantes alterações 

nas regras na classificação e qualificação do solo, nomeadamente com a 

eliminação da categoria operativa de Solo Urbanizável, conforme previsto no 

artigo 10.° da Lei n.° 31/2014, de 30 de maio (lei de bases gerais da política 

pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo). 

Em nome do princípio da sustentabilidade territorial, a reclassificação do solo 

como urbano é limitada ao indispensável, sustentável dos pontos de vista 

económico e financeiro, e traduz uma opção de planeamento necessária, que 

deve ser objeto de contratualização. 

Existe também a oportunidade de integração das normas do PROFCL -

Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, recentemente 

publicado pela Portaria n.° 55/2019, de 11 de fevereiro, e alterado pela 

Declaração de Retificação n.° 17/2019, de 12 de abril. 
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O presente documento, a submeter à apreciação da Cãmara Municipal de 

Penalva do Castelo, nos termos e para efeitos do n.° 3 do artigo 76.° do Novo 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), consubstancia 

os Termos de Referência da Alteração do Plano Diretor Municipal de Penalva do 

Castelo, que fundamentam e enquadram a oportunidade do procedimento de 

alteração por imposição de disposição legai prevista no artigo 199.° do Novo 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial —RJIGT, aprovado pelo 

Decreto -Lei 80/2015 de 14 de Maio. 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A presente proposta da 1 a Alteração à 1.a Revisão do PDM de Penalva do 

Castelo rege-se pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), publicado pelo Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, sendo 

elaborada nos termos do procedimento estabelecido no seu artigo 119°. 

Esta alteração decorre da entrada em vigor de leis ou regulamentos que colidem 

com as respetivas disposições do plano, de acordo com o disposto na alínea c) 

do n.° 2 do artigo 115.° do RJIGT, como também, da evolução das condições 

económicas, sociais e culturais subjacentes e que fundamentam as opções 

definidas no plano, de acordo com a alínea a) do n.° 2 do artigo 115.° do mesmo 

diploma, nomeadamente: 

2.1. NOVA CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 

Alteração das regras de classificação e qualificação do solo, nomeadamente com 

a eliminação da categoria operativa de Solo Urbanizável, conforme previsto no 

artigo 10.° da Lei n.° 31/2014, de 30 de maio (lei de bases gerais da política 

pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo), no RJIGT e no 

Decreta Regulamentar n.° 15/015, de 19 de agosto, que estabelece os critérios 

de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação 

e as categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante. 

Em nome do princípio da sustentabilidade territorial, a reclassificação do solo 

como urbano é limitada ao indispensável, sustentável dos pontos de vista 

~~ ̀/ 
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económico e financeiro, e traduz uma opção de planeamento necessária, que 

deve ser' objeto de contratualização. 

2.2. PROF 

Integração das normas do PROFCL -Programa Regional de Ordenamento 

Florestal do Centro Litoral, recentemente publicado pela Portaria n.° 5512019; de 

11 de fevereiro, e alterado pela Declaração de Retificação n.° 17/2019, de 12 de 

abril. 

2.3. CARTOGRAFIA 

A cartografia deverá ser oficial ou homologada pela DGT e atualizada com o 

máximo de 5 anos, conforme disposto no Decreto-Lei n.° 130/2019, de 30 de 

setembro. 

3. METODOEOOIA E FASEAMENTO DA ALTERAÇÃO DO PLANO 

Nos termos do n.° 1 do artigo 76.° e do n.° 9 do artigo 77.° do RJIGT, a elaboraçãc 

da 1 a Alteração à 1 a Revisão do PDM de Penalva do Castelo é determinada por 

deliberação da Câmara Municipal, em reunião pública, a qual estabelece: 

Os objetivos a prosseguir com a alteração à 1 a Revisão do PDM, nos 

termos da alínea a) do n.° 3 do artigo 6.° do RJIGT; 

O prazo para a elaboração da alteração, de acordo com o n.° 1 do artigo 

76° do RJIGT; 

O prazo do período de participação pública, nunca inferior a 15 dias, nos 

termos do n.° 1 do artigo 76.° e o n.° 2 do artigo 88.° do RJIGT; 

A necessidade de se proceder à Avaliação Ambiental, nos termos do n.°2 

do artigo 120.° do RJIGT; 

De acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 76°, na alínea c) do n.° 4 do artigo 

191.°, e no n.° 2 do artigo 192.°, a deliberação de alteração será publicada na 2.a 

Série do Diário da República e divulgada na comunicação social, na plataforma 

colaborativa de gestão territorial e no sítio da internet da Câmara Municipal de 

Penalva do Castelo. 
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Estabelece-se um prazo de 6 meses para elaboração da alteração do Plano 

®iretor Municipal de Penaiva do Castelo, contados a partir da publicação no 

®iário da República, da deliberação que determina a abertura do procedimento 

de alteração do Plano. 

A elaboração da alteração do Plano deverá cumprir a metodologia e faseamento 

sintetizados seguidamente: 

1) ®ecisão da elaboração da 1 a Alteração á 1 a Revisão do PDM e de 

qualificação da Avaliação Ambiental; 

2) Definição a aprovação dos Termos de Referência, metodologia e 

programa dos trabalhos; 

3) Período de Participação pública não inferior a 15 dias; 

4) Análise e enquadramento dos resultados da Participação Pública; 

5) Processo de elaboração da proposta de alteração pela Câmara Municipal 

e acompanhamento pela CCDRC; 

6) Aprovação pela Câmara Municipal do ®iagnóstico e Proposta Preliminar 

de alteração do P®M; 

7) Proposta de alteração para apreciação peias entidades; 

8) Concertação com a CCDRC e com as restantes entidades consultadas; 

9) Proposta de alteração a ser submetida a discussão pública; 

10) Discussão Pública com um período não inferior a 30 dias; 

11) Ponderação dos resultados da ®iscussão Pública; 

12) Elaboração da versão final da proposta de alteração do P®M; 

13) Parecer Final da CCDRC; 

14) Submissão á aprovação da Assembleia Municipal; 

15) Publicação e depósito. 
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4, OPORTUNIDADE E FUNDAMENTAçÃO 

A profunda e estruturante reforma do sistema de planeamento do território 

estabelecida pela Lei n° 31/2014, de 30 de maio, destacando~se as novas regras 

relativas à classificação e qualificação dos solos, nomeadamente relativamente 

ao solo urbanizável, reforçada pela publicação da revisão do RJIGT, que veio 

definir o prazo máximo até 14 de julho de 2020 para incluir as regras de 

classificação e qualificação do solo nele previstas, sob pena de suspensão das 

normas do P®M que deveriam ter sido alteradas. 

Do mesmo modo, a profunda revisão do quadro legai relativo ao ordenamento 

florestal e ao Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios, levou a integrar 

na presente proposta de alteração a oportunidade de adequar o plano a este 

novo quadro legal preconizado, designadamente, pelo Programa Regional de 

Ordenamento Florestal do Centro Litoral - PROF-CL, publicado pela Portaria n° 

56/2019 de 11 de fevereiro, como também pelo Decreto lei n° 14/2019 de 21 de 

janeiro. 

Paralelamente, no sentido de uma contínua melhoria e aperfeiçoamento do 

plano, minimizando os efeitos negativos gerados pela profunda crise económica 

que atravessou o concelho e cuja ténue retoma ainda se encontra a decorrer, 

propõe-se também uma melhoria ao plano, para que contribua, 

inequivocamente, para o desenvolvimento económico e social de forma 

sustentável do concelho. 

Assim sendo, a presente proposta de alteração ao PDM tem como objetivo 

adaptar o plano às leis e regulamentos que entraram em vigor, contribuindo 

simultaneamente, para a adaptação do mesmo à evolução das condições 

ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que fundamentam as 

opções definidas no plano. 

/~ proposta de alteração não põe em causa os princípios e as opções estratégicas 

do PDM, bem como os princípios do modelo de ordenamento definido ou dos 

regimes de salvaguarda e valorização dos recursos e valores territoriais na 
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globalidade, não determinando uma opção autónoma de planeamento sendo, 

pois, o procedimento de alteração o adequado para o efeito. 

5. OBJECTIVOS A PROSSEGUIR 

Nos pressupostos elencados no presente documento, o procedimento de 

alteração proposto considera os seguintes ªrandes objetivos' 

a) Adequar as disposições ao novo quadro legal, destacando-se a Lei n.° 

3112014, de 30 de maio, oDecreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio e 

Decreto Regulamentar 15/2015, de 19 de agosto; 

b) Adequar as disposições do plano decorrentes da entrada em vigor do 

novo quadro legal referente ao ordenamento florestal e defesa da floresta 

contra incêndios publicado pelo Decreto-Lei n° 124/2006, de 28 de junho, 

na atual redação, ao regime jurídico dos planos de ordenamento, de 

gestão e de intervenção de âmbito florestal, publicado pelo Decreto-lei n° 

16/2009, de 14 de janeiro na sua atual redação, como também da entrada 

em vigor do Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro 

Litoral e PROF-CL, publicado pela Portaria n.° 5612019 de 11 de fevereiro; 

f) Aperfeiçoar o plano, revendo algumas regras por se apresentarem 

inadequadas face à realidade, clarificando normas e evitando a sua 

deficiente aplicação; de forma que o documento contribua para o 

desenvolvimento económico e social de forma sustentável do concelho. 

s. AVALIAÇÃO AMBIENTA~ 

A elaboração do PDM de Penalva do Castelo foi alvo de Avaliação Ambiental 

Estratégica nos termos do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de Junho, na sua 

atual redação, tendo sido elaborados, aprovados e publicados nos termos da lei, 

o Relatório de Fatores Críticos, o Relatório Ambiental acompanhado de Resumo 

Não Ìécnico e a respetiva Declaração Ambiental. 

Nos termos do disposto no artigo 120.° do RJIGT, será efetuada a alteração da 

Avaliação Ambienta! Estratégica, por adaptação à alteração da 1.a revisão do 

PDM de Penalva do Castelo. 
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7. CONC~USÃd 

O procedimento de alteração do PDM de Penalva do Castelo enquadra-se na 

dinãmica dos Instrumentos de Gestão Ìerritorial, nos termos do disposto no 

artigo 115.° do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio. 

A alteração decorre da entrada em vigor de leis ou regulamentos, bem como, da 

avaliação da evolução das condições económicas, sociais e culturais 

subjacentes e que fundamentam as opções definidas no Plano, nos termos da 

alínea c) e da alínea a), do n.° 2, dos artigos 115.° e artigo 118.°, cumprindo 0 

procedimento definido no n.° 1, do artigo 119.°, do mencionado diploma. 
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]. INTR~DUçÁO 

0 presente documento constitui o Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT) de 

avaliação da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Penalva do Castelo. 

A elaboração do REOT decorre da exigência expressa no art.º 77º do RJIGT, reforçada pelo Decreto 

Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto; que estabelece os critérios de classifi«üação e 

reclassificação do solo, bem como as categorias de q~!alificação do solo r~ástico e urbano. De acordo 

com o previsto no n.º 5 do art.º 189º do 77º do Regime dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, o REOT foi submetido a um período de 

Discussão Pública, determinado pela publicação do Aviso n.º 17694/2019, de 7 de novembro, em 

Diário da Republica, que decorreu durante 30 dias úteis, após o 5º dia útil a seguir a publicação do 

aviso. Durante este período foram apenas apresentadas duas participações, ambas fora do âmbito do 

REOT. 

A 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Penalva do Castelo encontra-se em vigor deste 2015, no 

seguimento da publicação do Aviso n.º 7096/2015, de 25 de junho, em data posterior à publicação do 

novo RJIGT, contudo foi aprovado ao abrigo do regime transitório previsto no art.º 197º do mesmo 

diploma. 

Decorridos 4 anos após a publicação da 1ª Revisão do PDM de Penalva do Castelo, a Câmara Municipal 

tem a necessidade de elaborar o REOT, conforme estabelecido no n.º 3 do art.º 189º do RJIGT, "a 

câmara municipal (...J elabora de quatro em quatro anos, um relatório sobre o estado do ordenamento 

do território, a submeter, respetivamente, à apreciarão da assembleia municipal", o qual deve traduzir 

o "balanço de execução dos planos territoriais objeta de avaliação, bem como os níveis de coordenação 

interna e externa obtidos, fundamentando uma eventual necessidade de revisão". Por outro lado, no 

n.º 6 do r~nesmo artigo, é referido que a não elaboração do REOT nos prazos indicados impossibilita a 

Câmara Municipal de rever os seus Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). 

Nos termos da Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo, aprovada pela lei n.º 31/2014, de 30 de maio, os planos territoriais devem definir 

parâmetros e indicadores que permitam monitorizar a respetiva estratégia, objetivos e resultados da 

sua execução, que irão servir de base à elaboração dos respetivos relatórios de execução, que 

forrldamentam a necessidade de alteração, revisão ou revogação do Plano. 

A 1ª revisão do PDM de Penalva do Castelo não contempla a definição de sistema de monitorização de 

implementação do Plano, por forma a tornar visível o desenvolvimento do processo de avaliação desdq 

a situação de partida até ao momento em que o exercício periódico de avaliação é realizado. 
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Tendo por base os dados da Câmara I~lunicipal de Penalva do Castelo relativos aos últimos anos e 

considerando a definição de indicadores que permitiram quantificar os dados disponíveis por temática, 

foi possível avaliar a grau de eficácia do PDfVI desde a sua vigência (2015) e identificar eventuais 

constrangimentos de aplicabilidade do PDfVI, que podem ser ultrapassados no âmbito de um processa 

de alteração ou revisão do Plano. 

~ Cúni T Ei~úG ï~ipi~tKiÃL ~O P'DIVI UE PENALVA DO ~~TELO 

De acordo com o art.º ~7º do RJIGT, o plano diretor municipal ê constituído e acompanhado por um 

conjunto de elementos identificados no diploma. analisando o conteúdo da lª revisão do PDlVI de 

Penalva do Castelo, conclui-se dá resposta ao estabelecido na legislação em vigor para os PDIVI. 

O PDM de Penalva do Castelo apresenta a seguinte organização: 

Quadro i: Organização do PDM de Penalva do Castelo 

Elementos que 
constituem o Plano 

Elementos que 
acompanham o Plano 

Peças Estritas 

° Regulamento 

° Estudos de caracterização do 

território municipal 

° Relatório fundamentando as 

soluções adotadas, a 
estratégia territorial e as 
opções de ordenamento que 

a concretizam 

° Programa de Execução e 
Financiamento 

° R~iapa de Ruído 

° Relatório Ambiental 

Relatório de ponderação dos 
resultados da auscultação 

pública e participações 
recebidas 

Ficha de Dados Estatísticos 

Peças Desenhadas 

Planta de Ordenamento, desdobrada em: 

• PO - Qualificação do Solo (escala: 1/10 000) 

° PO -Património Cultural (escala: 1/10 000) 

° PO - Zonamento Acústico (escala 1/25 000) 

Planta de Condicionantes, que inclui: 

° PC -Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica 

Nacional, adiante designadas por RAN e REN (escala: 

1/10 000) 

° PC -Outras Condicionantes (escala: 1/10 000) 

° PC -Áreas Florestais Percorridas por Incêndios (escala 

1/25 000) 

° PC - Planta de Perigosidade de Incêndio Florestal 

(escala 1/25 000) 

° Cartas de Enquadramento Regional e Legal 

° Plantas temáticas de caracterização 

• Planta de Compromissos Urbanísticos 

° Planta da Estrutura Ecológica fViunicipal 

° Plano f~liunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI) 

° Plano Idlunicipal de Emergência (PfVIE) 

Fonte: Plano Diretor Rnunicipal de Penalva do Castelo (PDMPC) 
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3 METODOLOGIA 

Com a entrada em vigor da la revisão do PDIVi de Penalva do Castelo em 2015, que vigora durante um 

período de 10 anos, o REOT permite avaliar o nível de eficácia atual do Plano, num período intermédio 

da sua vigência, incorporando a análise das dinâmicas que influenciam as condições ambientais e de 

sustentabilidade do território, com o intuito de apoiar os processos de conceção e decisão de políticas 

e medidas de intervencão nos nliversºs d4!?'~í!?i^s. 

O REOT consubstancia o resultado final da aplicação do sistema de avaliação delineado, demonstrando 

o grau de execução dos objetivos e da concretização das ações propostas no PDM em vigor, traduzindo 

o balanço da execução do PDM de Penalva do Castelo, em 201 . 

Para cada área temática, procedeu-se ao levantamento e análise de um conjunto de informação 

necessária, que permitiram quantificar o ponto de situação atual, evolução e tendências da estratégia 

e objetivos delineados para o território municipal. 

De modo a organizar as matérias, optou-se por individualizar as temáticas de acordo com a estrutura 

do Relatório da Proposta da 1ª revisão do PDNi de Penalva do Castelo, designadamente: 

1. Estratégia de Desenvolvimento eModelo Territorial: tendo em consideração a estratégia 

definida para o concelho, verifica-se se os objetivos e ações estão a ser atingidos, em 

articulação com a avaliação do grau de execução das propostas inscritas no Programa de 

Execução e Plano de Financiamento; 

2. Classificação e Qualificação do solo: procede-se à análise do grau de implementação da 

classificação e qualificação do solo, urbano e rústico, tendo por base os compromissos 

urbanísticos e as categorias e subcategorias de espaço definidas na Planta de Ordenamento e 

no Regulamento do Plano. Procede-se também à análise dos objetivos, dos parâmetros 

urbanísticos e do nível de ocupação do solo urbanizável; 

3. Rede Viária e Transportes: verifica-se se as intervenções previstas no Plano têm sido 

executadas, de acordo com o planeamento estabelecido; 

4. Infraestruturas urbanas: verifica-se se as intervenções propostas ao nível do abastecimento 

de água, saneamento de águas, recolha e tratamento de resíduos, rede elétrica e de 

comunicação e infraestruturas gasistas se encontram a ser implementadas; 

5. Estrutura Ecológica Municipal: é verificada como a EEiVi se encontra salvaguardada no 

território concelhio através do normativo em vigor; 

6. Val®res Gaitareis: é avaliado o nível de execução da estratégia patrimonial e das intervenções 

previstas; 1~i~ 
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7. Quadro Demográfico Prospetivo: são analisadas as projeções demográficas inscritas no PDM 

e verificado se estão alinhadas com os dados estatísticos mais recentes; 

8. Equipamentos ~oletivos~ são avaliadas as propostas previstas no que se refere ao grau de 

execução, desde a vigência do Plano; 

9. Turismo: é verificado o ponto de situação das intervenções em curso ou previstas, assim como 

são analisados os dados estatísticos disponíveis em termos de dinâmica de oferta e procura 

do setor; 

10. Restrições e servidões de utilidade públiea: são identificadas as condicionantes legais e 

identificados eventuais constrangimentos na gestão do território; 

11. Programa de Execução e Plano de Finaneiamenta~ é avaliado o grau de cumprimento das 

diversas ações e projetos previstos. 

De seguida, apresenta-se, por temática, o levantamento, análise e ponto de situação das propostas e 

normativo do PDM de Penalva do Castelo, que no conjunto permitem avaliar e perceber o nível de 

execução do Plano para o período em análise (2015 a 2019) e identificar as situações que carecem de 

correção no âmbito de um processo de alteração ou revisão do Plano, sendo certo, que o PDM tem 

que ser forçosamente alterado pela necessidade de se conformar com o RJIGT, para eliminar a 

categoria de espaço dos solos urbanizáveis. Há ainda a oportunidade de no processo de alteração, 

considerar a integração das normas do Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, 

recentemente publicado (Portaria n.º 55/2019, de 11 de fevereiro, alterado pela declaração de 

retificação n.º 17/2019, de 12 de abril). 

4 ESTRAT~GIA ®Ë ®ESENVOLVIMENTO E MODELO TERRtTORIAI. 

R estratégia de desenvolvimento do município de Penalva do Castelo, preconizada no âmbito da 

revisão do PDM, alicerçou-se em seis vetores estratégicos, selecionados na decorrência das conclusões 

do quadro prospetivo de desenvolvimento. Neste contexto, foram identificadas as seguintes premissas 

de desenvolvimento: 

1. Proteger e valorizar o património natural e paisagístico; 

2. Preservar e valorizar o património cultural e os recursos culturais endógenos; 

3. Promover uma política de ordenamento do território sustentável; 

4. Criar uma rede de estruturas do conhecimento, do ensino, da investigação e da cultura; 

5. Desenvolver uma economia competitiva, inovadora e solidária; 

6. Reforçar o nível de infraestruturação emelhorar onível de atendimento. 

Os vetores estratégicos de desenvolvimento considerados alicerçam um conjunto de objetivos 

definidos para o Piano Municipal, e que se traduzirarn nas seguintes questões: 
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Compatibilização de conteí~dos com o Plano de Racia Hidrográfica do Mondego; 

Definição de critérios e mecanismos de gestão fundiária; 

Redefinição das áreas sujeitas aos regimes legais da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva 

Agrícola Nacional; 

Proteção, valorização e promoção do património natural (albufeiras e respetivas faixas de 

proteção, maciços arbóreos com valor patrimonial, paisagens envolventes e sistemas 

altimétricos) e cultural (património urbanístico, arquitetónico e arqueológico); 

Restruturação espacial do território municipal, atendendo à evolução das dinâmicas de 

povoamento, por forma a evitar a fragmentação territorial (definição de uma nova hierarquia 

de sistemas de povoamento urbano visando a redução do fenómeno de dispersão); 

Redefinição do papel da atividade industrial no concelho, tendo por base a aferição das 

delimitações da Zona Industrial de Sezures e da Zona Industrial de Servum, bem como a criação 

da Zona Industrial/Oficina) de Germil; 

Fomento da atividade extrativa no concelho, mediante regulamentação e delimitação de áreas 

específicas para o efeito; 

Aposta na diversificação da mancha florestal (visando a proteção da mesma) e a valorização 

das culturas agrícolas importantes no contexto económico e social do concelho como é, a título 

de exemplo, a vinha; 

Fomento da atividade turística através da valorização do povoamento e da arquitetura beirã, 

a gastronomia e do artesanato, visando a oferta de produtos e serviços integrados no âmbito 

do alojamento em espaço rural, do desporto, do ambiente e da natureza; 

Redefinição da rede viária nacional que atravessa o concelho através da incorporação do 

projeto da variante às estradas EN329/EN329-1 (em fase de estudo prévio), tendo por base a 

avaliação dos impactes dos três corredores propostos; 

Redefinição da rede viária municipal através da sua reestruturação e hierarquização 

(retificação de traçados e promoção de novas ligações), com vista a melhorar a acessibilidade 

interna e externa; 

Compatibilização das principais redes de infraestruturas urbanas e melhoria dos níveis de 

serviço prestados, nomeadamente, no âmbito do abastecimento de água. 

i~Este sentido, e à semelhança do que já fora assumido no anterior Plano Diretor Municipal, o processo 

de revisão definiu, no âmbito do ordenamento do território, grandes premissas, essenciais para o 

alcance de um desenvolvimento integrado e sustentável: 

~. Melhoria da qualidade de vida das populações; 

2. Desenvolvimento socioeconómico integrado; 
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3. Conservação e valorização do património ambiental e paisagístico. 

Estas premissas orientaram o desenvolvimento do modelo territorial assumido em sede da revisão do 

PDfVI de Penalva do Castelo e tiveram tradução, do ponto de vista operacional, num conjunto de 

medidas inscritas no Programa de Execução e de Financiamento. 

Correlacionando os eixos de desenvolvimento considerados com as medidas/ações inscritas no 

Programa de Execução e Financiamento, e não obstante a maior parte das medidas scF~ concorrente 

dos vários eixos/objetivos cie desenvolvimento, verifica-se que o grande esforço da operacionaiização 

tem sido canalizado para a infraestruturação e valorização territorial, nomeadamente através da 

execução de vários projetos que visam o incremento e a melhoria das redes de saneamento, a 

beneficiação e expansão da rede viária concelhia e a melhoria das condições infraestruturais para o 

acolhimento de atividades económicas. 

Também se destacam as ações de alargamento da oferta de equipamentos coletivos existentes, assim 

como de divulgação e salvaguarda dos ativos territoriais, como sejam o património cultural ou os 

produtos agrícolas endógenos. 

Sem prejuízo das análises setoriais subsequentes, onde se avalia com maior detalhe o quadro 

operacional do PDM em vigor, numa análise eminentemente qualitativa, pode afirmar-se que o grau 

de execução tem sido bastante satisfatório, sobretudo no que respeita às medidas/ações que 

concorrem para a prossecução dos objetivos "melhoria da qualidade de vida das populações" e 

"desenvolvimento socioeconómico integrado". 

0 terceiro eixo estratégico, relacionado coma "conservação e valorização do património ambiental e 

paisagístico", é o que, neste contexto, tem alotados um menor número de medidas, e onde a ação 

estava também dependente da elaboração de estudos paisagísticos. 

De referir, que todas as ações relacionadas coma concretização de unidades operativas de 

planeamento e gestão (uopg), materializadas quer através de instrumentos de gestão territorial ou 

dos já citados estudos paisagísticos, ainda não conhecerem execução. 

Em síntese, desde a entrada em vigor do atual PDNi, a estratégia de desenvolvimento traçada nesse 

instrumento tem vindo a ser, paulatinamente concretizada, através de um conjunto de 

projetos/medidas que incidem, principalmente, na infraestruturação evalorização territorial, e do 

robustecimento das condições para a atividade económica, em detrimento das questões de 

planeamento e de estudos mais aprofundados, devendo as medidas elencadas neste domínio, face à 

sua pertinência ou oportunidade ser objeto de reponderação na futura revisão do PDfi~. 
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Quadro 2: Relação entre os eixos estratégicos de desenvolvimento da revisão do PDM e o quadro de execuçâo e financiamento 

Eixos 

Melhoria da qualidade de vida das 
populações 

Desenvolvimento Socioeconómico 
integrado 

Conservação e valorização do 

património ambiental e paisagístico 

F~liedidas previstas no Programa de Execução 

Reabilitação, requalificação e arranjos 

urbanísticos em várias localidades do concelho 

Regeneração urbana 

Reforço da rede de equipamentos coletivos 

Reforço e expansão das redes de 
infraestruturasurhanas 

Expansão e beneficiação da rede viária 

Recuperação e valorização do património 
cultural 

Infraestruturação das áreas de Acolhimento 
Empresarial 

Planos Municipais de Ordenamento do 
Território -Áreas de Acolhimento Industrial e 
Empresarial 

Divulgação e promoção turística das 
potencialidades locais 

Estudos paisagísticos (UOPG 2 e UOPG 3) 

Beneficiações e conservações de parques e 
jardins, limpezas de margens de cursos de água 

Fonte: CMPC/ Terriord 

5 CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 

Grau de Realização 

Parcialmente 

executado 

Em execução 

Parcialmente 
~xecütádo 

Parcialmente 
executado 

Parcialmente 
executado 

Parcialmente 
executado 

Executado 

filão Executado 

Em execução 

Não executado 

Em execução 

A proposta de classificação e qualificação do solo para o concelho assenta nas classes de solo rural e 

solo urbano e nas subcategorias de espaço delimitadas na Planta de Ordenamento - Ci,ualificação do 

Solo, à escala 1: 10 000. A Planta de Ordenamento é composta por outras duas plantas: Planta de 

Ordenamento -Património Cultural, à escala 1:10 000, e Planta de Ordenamento - Zonamento 

Acústico, à escala 1:25 000. 

A revisão do PDIV! de Penalva do Castelo considera nas Plantas de Ordenamento, outras componentes 

que impõem restrições adicionais ao regime de utilização e ocupação do solo, para além das 

condicionantes legais, também avaliadas no presente documento, nomeadamente, a Estrutura 

Ecológica fVÌunicspal, Património Cultural, Rede Viària, Equipamentos Coletivos e Unidades Operativas 

de Planeamento e Gestão. 
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De seguida procede-se à avaliação dos compromissos urbanísticos em vigor e das diversas categorias 

de espaço do solo rara! e urbano, onde se pretende avaliar as dinâmicas existentes e a aplicabilidade 

das normas estabelecidas no Regulamento do Plano. 

Sol COflAPRONttSSOS URBdWíSTlCOS 

A revisão do PDM identifica nos estudos de caraterização (2014) os compromissos urbanísticos válidos 

e eficazes, ou seja, aqueles com atos administrativos (deliberação ou despacho) a conferir direitos, 

nomeadamente Pedido de Informação Prévia, Pedido de licenciamento ou admissão de comunicação 

prévia, incluindo a aprovação do projeto de arquitetura ou de loteamento. 

A informação disponível e apresentada no relatório dos estudos de caraterização do PDM em vigor, é 

relativa aos processos licenciamento de obras ocorridos entre 1997 e 2010 e às operações de 

loteamento com alvará emitido ou em curso, existentes em 2012. 

iVa Planta dos Compromissos Urbanísticos (2014), encontram-se representadas apenas as operações 

de loteamento existentes no concelho de Penalva do Castelo, concentradas no perímetro urbano da 

Vila, tal como identificados na Figura 1. 

Passados 4 anos desde a aprovação do PDM, no Quadro ~ é apresentado o ponto de situação de cada 

operação de loteamento identificada na Planta dos Compromissos Urbanísticos, que acompanha o 

PDM. desta análise conclui~se que nws últimos 4 anos a dinârfnica foi positiva e que houve intervenção 

em todas as operações de loteamento, com exceção das que à data de publicação do PDM já se 

encontravam totalmente implementadas (B, C e F). As intervenções ocorridas destinam-se à 

construção de novas moradias unifamiliares. 
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F Alvara ~'2,~2oos Prrva:io Lainarrwrrh~ Urbane► s 3 200 850 ? 915 
n v' Pi1aór.o Lotcantrntir Urbana 90 a5 7oe 5. 1._479_ 20 200 

~ Irdurrrl~çéu Prevra 62012 Prwadu Loteanrrrakr Urbano 25 23 632 5 248 6.000 

Fonte: Planta dos Compromissos Urbanísticos (2014) /revisão PDM de Penalva do Castelo 

Quadro 3: N.º de intervenções reafixadas r!as operações de loteamento existentes à data do P®M, entre P015 e 201s 

ID Processo 
/área 

fim) 

Localiaaçã 

o 

Ponto de situação 

em 2019 

fd.º Intervenções 
efetuadas entre 

2015 / 2019 

®bservações 

A Alvará n.º 
6/2001 

12.350 

Penalva do 
Castelo

Lotes parcialmente 

edificados 
8 

Destinadas ao licenciamento de 

construção de novas habitações 

B 
Deliberação 
municipal 

09/03/2007 

2.874 
Lotes totalmente 

edificados 
-

À data de entrada em vigor do PDfVi, 

já se encontrava implementado 

C Alvará n.º 
4/2006 

2 329 
Lotes totalmente 
edificados 

À data de entrada em vigor do PDnli, 

já se encontrava implementado 

D Alvará n.º 
3/2006 

6.177 
Lotes totalmente 

edificados 

2 Destinadas à construção de duas 

novas habitações (moradias) 

E Feira Semanal 12.765 
Totalmente 
executada (Feira 
Semanal) 

1 A feira foi executada neste período 

F Alvará n.º 
2/2006 

3.200 
Lotes totalmente 

edificados 
À data de entrada em vigor do PDlvi,~ 

já se encontrava implementado 

G - 45.700 

Infraestruturas 
parcialmente 

executadas 

1 
(Veste período foram construídas as 

obras de urbanização 

H 
Informação 

o
prévia n.- 

6/2012 

23.832 
Lotes parcialmente 

edificados 
1 

Destinada à construção de uma 

nova habitação 

T®TAL 109.227 - 
s~ 

13 — —_- — -- —_ 

Fonte: CMPC/ Terriord 

Relativamente aos processas de obras, são apenas analisados os que surgiram após 2015, sob vigência 

da revisão do PDM aprovada, coma forma de avaliar a dinâmica existente, pelo tipo de procedimento, 

uso, descrição e respetivo ponto de situação, tendo por base a informação inventariada pela Câmara 

iViunicipal, atualmente já georreferenciada. 
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Neste sentido, e no âmbito do presente documento procede-se à identificação e avaliação dos 

seguintes tipos de compromissos urbanísticos existentes no concelho de Penalva do Castelo, ocorridos 

após a aprovação do PDM, ou seja, desde 2015: 

Operações de loteamento aprovados; 

Processos de licenciamento particulares; 

Intervenções públicas ocorridas durante este período. 

Ro longo da análise efetuada para as diferentes categorias de solo rústico e urbano e os perímetros 

urbanos, apresenta-se a quantificação destes processos, salientando o tipo de intervenção e respetivos 

usos. 

Conclui-se que desde a aprovação do PDM, foram aprovadas 4 operações de loteamento, uma de 

iniciativa particular, situada no interior do perímetro urbano de Penalva do Castelo, e as restantes três 

de iniciativa pública, duas no perímetro urbano de Germil, uma destinada à criação de lotes 

habitacionais promovida pela JF de Germil e outra à instalação de atividades económicas, promovida 

pela Câmara Municipal de Penalva do Castelo, e por fim uma operação de loteamento situada no 

perímetro urbano, destinada à área de acolhimento empresarial de Esrnolfe /Sezures. 

No que se refere aos processos de licenciamento particulares, desde 2015 surgiram um total de 419 

processos no concelho, destinados a intervenções em edifícios existentes e à construção de novos 

edifícios. 

Quadro 4: ~.g Processos de Licenciamento particulares desde 2015, por freguesia -~ . _-_- ..~-- - -- -- - 

Fregue5iá 

-- 
Aglomerados/ áreas 

edificadas' 

a 

S®lo Rural°2 TOTAL 

n.º % n.º 9'o n.º % 
Castelo de Penalva 32 9,0% 2 3,1% 34 8,1% 

Germil 15 4,2% 2 3,1% 17 4,1% 

Ínsua/ Esmolfe 114 32,2% 26 40,0% 140 33,4% 

Lusinde 11 3,1% 1 1,5% 12 2,9% 

Pindo 87 24,6% 11 16,9% 98 23,4% 

Real 14 4,0% 4 6,2% 18 4,3% 

Sezures 45 12,7% 12 18,5% 57 13,6% 

Trancozelos 15 4,2% 2 
-~ 

3,1% 17 4,1% 

OF de Antas e IVlatela 8 2,3% 4 6,2% 12 2,9% 

OF de Vila Cova do Covelo e Mareco 13 3,7% 1 1,5% 14 3,3% 

TOTAL 354 100,0% 65 100,0% 419 100% 

Q' áreas classificadas integradas em perímetro urbano, aglomerados rurais e áreas de edificação dispersa 

°~ áreas classificadas como espaços agrícolas, espaços florestais, espaços naturais e espaços de recursos geológicos 

Fonte: CMPC/ Terriord 
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Gráfico f: PN.º de Processos de licenciamento par4iculases cSesa'e EOiS, pos fregues6a 
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Analisando a localização dos processos de licenciamento particular por freguesia, verifica-se que 

surgiram em maior número na freguesia de Ínsua/ Esmolfe (32,2%), especialmente no perímetro 

urbana de Penalva do Castelo, e na freguesia de Pindo (23,4%), por integrar maior número de 

aglomerados. A freguesia que registou menor número de processos foi Lusinde (2,9%) e a União de 

Freguesias de Antas e Matela (2,9%} e de Vila Cova do Covelo (3,3%). 

No que se refere à incidência dos processos particulares face à proposta de ordenamento do PDM, é 

possível aferir que 69,9% incide ern solo urbano, ou seja, no interior de perímetros urbanos, que 14,6% 

incide em aglomerados rurais ou em áreas de edificação dispersa (AR/ AED), com tratamento 

específico ao nível do solo rural, e que os restantes processos (15,5%) surgiram em categorias de solo 

rural relativas a espaços agrícolas, florestais, naturais e de recursos geológicos. 

Analisando apenas os processos com incidência em solo urbano, em aglomerados rurais e áreas de 

edificação dispersa conclui-se que desde 2015 surgiram um total de 355 pedidos de licenciamentos e 

que os aglomerados que registaram maior dinâmica, foram a sede de concelho (29,3%), Sezures (9,ó%) 

e Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ Quinta do Giesta{ (7,1%), Quinta da Fcegada da Pedra (4,5%) e Oliveira/ 

Roriz (4,0%}, conforme é possível verificar no Gráfico 2. É de salientar que o perímetro urbano de 

Penalva do Castelo abrange duas freguesias, Ínsua e Esmolfe. 

No que se refere aos pedidos em solo rural, ou seja, em locais exteriores aos perímetros urbanos, 

aglomerados rurais e áreas de edificação dispersa, conclui-se que surgiram um total de 65 pedidos de 

licenciamento, com incidência em espaços agrícolas (69,2%), em espaços florestais (26,1%) e em 

espaços de recursos geológicos (4,6%). Não existiram pedidos localizados em espaços naturais. 

REOT de Penalva do Castelo 
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Gráfico 2: N.ºprocessos de licenciamento particulares, desde 2015, por aglomerado {perímetro urbano, aglomerado rural e área de 

edif~caçgo dispersa) e freguesia 
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Analisando o tipo de operações solicitados nestes processos de licenciamento particulares, é possível 

concluir que 65,7% dos processos se destinam à construção de novos edifícios (Gráfico 3) e que 33% 

se destina a intervenções em edifícios existentes. As novas construções verificaram-se com maior 

expressão no perímetro urbano de Penalva do Castelo (22,8%), no solo rural em geral (13,4%) e no 

perímetro urbano de Sezures (9,0%), e as intervenções em edifícios existentes (reconstrução, 

ampliação e alteração) surgiram também em maior ní~mero em Penalva do Castelo (27,3%), no sola 

rural em gerai (17,:x%), em Sezures (10%) e em Casal Diz/ Quinta do Giestal (10%). 

Gráfico ~: t.º !~rotessas coe IicenciarnenYo desde 2015, por tipo de operaç~o u~banés2ics e fre~~esia 
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Fonte: CMPC/Terriord 

fVo que se refere ao destino dos processos de licenciamento dos processos part'sculares (Gráfico 4), 

55,3% das intervenções destinaram-se a habitação, 28,9% aanexos/ garagens e arrumos, 4,2% a 

turismo rural, 3,4% a comércio e serviços e 3,2% a equipamentos de utilização coletiva (ERPI). Os 

processos relacionados com usos em solo rural (apoios agrícolas e instalações pecuárias) representam 

5,2% do total dos processos. 

Gráf¡co ~,: ~l.º Processos coe Eieeereiarnertto Par4iculares desde 2015, por u4ifiaação e fre~~IQsiz 

4,2% 1,0% 

Fonte: CiviPC/ Terriord 
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Rlo que se refere às inte~eraç®eg p~~ii~:as, desde a aprovação do PDfVi (2015), conforme apresentadas 

no Quadro 5, verifica-se que 50% se cencentrarn na freguesia sede de concelho e que a maioria d 
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intervenções visa a melhoria das infraestruturas (50%), com a construção de novas estações de 

tratamento de águas residuais (ETAR), seguido da valorização dos espaços públicos (25%), com 

intervenções previstas no âmbito da área de reabilitação urbana de Penalva do Castelo e com a 

construção de dois novos espaços verdes (Parque da Lameira e Jardim dos Namorados). De âmbito 

municipal, refira-se novamente as três operações de Ìoteamento aprovadas, duas em Germil e outra 

na área de acolhimento empresarial de Esmolfe/ Sezures. 

Quadro 5: Intervenções Municipais, desde 2015 

I® fVonye 
Tipo de 

intervenção 
Aglomerado Freguesia ®bservaçóes 

1 Loja de Cidadão reabilitação 
Penalva do 

Castelo 
Ínsua 

recuperação do antigo 

edifício dos Paços do 

Concelho para loja de 

cidadão. Concluído em 2017 

2 ARU -Praça M. Coutinho. espaços públicos 
Penalva do 

Castelo 
(nsua 

Reabilitação da Praça 

Magalhães Coutinho 

3
ARU -Praça do antigo 

município. 
espaços públicos 

Penalva do 

Castelo 
Insua 

Recuperação da antiga praça 

do município - ARU. Em 

execução 

4 Parque da Lameira espaços públicos 
Penalva do 

Castelo 
(nsua 

Espaço verde urbano. 

Concluído em 2017 

5 Jardim dos namorados espaços públicos 
Penalva do 

Castelo 
(nsua Espaço verde urbano 

6 Nova ETAR de Gôje infraestruturas solo rural Ínsua 
Em execução. Conclusão em 

2021 

7 ETAR de Sezures infraestruturas solo rural Sezures Conclusão em 2020 

8 ETAR de Encoberta infraestruturas solo rural Pindo 
Em execução. Conclusão em 

2020 

9 ETAR de Casal Diz infraestruturas infraestruturas Pindo 
Em execução. Conclusão em 

2020 

10 
ETAR Roriz -Quinta da 

Regada infraestruturas solo rural Pindo Conclusão em 2020 

11 ETAR de Gondomar infraestruturas solo rural Ínsua 
Em execução. Conclusão em 

2022 

12 ETAR de Castelo de Penalva infraestruturas solo rural 
Castelo de 

Penalva 

Em execução. Conclusão em 

2020 

13 ETAR Ínsua 1 infraestruturas 
Senhora da 

Ribeira 
Ínsua Em execução 

14 
Construção de Pavilhão da JF 

de Trancozelos. 

Atividades 

económicas 
solo rural Trancozelos Em projeto 

15 
AAE Germil - CM Penalva do 

Castelo 

Loteamento 

municipal 
Germil Germil 

Operação de loteamento 

aprovada 

16 
Loteamento Moinhos da 

Roda - JF Germil 

Loteamento 

municipal 

Germil/ solo 

rural 
Germil 

Obras de urbanização 

¡nicsadas em 2019 

]4 

Fonte: CM Penalva do Castelo 
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Grãfïco 5: M.º Intervenções públicas desde 2015, por tipo e freguesia 
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De intervenção municipal, identificam-se ainda as seguintes operações urbanísticas desenvolvidas pela 

Cãmara Municipal desde 2015, onde se inclui: 

3 operações de loteamento - correspondem a intervenções municipais que visam dotar o 

concelho de oferta de lotes destinados a habitação e a atividades económicas em Germil. 

Loteamento habitacional de (Moinhos de Roda - prevê a criação de 8 lotes integrados em 

perímetro urbano. As coras de urbanização encontram-se em curso. 

Loteamento industrial da Área de Atividades Económicas de Germil -foi aprovado em 2019 e 

prevê a criação de 6 lotes destinados aindústria/ serviços/ comércio no aglomerado de Germil. 

Loteamento da área de acolhimento empresarial de Esmolfe/ Sezures -aprovada sob o alvará 

n.º 1/2017. 

Área de Reabilitação Urbana (ARU) da vila de Penalva do Castelo -aprovada peio aviso n.º 8469/2016, de 6 de julho, para a qual em 2016 

foi eiabarado o Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), que define as seguintes 10 ações, conforme representadas na 

Figura 2: 

AÇÃO PC.O1 —Regulação de trânsito na Rua Pedro Álvares Cabral 

AÇÃO PC.02 —Regulação de trânsito na Rua da Misericórdia 

AÇÃO PC.03 -Requalificação do Edifício da Antiga Escola Primária e Espaço Envolvente 

AÇÃO PC.04 —Construção de Centro de ïranspories 

AÇÃO PC.OS —Arranjo Urbanístico da Praça (Antigo Município) - em fase de preparação para 

adjudicação 

AÇÃO PC.06 —Requalificação da Praceia junto aos Correios (Rua 1º de Dezembro) 

AÇÃO PC.07 —Arranjo Urbanístico da Entrada Norte (Direção Sátão) 

AÇÃO PC.08 —Requalificação da Rua 1.º de Dezembro - em curso 

AÇÃO PC.09 — Si<ateparic 
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ÁÇ,4O PC.10 —Arranjo Urbanístico da Praça fViagalhães Coutinho e Igreja da Rliisericórdia - - em 

fase de preparação para adjudicação 

Figura 8: Ações propostas peto Plano de Ação definido para a ARU da vila de Penalva do Castelo 
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Fonte: PARU de Penalva do Castelo 

Da análise das intervenções ocorridas no concelho desde 2015, póblicas e privadas, conclui-se que o 

município tem apostado na criação de infraestruturas de base ao desenvolvimento económico, bem 

como na melhoria do sistema infraestruturas urbanas em geral, existindo, porém, asma fraca dinâmica 

relativa à iniciativa particular na fixação de atividades económicas no concelho e de diversificação 

funcional. 

50~ ~OL® RuRAL 

0 concelho de Penalva do Castelo apresenta uma paisagem bastante heterogénea, onde se misturam 

os campos cultivados com uma matriz de base florestal enquadrados por uma paisagem rochosa. Este 

padrão de uso do solo é uma consequência direta do tipo de relevo da região. 

fias áreas de cumeada e nas vertentes declivosas, a presença de um solo muito degradado deu origem 

a áreas florestais com um povoamento de Pinheiro t3ravo e de Eucalipto. Em locais ande o declive é 

muito acentuado, estas características apenas permitem um povoamento de matos. A sensibilidade 

destes espaços leva a delimitação de áreas de proteção uma vez que qualquer alteração nestes 

ecossistemas poderá levar a rotura, degradação e mesmo á extinção dos mesmos. 
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Na Planta de Ordenamento identificam-se as seguintes categorias de espaço presentes no território: 

Espaços Agrícolas (definidos pelas manchas de olival, pomar, vinha e horta de regadio e áreas 

inseridas na Reserva Agrícola Nacional); 

Espaços Florestais (definidos pelas manchas de pinhal, mato e eucaliptal e informação 

disponibilizada pelo Gabinete Técnico Florestal); 

Área Florestal de Produção; 

Área Florestal de Proteção; 

Espaços Naturais (definido pelas manchas de afloramentos rochosos, e albufeiras e respetivas 

faixas de proteção de acordo com o delimitado na Reserva Ecológica Nacional cedida pela 

CCDR-C); 

Espaços de Recursos Geológicos (definido pelas zonas de exploração ativas e zonas de 

expansão); 

Área de Exploração Consolidada; 

Área Potencial (sobrepõe-se ao ordenamento do solo rural); 

Aglomerados Rurais; 

Áreas de Edificação Dispersa. 

0 Soio Rural do concelho, em termos ambientais e paisagísticos, apresenta diversos elementos de 

interesse, como sejam os seguintes pontos: vistas panorâmicas, vestígios de galeria ripícola, percursos 

com interesse paisagístico, locais com interesse paisagístico, locais de interesse histórico-cultural e 

elementos singulares da paisagem. 

No concelho de Penalva do Castelo, o Solo Rural ocupa 12.416,2 ha, que corresponde a 92,4% do 

território concelhio, que de acordo com a CAOP2017 totaliza 13.433,9 ha. Destes, os Espaços florestais 

assumem um papel preponderante no solo rural, com 51,9% de representatividade. Os Espaços 

agrícolas (30,7%) surgem com uma percentagem de ocupação do solo também relevante, pelo facto 

do concelho também assumir um forte potencial agrícola. Os Espaços naturais (12,9%) assumem 

também alguma expressão, reflexo da presença de afloramentos rochosos e de albufeiras. Os espaços 

que assumem pouca dimensão, face às restantes categorias, são as áreas de exploração de recursos 

geológicos (2,4 %) e as aglomerados rurais e áreas de edificação dispersa, que no conjunto 

representam 2,7%, e correspondem a áreas edificadas e pequenos aglomerados que não possuem 

características para integrarem o solo urbano. 
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Quadro 6: Quantfficação da proposta do solo rural 

Categorias e subcategorias de Espaço Área (ha) Área (%) 

Espaço Agrícola 3 811,6 30,7% 

Espaço Florestal 
Áreas florestais de produção 4 591,9 

6 444,1 51,9% 
Áreas florestais de proteção 1 852,2 

Espaço iVatural 
Afloramentos rochosos 1 506,5 

1 529,3 12,3% 
Albufeiras 22,7 

Área de exploração consolidada 299,2 2,4% 

Aglomerados R;:rais 170,9 

161,0 

1,4% 

1,39'0 Áreas de Edificação Dispersa 

Total Solo Rural 12 416,2 T 100,0% 

Fonte: PDMPC/ Terriord 

Apresenta-se de seguida informação com os processos ocorridos em Solo Rural desde 2015, ano de 

aprovação do atual PDfil9, de iniciativa particular ou municipal, e que representam a dinâmica de 

investimento e de alteração do território concelhio. 

IVo que se refere à iniciativa particular, neste período surgiram no total 126 pedidos com incidência 

nas categorias de solo rural, conforme representados no Gráfico 6. ~/erifica-se que surgiram em maior 

n~ímero nas áreas edificadas existente, classificadas como áreas de edificação dispersa e aglomerados 

rurais, que no conjunto representam 48,4%, seguido dos espaços agrícolas (35,7%). 

Grãfico 6: RI.º de processos de licenciamento em solo rural desde 2015, por categoria de espaço 
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Fonte: CMPC/Terriord 

Analisando o destino dos processos ocorridos em solo rural, verifica-se que a maioria (54,8%) se 

destinou a intervenções relacionadas com habitação, sendo que destas 51,4% foi para a construção de 

ns~vos edifícios e os restantes para intervenções em edifícios existentes, e 55,8% incidiu em 

aglomerados rurais e áreas de edificação dispersa (AR/AED). Em segundo lugar, salientam-se as 

lh REOT de Penalva do Castel 



;r: ~ TERRI®R® 

intervenções destinadas a anexos/ arrumos ou garagens (29%), essencialmente para novas 

construções (80,5%), com maior incidência nos espaços agrícolas (44,4%). 

Gr~gico 7: ~!.º +Se prccesscs de Iicenciamen4o em solo rural desde 2015, par uso e ca4egoria de espaço 
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Anexo/ 

~ ~ ~ 
Apoio Comercio/Servicos Equipamento Habitação 

Arrumos/Garagem Agrícola/Florestal 

Turismo 

~ AR/ AED Espaços Agrícola Espaços Florestais Espacos de Recursos Geológicos 

Fonte: CMPC/ Terriord 

Nos espaços agrícolas destacam-se as intervenções relacionadas com edifícios habitacionais (57,7%), 

nos espaços florestais as relacionadas com a construção de novos anexos (41,2%) e nos espaços de 

recursos geológicos a construção de novas habitações (66,6%), sendo que nestes espaços apenas 

surgiram 3 pedidos. Não existiram pedidos em espaços naturais. 

Conclui-se que em solo rural, desde a aprovação do PDM, surgiram diversos pedidos, 43% dos 

registados para a totalidade do concelho, destinados maioritariamente àconstrução de novos edifícios 

(59,5%) e ao uso habitacional (5~,4%) e incidiram com maior expressão em aglomerados rurais ou 

áreas de edificação dispersa (48,4%). 

Esta análise permite perceber as dinâmicas das subcategorias de solo rural, explicadas nos 

subcapítulos seguintes, desde a aprovação do PDf~I. 

5,~01~. Ëspaços l~gríc~• ias 

Os Espaços Agrícolas são aqueles que pela sua aptidão atual ou potencial se destinam à prática de 

atividade agrícola. Abrangem os solos de elevada aptidão agrícola, classificados como RAN, as áreas 

inseridas nos i~proveitamentos Hidroagrícolas e ainda os solos que, por qualidades intrínsecas ou 

localização particular, tenham interesse para atividades agrícolas especificas. 
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IVo quadro seguinte identificam-se os processos que surgiram nestes espaços, desde a vigência do 

PDM. 

Quadro 7: Espaços agrícolas 

Categoria de Espaço Qrea (ha) 

N.º 

Processos 

particulares 

desde 2016 

N.º 

Intervenções 

Municipais 
Observações/descriç~o /ponto de situação 

Espaços Agrícolas 3.811,6 44 7 

• 22 novas construções (6 habitações, 9 apoios 
agrícolas, 5 anexos/ arrumos e 2 instalações 

pecuárias) 

° 20 intervenções em edifícios existentes (13 

destinadas a turismo rural, 3 a anexos/ arrumos, 2 

a habitação e 2 a apoios agrícolas) 

° 2 processos de legalização (habitação e anexo) 

° 7 intervenções MUi~ICIPAIS (ETAR's em curso de 
Casal Diz, de Gondomar, de Sezures, de Encoberta, 
de Roriz -Quinta da Regada e de Gôje, e área 
excedente do loteamento Moinhos da Roda da 

Junta de Freguesia de Germil. 

Fonte: CMPC/ Terriord 

Desde a entrada em vigor do PDM (2015) foram registados 44 processos particulares com incidência 

em solo rural, destinados a diversos usos, nomeadamente turismo rural (29,5%), apoios agrícolas 

(25%), a habitação (20,5%), aanexos/ arrimos (20,5%) e a instalações pecuárias (4,5%). fVo que se 

refere ao tipo de intervenções, 50% destinou-se à construção de novos edifícios, especialmente 

destinados a apoios agrícolas, e os restantes a intervenções em edifícios existentes (reconstrução/ 

ampliação/ alteração), maioritariamente em edifícios de turismo rural. 

No que se refere às intervenções municipais, surgiram 7 com incidência em espaços agrícolas 

destinados à construção de estações de tratamento de águas residuais (ETAR) em 6 aglomerados, com 

exceção do loteamento habitacional da Junta de Freguesia de Germil que abrange na sua área sobrante 

0,31 ha de espaços agrícolas. 

Quanto ao normativo definido no Regulamento do Plano para os espaços agrícolas, o PDM estabelece 

os parâmetros apresentados no Quadro 8. 

~~~ ~ 
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Qtaadro g: Espaa;o 

.Artigo 34.^ 

OcupaçGcs c u4íiliaaçót~ in4caditat, 

Nn Hspaçu A~;ricolr+ tiram interditas: 

u) As práticas dc dcstrviçào do rcvestimcnto vegetal, do relevo neutral 
e das camadas dc solo arável, desde yue nlu integradas cm práticas 
correntes dc cxploraçào agricola; 

h) <) curte raso de árvores nau uttcgrado em prátiws de cxplurdç3u 
agrícola, salvo em programas de rrcom•ersào aprovados pela entidade 
competente; 

c) A instalaçào dc depósìtus de sucata. dc materiais ou objetos inorgá• 
nicos, incluindo automóveis inutilizados, dc resíduos sólidos, líquidos 
ou gasosos. 

Arügo 3~.
-,

í)cupaçócs e u4iiiraçbes permi4idas 

I No Espaço Agrícola, para além da atividade agrícola. sào admi-
tidos como usos cumpativcis: 

cr) Instalaçóes pecuáriax c similares c estruturas de apoio agrícola: 
h) Atividades Qorestais e/ou agruflurestais, devendo a plantaçào dc 

futuros povoamentos florestais observar as disposiçócs constantes do 
Artigo 38."; 

c•) Habitaçào para reside:ncia do proprietário da cxploraçào agrí-
cola; 

~ iìmprccndimentos turístiats isolados yue promovam a valori-zaçlo 
das atividades agrícolas tradicionais, ou que tenham como fundamento 
um carácter educativo c de prc•,crvaçiyo de valores naturais c culturais; 

e•) Núcleos de Ihsenvolvimento Turisticu; 

n Unidades industriais isoladas dc transfonnaçào dc produtos re-
sultantes da cxploraçào agrícola e pecuária ou outras yue contribuam 
para reforçar a base económica c a promoçào do emprego neste espaço 
que pela sua natureza económica e/ou dc complementaridade com as 
atividades instaladas, justifique a sua locttlizaçào nesta categoria: 

g) equipamentos de utilizaçào coletiva, 
h) F:xploraçâo de recursos gcolcígicos nos locais abrangidos pela 

dclimitaçào das áreas dc recursos geológicos potenciais, nos tcrnws do 
disposto nu Artigo 49.°; 

i) Estabelecimentos dc restauraçào e bebidas: 
j) Edificações de apoio a atividades dc recreio c lazer. 

agrícola - norma4ido 
2 —Nos espaços agrícolas sào ainda permitidas obras consideradas 

indispensáveis à defesa do património cultural, designadamente dc 
natureza arquitetónica e arqueológica. 

3 Para efeitos de edificaçíìo das construçócs afetas aos usos com-
patíveis na atines h►du n ^ I terJu de ser cumpridas as seguintes cun-
diçcìcs: 

a) O requcrcntc irré dc comprovar a qualidade dc agricultor, nos 
tcnnus da Icgislaçào cm e igur; 

h) O rcyucrcntc terá dc comprovar a incxistcttcia dc yualyucr outra 
habitaçào na mesma cxploraçào agricola c de alternativas dc locali-
zaçào: 

c) A edificaçào deverá ser de tipologia unifamiliar; 
~ Ucverá ser sen~ida por caminho público. 

4 (h projetos dc unidades industriais c dc instalações pecuárias 
rcìeridas tto n."Ido presctttc artigo, ficam sujeitos, sem prejuízo dos 
paràtnetros urbanísticos estabelecidos, ao cumprimento de urna distàrt-
cia mínima de 200 metros em relaçào ao limite do perímetro urbano, 
podendo-se admitir a localizaçào a distáncias inferiores se a mesma for 
devidamente justificada no plano de cxploraçào ou atividade desenvol-

vida, ocaso nào sc verifiquem incompatibilidades por razàcs sanitárias. 
ambientais, nu paisagísticas cum a envolvente. 

5 - Os condicionalismos previstos no número anterior nào sc aplicam 
aos projetos que confrontem com espaços de atividades económicas. 

Arligu 36." 

18e~imc dc Fdiflicabilldadc 

Sertt prejuízo de legislaçào específica ent vigor e das açòes interditas 
neste Rcgulamcnto que diminuam ou destruam ou niSo traduzam as 
potencialidades agrícolas destes espaços. a edificabilidade fica sujeita 
sus parámctros constantes do quadro seguinte: 

Usos 
Indicadores de ocupaçào 

Uimcnsàu minima 
da parcela Im'1 

Número màximo 
dc pisos 

Ácca bruta 
dc conswçàa Un'I 

Índice 
dr Impermcabilizaçào (4;,) 

Instalaçóes de apoio à atividade agrícola da cxploraçào A existente t 10 
Habitação para residërtcia habitual do proprietário da cxploraçào agrícola 20 OOU 2 (a) 400 5 
Unidades Industriais  10 000 2 (b) S 
Instalaçóes Pecuárias  A existente I 20 
Equipamentos de utilizaçào coletiva  A existente 2 lc) 40 
Edificações dc apoio a atividades de recreio e lazer  A existente I 200 3U 
Estabelecimento de restauraçào e bebidas 10000 I 250 
Empreendimentos Turísticos Isolados 10000 2 IS 

a) Com e.ue( da td, .cór~o 
b)Alrc~ru nrrícima elu rdiJieuçdo e/r 9 me•rrus esclrrinilu instaleKe)e•.+le%enica+ rnrn•ntes auJiax~imwnn•rrru elos r.cruhe/e•cimrulu.+ 
r) Fan co.cu de• unrpliu+•ão é pecmiridu u arn~sc•imu de ?Q ". : dn eirra de ewaNnrlvlu exick•nrr. 

Relativamente ao regulamento, ao longo da vigência do Plano e da experiência da CMPC foi detetado 

um erro de remissão, devendo a referência à alínea b) no n.º 3 do art.º 35º ser corrigida para alínea c). 

Para além desta questão, ~ de salientar que surgiram algumas intenções para a instalação de 

estabelecimentos de comércio ~ serviços nos espaços agrícolas, usos que não são admissíveis nesta 

categoria de espaço, apenas os estabelecimentos destinados a restauração e bebidas. Interessa aferir 

se a entidade responsável pela gestão da RAIV (DGADR) e a CCDR Centro irá admitir a instalação destes 

usos. 
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5.2.Z Espaços Florestais 

Os Espaços Florestais de acordo com o definido na Planta de Ordenamento totalizam 6.444,1 ha e são 

constituídos pelas áreas florestais de produção (71,3%) e áreas florestais de proteção (28,7%): 

As Áreas Florestais de Produção correspondem a zonas extensas de coberto florestal 

destinadas preferencialmente àprodução de material lenhoso, tendo por base o uso atual do 

scic e infor,~~ação do Piano Municipal de Defesa da Flcresta contra incêndios (PMDFtij 

existente à data. 0 uso predominante destas áreas é o florestal, essencialmente orientado 

para a produção, onde são admissíveis outros usos, nomeadamente habitacionais, industriais 

(relacionadas com a transformação dos produtos conexos derivados da atividade silvícola), 

turísticos e agrícolas. 

As Áreas Florestais de Proteção constituem zonas de coberto vegetal principalmente 

constituído por espécies autóctones e destinadas preferencialmente afins ambientais e 

paisagísticos e não apenas à exploração de material lenhoso, nomeadamente relevantes para 

a proteção e funcionamento de determinados sistemas biofísicos quando sobrepostas a áreas 

incluídas na Reserva Ecológica Nacional, bem como a Mata de Nossa Senhora de Lourdes pela 

riqueza do seu coberto vegetal, devendo as suas características serem preservadas. 

No quadro seguinte identificam-se os processos particulares e municipais que surgiram nestes 

espaços, desde a vigência do PDM (2015). 

Quadro 9: Espaços Florestais 

- 

Cate orla de Es a o 8 P ç

~ 

Área ha 
( ~ 

N.º 

Processos 

particulares 

desde 2015 

N.º 

Intervenções 

Municipais 

__-.__ .____ _..-~ _ _.~ 

®bserva ões descri ~o ç ~ ç /Ponto de situação 

Áreas Florestais de 
Produção 

4 591,9 13 3 

• 9 novas construções (3 edifícios de apoio florestal, 
2 instalações pecuárias, 1 habitação, 1 anexo e l 

equipamento - lar e 1 lagar de azeite 

° 4 intervenções em edifícios existentes destinadas 
a turismo rural 

° 3 Intervenções I~iUR11CIPAlS - ETAR de Gôje em 

curso, ETAR de Castelo de Penalva em curso e área 

excedente do loteamento da JF de Germil 

Área Florestal de 

Proteção 
1 852,2 4 3 

• 2 novas construções (anexo/ arrumos e 
estabelecimento de restauração e bebidas) 

° 2 intervenções em edifícios existentes (1 

habitação e numa indústria de transformação de 

produtos agrícolas) 

° 3 Intervenções f~iU~lICIPAIS ETAR de Gondomar, 

de Sezures e de Encoberta, todas em curso 

T~TTAI< _-_ —~ 6.444,1 I 17 6 ' 

Fonte: CIVIPC/ Terriord 
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No total surgiram nestes espaços 23 processos desde 2015, 17 de iniciativa privada e 6 públicos, com 

maior expressão nos espaços florestais de produção (69,6%), por serem menos restritivos do que os 

espaços fiorestais de conservação. Verifica-se que a maioria dos processos particulares se destinou a 

usos não habitacionais, com destaque para usos turísticos e industriais. Quanto à inten/enção pública, 

destinou-se à melhoria do sistema de infraestruturasarbanas no conceiho, com a construção de novas 

estações de tratamento de águas residuais (fTAR) para servir alguns aglomerados do concelho, uso 

eo►•*~patível co;~ a georeoalidade do solo rural. 

0 Regulamento do Plano estabelece para os espaços florestais de produção e espaços fiorestais de 

proteção os parâmetros apresentados nos Quadro 10 e Quadro 11, respetivamente. 

Quadro â0: b,rea Floresta! de Produção - normativo 

Oeup:tçi>es r utiliz:tçayrs perrnitid:ts 

I !:r Arch Flumstal dc Pnx;uç:iu sie stkr permitidas açc,rs dc: rc-
pavoamcnto lorestal cuins técnicas não dc~radem os recursos naturais. 

2 ~lcstas ár.:as dcvcrn ser privilegiadas as funçdcs do produção 
!]urrstal. ~ilru pastorícia, caça c pasce nas águe+s ir.Gcriures, nos ter-
mos detinidc~s no Plana Regimtal de Ordenanterto Florestal c~ic? I)àn 

c Lafõcs. 
3 --- Srtn prríuúu das rrstriçúrs aplicáveis às suas insrrid:rs na Ls-

truhn•a f:colcigica Runicipal, cão utilüaç8es cnmpatívzis com as áreas 

florestais de pruduç~o~ 

ul Inst.+ia4iks dr apoia ás atividade ilvrestais, agruAurestais. silve-
-pastoris, deule yue de~icL•tnernte justitcada, nos temu''s detinìdus nn 
PtcFulamcnto i•iurticipal: 

h) Habiluç;iu unieatniliar para fi.ra4ity èu produtor Ilurcat;tl; 
~•) t:mprzendimentos turí.ticos tsulado,: 
d1 ?\`óticos dc f>cscnvuh•imcntu Turística: 
c•) l!nidadcs inJuslriais r ugruirdustriais iat+lactas cuMtr prugraurax 

especiais, nào enquadráveis em Solo lJtftxno, e desde que dcmomtrado 
u seu inten ssc para a c~:unomi local; 

n F:quipantrntu: dc utílüaçào cuEcti~a, 

~) Txploração de recurso. geológicos nos locai, abrangidos pela 
dclíraitaçi3o ciar rireati dc rccursc)ti gcolc5gicos potcnriais, n(rs tcrntus dn 
di;lx~stcr na subxccçèu IE do presente ('apítulo: 

hi Insttrluçcìes Ix:cu:irias, 
i► kiçtahc'sccimcnurs dc re;tauraçào e fr~hidac. 

d São ainda pcnnitidas obras consideradas irtdispcnsáveis à defesa 
du patrirnúniu cultur+l, dcsignadarzrcanr dc naturtia aryustrtúnica r 
arqueolci~ica. 

S -- Para a construç5o dc untei habitação do pruprictáru dc um prcdin 
utcluidct cm Arca h•lureaaf dc Prudut3o, reii:rida teu aliara !,)tia n." ? du 

presente artigo. tcrn dc sc +•cri fica- as seguintes condiçires: 

u) O requerente deverá comprovar perante a ('ámara Municipal 
que a habitaçào ~ para residcncia habitual do agregado familiar cm 
qucst3o: 

h) O requerente terá dc comprovar a incxistcncia dc yualqucr outra 
habitaçào na mesma explurtçào florestal e dc alternativas dc locali-
zaçào; 

c•) Ser sen•ido por caminho público. 

6 -- Us projetos dc unidades industriais e agraindustriais 
isoladas e de instalaçi3es pecuárias, referidos nas alíneas c~) e 
!r) do n." 3 du presente artigo, ficam sujeito, sem prejuízo dos 
parárnetros urbanísticos cstabclecidos, ao cumprimento de uma 
distáncia mínima dc 200 metros cm rclaçào ao limite do perímetro 

urbano, podendo-se admitir a locali~açào a distáncias inferiores 
sc a mesma for devidamente justificada no plano dc cxploraçào 
ou atividade descn}olvida, e caso núo se vrri(ïyuctn ìncornpa 

tihilidade, par r:trcle, +anit:iria:, umltirnlai,, cru paica~i.tera, 

corn :+ rnvulvcntr. 

7 C)s condicioralismos prevatos no número anterior nào se 

uplic~+m aos projetas yue. Cunticmtrrn arre rsp:tyos dr au~ idaclrs 

econcimicas. 

iácglma dc ~dáfitºAliid~sis 

Sem prejuinr de Icttislaçàu rsp~rifica ern rigor c das açòcs inlcrdiucs 
neste Rei;ulamrntu que diminuam nu de,truam n;r nìo trnclurarn ,ts 

putcncialidaAa florestais desta; áreas, a edilieahilydacic lien rujecta aos 

parámetsos constantes du quadro seguinte: 

1 l:un 

Incticaduns de cxvpaçèu 

Dimenaáv minima 
da parcela (m') 

Nirmrro máximo 
de pitus 

Ánro bruto 
dc cunsrru~8o 

(m') 

indict 
dr Irnperrncabrliwçilv 

1%) 

Instalaçiies de apoio às atividades florestais, agroflorestais esilvo-pastoris 
da exploraçào. 

A existente 2 10 

E{abitaçào para residéncia habitual do proprietário da exploraçào florestal 20 000 2 u) 400 5 
Unidades Industriais  10 000 2 h) 5 
lnstalaçbes Pecuárias A existente I 2U 
Equipamentos dc Utilizaçào Coletiva  A cxistcntc 2 c) 40 
Parques de campismo c caravanismo A cxistentc 2 1000 IS 
Edificaçòcs de apoio a atividades dc recreio e lazer . . . . . . A cxistcntc 1 200 30 
Estabelecimento de restauraçào e bebidas 10 000 I 250 
Empreendimentos Turísticos Isolados 10 000 2 IS 

e y C òm e.rc•etwu do sofàu 
h► Alruro nrririmu du <•diJìru+ào dr 9 nreuvs arcluindo inamlu+•ìxa réc•niatc lneremre uu Juncinnumcuru du+ esraAelrtimcnue+ 
r) t9u ro.eo dr umpliu+~ìm e~ Ix•rmiridn u nrrrscinru dr 1l1 "b du rimu eh• cnnsmrK~ìm reivrnlr. 

Fonte: PDMPC 
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Quadro li: Área Floresta! de Proteção -normativo 

Atrigo •81 ." 

OetrPuçdre~ c• utilirmç8ea perrrrhidnc 

1 Na Arta P-lorestal da 1'ruteç3u dercm zer prear~adas a+ c:+- 
r.+ulrri~licas uutúclunc._ pur iòrn~a a garantir u Cyuil:hrio ambirnl;rl r 
pai:agístico da maio raral em que ce insere. 

' T)ever>So ser pram<►vido; as açci~~; necrs..5rin, yue garauta:n £I 

corrcrctizaçRa dos objctivvs dcfinidos nv Plano Rcgional dc Ordcna- 
ntcntu hlures!al du ll~u c ht7lca, para as Srva: inFerida_v no coretidor 
c~ológicu dcünidu na L-slrutars dc prwrçàa r ~'alprizaç;ìu Atnhirttldl 
Regionai. col~fonnc consta na Planta dc T•.strutura F,cológica ~•iunicipal. 
h~~tt conto;+ara nc 3reas in;irici~l: rta Rcserva Fcoll~fiica Kacionat, ntrovés 

dos sistcn;as cabcccirtts dc linhas c!r água c tínas com risco d~ crosão. 
3 Na ~~rca F~lore:tal de I'rotcçào c:Su pennitic'.a, a. sc>'uintcs aç?~cs 

a) Açdcs quc cpl~crctizcm as norrnas dc íntcn•cnç3p c modclos dc 
sáh•icultura détïnidos no Plano Rcgirntal dt Ordcr~amento 6~torecta) da 

1)àp c Lafúrs rcfcridos p:tr,t as filnyó~s dc prutrçnp c conscrvaçi+u d~• 
habitat,. dc cspécirs dc fau.*ia c da flpra c dc gwntonumrnto,. 

h) Obras consideradas indispensáveis à defesa do património cultural, 
designadamente dc natureza arquitctónica c aryucológica; 

e-) Habitaçào própria para o produtor (lorrstal de acordo com as regras 
e paràmetros aplicáveis à área florestal de produçào: 

c/) Instalaç3o dc subcstaçòcs cl~tricas, postos dc transfonnaç3o, ins-

talaçòcs dc tclecomunicaçòes eantenas, paryucs eólicos c instalaçôcs 
dc segurança e de protcçi3o civil: 

c•) Edificaçâo dr instalaç3rs dc apoio às atividades Oprestais, agrollo-
restais e silvopastoris, de acordo com as regras e parámetros aplicáveis 
à àrca ilorestal dc produç3o: 

f1 Edificaç&s de apoio a atividades de recreio c de lazer com área dc 
construçào inferior a 100m'; 

~) InstalaçcTes necuanac ~te~ mordo com a~ regas e ¡,arácr~etrrs apli-
cáveis àárea florestai de prpduçào: 

h) Exploraçào de recursos geoiógicos nus locais abrangidas pela 
dclimitaçiìp das áreas de recursos geológicos potenciais, nos termos do 
disposto do Atriga 47." 

fonte: PDMPC 

Da experiência da CM nestes últimos anos, não existe qualquer observação a fazer à delimitação destes 

espaços e quanto ao normativo pretende-se que seja possível admitir a instalação de equipamentos 

de utilização coletiva nos espaços florestais de proteção, situação a aferir junto da CCDR Centro e ICNF. 

5o2a3 Espaços Naturais 

Os espaços naturais totalizam 1.529,3 ha e integram zonas do território municipal sensíveis do ponto 

de vista ecológico, paisagístico e ambiental, nas quais se privilegiam a proteção, a conservação, a 

gestão racional, a capacidade de renovação dos recursos naturais e a salvaguarda dos valores 

paisagísticos. Estes espaços são compostos por áreas de Afloramentos rochosos (isolados ou em 

conjunto) (98,5%) e a Albufeira de Fagilde e respetiva zona de proteção (1,5%). 

0 uso predominante destas áreas é a proteção, conservação e salvaguarda dos valores naturais e 

paisagísticos, sendo admitidos outros usos, nomeadamente o de recreio ~ lazer, desde que 

consentâneos com os objetivos que subjazem a classificação destes espaços. 

Desde a vigência do PDIVf, não surgiram intervenções nem pedidos de licenciamento nestes espaços. 

IVo que se refere ao normativo definido no Regulamento do Plano, o PDM estabelece os parâmetros 

apresentados no Ctuadro 12. 
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Quadro 12: Espaço Natural -normativo 

,lrtigo d ~ " 

Ocupaqa;òes e Utiiitat~mes luterdit7as 

\v rspaçv rtatur.,l sìu~ intcr(litus as srEt+liutrs prúticas: 

u) Ir.utalaçào de depósitos de sucata. de naateriai, ou objetou ir.orgú- 
niws, inr.!uin(Iv +•ci;ulus automúvci~ inutilica(lus, dc rcsi(luvs si►lidu~, 
ligttidos ou t±asosos unidadcs dc resíduos sólidos; 

h) instalaç3o de depásitos de ntateriais de corsuuç3o; 

c) heatruiçàv du rcvrslintc.~ruu vr~Cetal, dn rrlrvv natur~al c 13a> carna- 

das dc solu arcivct. dcsdc quc n;tu intckradas cm práticas con•cntcs dr 
cxpl.~raç~o agricala ou 4èc~rcuíui; 

rn Corte r,7uu de rin•►►r+r5 não integr„(Io ern , rútica> de explc►raç:[n 

agrírola uu flurestal. solvo cm prugrana;as dc rccon+~Ys:lo crpruvados 

Ixaa cntidadc coml>Ftcntc; 
►1 ~(i,cicos (lr r)cicnvuh inarnBu Turíaticv 

Artigo 44." 

ncupaçbes e utiiizaçbcs permitid>rs 

I Ncst~~ espaços privilcgia-sc a protr.~;1u, a cunservaç3o. a gcstãu 
racional e a salvaguarda dos valores nau,rais e puisngístian. 

2 Nau áreas que ic cncontrarn I)orescada~l dcvcm respcitar-s~ 
I,? rcgras ~ nurn►us dclirai(1,as no Pl:ul(, Rcriunal dc (Drdcn;lmcnu> 

Floresta) do Dão c Lafõcs. nomcadamcnfc as rtcrcntcs it funçã~ 
de consen~aç3o de habitat<, de espécies da fauna da flora e ce ge- 

1►111U71llnit:nl(, 5. 

3— Snc dcfinidas como ocupaçócs prrn~itidas as scguv7lcs: 

<1') Rrcunitruçilu r umpli;açâu (ias cunstnlç(~rs rxislrntrs; 
b) Exploração dc recursos gcológicos nus turmis abrangidus pcla 

dclimitaç3o das:]rea, dc rccursos gcológiai: lxxdnciais. noc tecmos do 

ciispoaty no Arlil;o 4"r ° 
c}.Construç~ics de apoìu às atividades dc rccreio e lazer, dcvcndo 

se7 eltl zarutura li~eil'a e ar.ai►+•ivel perdendo xer utüi~:cdus nu seu 

rrvcstilncntu rxt(;riur matcricis cvmu a pcdrn, a rnadcira c.'va v 
vidro; 

cll hmpncndimcntus turisttcus i;oladua, rcxunh~cid~s cumo cmprc- 

rndirnento: Illr{slico; de neturCi,:: 

e) !'arqucs dc t'ar7pismo c ~'aravant:nto. 

Artigo -~S,r 

iteginae de tditiicahilidade 

Vos Espaços tidtur,ti., a cdificahilid;,dc atcn(!c á, ~cguintc. cundiçir(~: 

Uso, 
Indicadorrs dc aupa~Do 

Dinxncln mínima 
da p:ucela Im=) 

Númcro miximo 
de pisos 

Área Ftrula 
dr cunstruç~o Im') 

indico 
de Imtxrmcabili~ç3u 1°~) 

Construções dc apc7io as atividades dc recreio c lazer . . . . . . . . . . . . . . 
Empreendimentos Turísticos Isolados reconhecidos como Purismo de 

1~laturcza 

A cxistcntc 

10000 

I 

2 

I50 

IS 
Parques de campismo e caravanismo A existente 2 1000 IS 

Fonte: PDi~PC 

Nesta subcategoria, considera-se que o normativo do PDM deve ser menos restritivo relativamente 

aos usos admitidos, uma vez que existe interesse na instalação de empreendimentos turísticos e de 

estabelecimento de restauração e de bebidas, situação aferir junto da CCDR Centro. 

5.2.4 Espaço de Recursos Geológicos 

Os Espaços de Recursos Geológicos englobam as Áreas de Exploração Consolidada e as Áreas 

Potenciais, sobrepondo-se estas últimas às restantes categorias de espaço. 

As Áreas de Exploração Consolidadas são áreas onde ocorre atividade produtiva significativa e que 

correspondem a áreas licenciadas ou em vias de licenciamento, bem como àquelas onde predomina a 

exploração intensiva e que se pretendem licenciar face ao reconhecido interesse em termos da 

existência do recurso geológico e da sua importância no contexto da economia regional, tendo em 

vista o aproveitamento de recurso geológico dentro dos valores de qualidade ambiental. 

REOT de Penalva do Castelc. 
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firiigu ~7-~~ 

fDcººi>!açíêc~, tatiláe.>eçires c rY~;irrºa• dc cali~caºUitédadc 

I i~'estes espaço; c petrnitida a exp)orrçào de recursos gcolcigicos 
existentes. rnrfonne previsto na legisloçào em vigor. 

2 \os espaço; inte•Fraeios nesta categoria nàu .3o pernritidac alteraçcles 
~º,+s seu. atuai, rrarn nu uutrae açrlrs que, wta str:º natureia iro dirnerº~~►. 
c~nnpnrme4rm o apnrc eit:ntxnto e r.rplur~rçiru dos seus rix~urso. gcYrlúgiu+s. 

3 Ncatcs espaços sú s;ìo permitidas cun~truçõcs yuc sc destinrm a 
:;;+n:o dircu+ á cxplor.ºç3o dos rcferídos recursos, designadamente: 

u) Anesos a~m a àrea mri~irm cie crnrsºruçào de 2(Nt en': 
hp PstahcicciTnrnty inductri:ris relacionado. coar a atividade tnºns-

formadora afim, com a área máxima dc construçàn dc 200f1 rn', desde 
que nau exceda 1 U °~ó da área afeta ao plano de expiorrçào: 

c'•) lnstalaçr)es de apoio ao pessoal de segurança e vigü5ncia- mm a 
área máai^ma de consinrcàr~ de l.5linr. 

No quadro seguinte identificam-se os processos que surgiram nestes espaços, desde a vigência do PDf~i 

(2015). 

Quadro 13: Espaços de Recursos Geológicos 

Categoria de Espaço 
Área 
(ha) 

N.º Processos 
particulares desde 

2015 

N.º 

Intervenções 
IViunieipais 

° 3 novos edifícios (1 habitacional e 2 

Observações/descrição /ponto de 

situação 

Áreas de Exploração Consolidada 299,2 industriais, de apoio às unidades 3 

-s~~   industríais existentes 
~ 

~onte: CNiPC/ ierriord 

Nestes espaços surgiram apenas 3 processos particulares, 2 destinados à melhoria das instalações 

existentes, relacionadas com a atividade de exploração de recursos, e outro à construção de uma 

habitação. 

Ao ordenamento do solo rural sobrepõem-se as Áreas Potenciais (2054,8 ha), que correspondem a 

áreas cujo potencial geológico carece de um aprofundar do seu conhecimento bem como aquelas de 

reconhecido interesse passível de dar origem a diferentes figuras que possibilitem o aproveitamento 

direto do recurso geológico existente, em função do critério de necessidade e, ou, oportunidade. 

Incluem ainda as áreas em recuperação, áreas concessionadas e áreas de salvaguarda de exploração 

do urânio demarcadas pela entidade da tutela. 

O Regulamento do Plano estabelece para os espaços de recursos geológicos e para as áreas potenciais 

os parâmetros apresentados nos Quadro 14 e Quadro 15, respetivamente. 

Quadro 14: Áreas de Exploração Consolidada - normaf:ivo 
4 O liccnciamcnto dc rxwas cxpluraçòcs uu a ampliaçào dc cx-

pluraçdcs existentes ficam condicionados a um afastamcnto mínimo dc 
500 metros dos aglomerados errais, áreas dc cdificaçào dispersa, nascen-
tes eperímetros urbanos, com exceçào das áreas de ativid<•rde económica. 
sah•o cm casos devidamente justificados cm que esse afastamcnto podcr~ 
ser menor sem no entanto ser inferior a 250 metros. 

í Excluem-sc dos pontos 3 c 4 do presente artigo as áreas abran-
gidaspor concessbcs mineiras atribuídas onde sc aplicam os parámetros 
urbanísticos c afastamentos decorrrntcs doe respetivos planos de lavra. 
c demais legislaçào aplicável. 

6 — Cumulativamente com o cumprimento de todas as disposiçdcs 
legais c rcgulamentares cm vigor, scrào encargos das entidades pro-
prietárias das unidades a instalar a cunstrtrçüo. manutençào e gcstào 
dos sistemas que garantam de mudo permanente e eficaz o controle e 
tratamento dos efluentes cvcntualmcnte produzidos. a climinaçào dc 
texlax as fornias dc dcgradaçào ambiental resultante da lahoraçào, a 
rccuperaçào paisagística das áreas cuja exploraçào tenha cessado, r a 
prescrvaçâu ou utilizaçào sustentável dos recursos naturais. 

7 - Finda a exploraçào de recursos geológicos, a rccuperaçào destes 
espaços deverá de ir ao encontro do uso dominante da envolvente. 
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Quadro i5:,~reas Potenciais -normativo 

ArriE,~, 4N.' 

Q)capaçilcs, udliaaçdtc~ c re~fmc dc edi4icahitidsdc 

f tiem pr~ejuüu da rcgulutncrnaç3u pr~ipriu rPas catrs;uriax de r•~ 

paçu abrtutgidas por rsta dclin~ilaç:+u, u ng.iinc dr utili[r.çHu dcstcs 

espaços obedece 3 Iegislaç3o aplicávcl a n3o sào p~rmitidas atívidad.;s 
r ocupaçt~e: qore txmhnm em risco oc rccrrnn, ge+>lógicoti exi.temtc e 

a sua cxpioraçào fitttrra. 

2 (Puando permitida s sua caplora4ào nas catcgorías do ecpaça 

ubranE;idas, apiica-sc o dispt+stv p~rra rrs Ártsr; ric cxplura4>ìoeunsolidacia 

c dco+ais icgislaF3o apiicávcl. 

3 ,~. exptur~tyr~es a(icenciar devem ser locali~adas em ;ires, trrrr- 

turi:+is us rrtnis conli~la~ possi~cl, pod~adu ser estipuiae:a uroa sryuència 

laboral dc cxplora4i>cs, atcndcndo á proximidadc a árcas dc uso iudus- 

trial, cy:ripamentu,- urhanas, N~m como Aa~ac de elevatìa senciFrifüi~ldc 

ccc~li+pica 

4 Até que surjam prctcnsòcs para a instalaç3u dc cxploraçòcs 
nestas áreas, c após a sua cxpluraç3o c rccuperaçào paisagística, 

aplica-sc u disposto para as categorias de espaço abrangidas por 
esta dclimìtaçào, salvo se outras soluçeies forem aprovadas pelas 
entidades competentes. 

5 Nas áreas concessianadas, esem prejuízo do disposto no número 
antcrioe, a utiliraçèo c ocupaçào du solo carece de parecer da entidade 

da tutela. 

Da experiência da CIVi nestes últimos anos, não existe qualquer observação a fazer à delimitação e 

normativo definido para estes espaços, nem surgiram novos pedidos para a abertura de novas 

explorações. 

5.2.5 Aglomerados Rurais 

Os aglomerados rurais (AR) correspondem a espaços edificados com funções essencialmente 

residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rural, que se encontram infraestruturados. Na 

generalidade correspondem a lugares ou espaços de ocupação edificada de pequena dimensão com 

capacidade edificatória, destinadas a manter vivências rurais, cuja ocupação entre edifícios 

consolidados deverá ser feita por colmatação dos espaços intersticiais e adjacentes livres com vista à 

sua densificação e de modo a preservar a sua identidade e a promover a sua valorização. 

0 Plano delimita 28 Aglomerados Rurais, com tratamento específico ao nível do solo rural, conforme 

identificados no Quadro 16 e Figura 3, onde se demonstra a dinâmica ocorrida desde 2015. 

Quadro 16: Aglomerados rurais 

i~regusªsia Aglomerado 
Área 

Íha) 

N.º Processos 
particulares 

desde 2015 

N.º 

Intervenções 

Municipais 

Observações/descrição /ponto de situação 

`~-_  ---...,~. 

Castelo de 
Penalva 

- - - 
Aldeia das Posses 

- 
12,3 1 

~-- -  ~,.—T _  _~_. 
Construção de 1 habitação 

Aldeia de Solto de 

Vide 
12,4 2 

2 intervenções em edifícios existentes (habitação e 

anexo/ arrumos) 

Cantos 5,3 

17,5 1 Construção de 1 habitação Casal das Donas 

Codornelas 3,9 
-- ----  

Lages 4,5 2 2 novas construções (1 habitação e 1 anexo/ arrumos) 

Peges 7,0 

Quintas 2,5 
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--~ - ~--- 
Freguesia 

-- .~- -~- 
Aglorwerado 

_ 
área 

Íhal 

- ~----. 
N.º Processos 
particulares 
desde 2015 

N.º 
Intervenções 
Municipais 

_T. ~: 
Observações/deserição /ponta de situação 

~-- _ _`
São Romão - 

....~:_—_ - 
6,2 

 _ _ . _ .. _ .. ._ . ._ -- _ —.~ -~ 

Vales 4,7 5 
5 intervenções em edifícios existentes (3 
reconstruções/ alteração de habitação e 1 anexo) 

Vila Mendo 1,5 

Vilar do Dão 3,2 

Germil 
Lamegal 7,8 1 Destinado à construção de uma moradia 

Quinta das Figueiras 1,0 

Pindo 

Encoberta 6,2 2 
Destinado à construção de 1 moradia e intervenções 

em anexo existente 

Quinta da Silva 3,1 3 
3 novas construções (2 habitações e 1 anexo/ 
arrumos) 

Quinta da sra. da 
Ribeira 

2,4 2 2 intervenções em edifícios existentes habitacionais 

Quinta da Vinha 

_ 
1,9 3 

2 novas construções (1 habitação e 1 edifício de 
arrumos) e intervenção num edifício habitacional 
existente _ 

Quinta das Costeiras 0,9 

Quinta do Paul 3,4 4 4 novas construções (2 habitações e 2 anexos) 

Santa Eulalia 11,4 1 Reconstrução de um edifício de arrumos 

Vila Garcia 12,1 1 Intervenção em edifício de habitação 

Real Ribeira 7,3 2 2 intervenções em edifícios de habitação existentes 

Sezures 

Boco 9,4 1 Intervenção em habitação existente 

Quinta da Ponte 10,9 3 
2 novas moradias e alteração num edifício 
habitacional 

Vacaria 1,3 

Trancozelos Marinha 7~p 2 
1 nova construção destinada a arrumos e legalização 
de uma moradia 

UF de 
Antas e 
Matela 

Moradia 3,9 

TOTAL 
_ 

170,9 36 0 
~ 

~ ~ J  
-, 

Fonte: CMPC/ Terriord 

Verifica-se que a freguesia de Castelo de Penalva é a que possui maior número de aglomerados rurais 

definidos, concentra 12 aglomerados rurais, correspondendo a 47,4% da área definida para o total do 

concelho, seguido da freguesia de Pindo que possui 8 aglomerados rurais, correspondendo a 24,2% da 

área definida para estes espaços. 

fVo total surgiram 36 processos particulares com incidência em aglomerados rurais. Verifica-se que 

60% dos aglomerados rurais definidos para o concelho registaram processos de licenciamento e que 

50% dos processos se destinaram à construção de novos edifícios e os outros 50% a intervenções em 

edifícios existentes. Quanto a usos, 69,4% dos processos destinaram-se a usos residenciais (33,3% para 

novas construções e 36,1% para intervenções em edifícios existentes), e 30,5% aanexos/ arrumos 

(16,6% para novos edifícios e 13,9% para intervenções em existentes). fìefis•a-se ainda, que a freguesia 

de Pindo concentrou 44% dos pedidos em aglomerados rurais, seguido da freguesia de Castelo de 
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Penalva (30,5%) e que o aglomerado de Vales, situado na freguesia de Penalva do Castelo foi o que 

concentrou maior número de processos. 

Durante o período em análise, não foram registadas intervenções municipais em aglomerados rurais. 

Figura 3: Aglomerados rurais e identificar~n dos r>oc~~;o; 4a 03centiamenico, cesse 2015 

~, Aglomerados Rurais 

° Processos de bcenpamento part~culare5 em Aglomerados Rurais 

Processos de hcencamento partwWares 

Intervençbes municipais 

Fonte: CMPC/ Terriord 

Os parâmetros urbanísticos definidos no regulamento do Plano para os aglomerados rurais 

encontram-se apresentados no Quadro 17. 

G~uadro 17: Aglomerados rurais -normativo 

~.rtiao Q0.° 

Defínlçito e uso 

1 — Os Aglomerados Rurais. deliuv.tados ua Planta de Ordeaarueuto. 

conespoude:u a formas tradicional de pot•camento nuxl que detem ser 

presenteadas. integrando desieuadameute. áreas em tipologia uucleada ou 

lútei que. pela st~a aéuese ou diurertsfio. aconselham twt crescinrerrto 

em lranrronia com a paisagem nfio tuüana. 

2 —Estas áreas correspoudern a lugares ou espaços de octtpaçàc 

edificada de pequena diuteusfio com capacidade edificató~ia. destinadas 

a manter ~ivèrrcias nuais. cuja ocupaçào entre edificios consolidados 

será feito por coh»ataçào dos espaços intersticiais e adjacentes lures 
coar lista á slra derrsificaçfio e de modo a presen•ar a stta identidade e 

a promover a raa talorizaçào. 

3— É penrútida a cottstntçfio uo~•a. a conserl-açfio. a recousnuçfio. 
a ~Iteraçào e a ampliaçfio de edificics existeutes. tende em pista as 

octrpaçóes e utilizaçbes seauúrtes: 

n) Habitaçfio de tipololia edificatória — wrifauriliar: 

b) Erupreeudúneutos turísticos isolados: 

Artieo 51.° 

Regime de Ediflcabilidade 

1 — A edificabilidade nos aglomerados nuais fica condicionada ao 
ctuupritueute dos parámetros wbauísticos constantes uo quadro seguinte. 
aplicados ás parcelas existeutes: 

2 — As edificaçóes deverfio sewú o aliulramento da dourivante uo troço 
do anua:uertto em que se úrsere a cousduçfio. pcderrdo a Cáruara Mwrici-
palsempre que enteada necessário, indicar trrrr outro aliubameuto a adotar. 

— Excentam-se do ctuuprimeuto das regras definidas nos uíuueros 
anteriores as sinraçòes de cohnataçfio ou de bandas de edifícios coutigtros 
as quais deveur úuegrar-se lraturottiosaureute uo aglomerado. prautendo 
as características do edificado. tais corno a alnrra da fachada. vohrmenia. 
ocupaçfio das parcelas tradicionais e aliubameuto dotuinaute. 

~ — Em caso de utilizaçfio diversificada de uma mesma pincela. a 
edificabilidade afio pode exceder o índice de úupenrteabilizaçào de 60 °'o. 
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c) ~ omercro e servrços: 
ct7 Uuidades indusniais de n'ausfonnaçào de produtos agricolas. flo- 

r~estais ou pecuários: 
e) Equipamerrtos de utilizaçào coletiva: 
f) EdificaçAo de apoio ás ati~~idades agricolas. agr~opectrárias e sil- 

vic~~l*tea~ 

Indicadoies de Ocupaçcbo 

L sos 
\úmero a~nxinxo lndicc nºiximo Índice 

de Pisos de ocupaçüo (%) dc IutpunLcalrilizaçào (%) 

Hzbitaçào. comércio. serviços e nuismo. úrcluíudo aue~os . . . . . . . . 
:~nrrazéns e L'uidades Indtuniais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 (a) 
z v) 

SQ 
$Q 

60 
60 

Egtripameutos de utiiizaçào coletiva  z 50 
EdificaçAo de apoio ás atividades agrícolas, agropecuárias e silviculnrras  1 30 .~^ 

(n) C'om occeçGo do sotAo e cas•c 
b) Altura aláx~n+a da ediâcaçào de 9 moos exclttindo instalaçbes técaicas ineientcs eo fimcio~a~ro dos esmbe.eci.-uentos 

Para os Aglomerados Rurais, e considerando a experiência da Câmara nllunicipal na gestão urbanística 

destes espaços, conclui-se que têm verificado alguma dinâmica e que os parâmetros urbanísticos 

definidos se enquadram à realidade local, com exceção de existir a necessidade de admitir operações 

de destaque, com condições mais favoráveis das definidas na legislação em vigor. 

Observando o disposta no Decreto-Lei n.º 555/1999, de 1C de dezembro, relativo ao RJUE, quando 0 

destaque a efetuar se situe fura dos perímetros urbanos, como é e caso dos aglomerados rurais, há 

isenção de licença ou autorização desde que, cumulativamente, se mostrem cumpridas as seguintes 

condições: 

aJ "IVa parcela destacada só seja construído edifício que se destine exclusivamente a fins 

habitacionais e que não tenha mais de dois fogos; 

b) iVa parcela restante se respeite a área mínima fixada no projecto 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 respectiva." 

En1 análise do procedimento de "destaque" em aglomerados rurais, considera-seque pode resultar do 

desenvolvimento de um dos instrumentos de execução previstos nc PDIVi, atendendo que é possível 

desenvolver Planos de Pormenor na modalidade de Plano de Intervenção no espaço rustico (PIER), que 

de acordo cam o RJIGT, abrangem solo rústico, não podem promover a reclassificação do solo rústico 

em urbana e estabelece as regras relativas a: 

a) "C'an$tru~aa de nOvaS edifÍcaÇÕes e a reCOnSfrldÇãO, alteração, ampliação ou demolição das 

edificações existentes, quando tal se revele necessário ao exercício das atividades autorizadas 

no solo rústico; 

bJ Implantação de novas infraestruturas de circulação de veículos, de animais e de pessoas, e de 

novos equipamentos, públicos ou privados, de utilização coletiva, e a. remodelação, arnplÍa~ão 

ou alteração dos existentes; 
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cJ Criação ou beneficiação de espaços de utilização coletiva, públicos ou privados, e respetivos 

acessos e áreas de estacionamento; 

dJ Criação de condições para a prestação de serviços complementares das atividades autorizadas 

no solo rústico; 

eJ Operações de proteção, valorização e requalificação da paisagem naturol e cultural. " 

iVeste sentido, e considerando que os PIER constituem um procedimento mais moroso, interessa 

esclarecer junto da CCDR Centro, a possibilidade de considerar em regulamento parâmetros para o 

destaque de parcelas, mais favoráveis dos que os definidos na legislação para o concelho de Penalva 

do Castelo. 

5.~.~ áreas de Edificação Dispersa 

As áreas de edificação dispersa (AED) englobam áreas edificadas não passíveis de constituírem 

aglomerados urbanos, localizadas de forma dispersa no território. 

O PDiVI classifica 19 localidades como Áreas de Edificação Dispersa, com tratamento específico ao nível 

do solo rural, conforme identificadas no Quadro 18, surgindo 9 destas no desenvolvimento e contíguas 

aos aglomerados rurais definidos pelo Plano. 

fVo quadro seguinte, identificam-se também os processos registados nestas áreas, desde a aprovação 

do PDM, no sentida de aferir a dinâmica existente. 

quadro i~: Areas de Edificação Dispersa 

Freguesia Aglomerado área (ha) 
N.º Processos 

particulares 
desde 2015 

N.º 

Intervenções 
Municipais 

~. 

®bservações/descrição /ponto de 
situação 

Castelo 
de 

Penalva 

Aldeia de Solto de 
Vide ° 

~ 

3,9 

___. 

Cantos de Cima 3,5 

Carvoeiro/Quintas ~ 13,2 1 
Destinada a uma intervenção numa 
habitação existente 

Codornelas # 5,6 1 Destinado à construção de um anexo 

Lages 
# 

6,9 1 
Processo relativo a intervenção 
numa Habitação 

São Romão 18,9 1 
Construção de edifício de arrumos 
numa habitação 

Solto de Vide 6,6 

Germil 

Coucinheiro/Abogões 14,3 2 

Destinado à construção de 1 anexo e 

a uma intervenção num edifício de 

habitação existente. 

Lamegal ~` 3,1 

Ponte Nova 3,8 1 
Destinado a uma intervenção numa 

habitação 

Ínsua/ 

Esmolfe 

Quijo 5,6 4 
4 novas construções (1 habitação e 3 

anexos) 

Quinta das Regadias 10,6 2 Construção de 2 anexos 
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Freguesia Aglomerado Área (ha) 

N.º Processos 

particulares 

desde 2015 

N.º 

Intervenções 

Municipais 

Observações/descrição /ponto de 

situação 

~~ 

Senhora da Ribeira 7,4 1 1 

Destinado a uma nova construção 

A ►ntervenção IViunicipal abrange 

uma pequena área da ETAR de Ínsua 

(490 mz) 

Valamoso 4,3 3 
3 novas construções (1 habitação, 1 

apoio agrícola e 1 anexo) 

;'i„~~ 

Balduco 3,1 

~irCúút~i7d ' 9,8 ï Destinado à construção de 1 anexo 

Ponte Nova 0,8 

Real Ribeira ~` 3,8 

Sezures 
Campina 18,7 7 

4 novas construções (3 anexos/ 

arrumos e um novo edifício sem uso 

definido) e 3 intervenções em 

edifícios existentes (2 habitações e 

reconstrução de um edifício 

destinado a arrumos) 

Valamoso 6,3 

UF de 

Antas e 

IViatela 

fVioradia ~` 10,6 

T®TAL 161,0 25 1 

~ AED que surgem no desenvolvimento econtíguas aos aglomerados rurais 

Fonte: CMPC/ Terriord 

À semelhança do verificado para os Aglomerados Rurais, verifica-se que a freguesia de Castelo de 

Penalva regista maior número de Áreas de Edificação Dispersa definidas (7 AED), correspondendo a 

36,4% da área definida para o total do concelho, seguido da freguesia de Ínsua e Esmoife, que no 

conjunto possuem 4 AED, correspondendo a 17,3% da área definida para estes espaços. 

Nas áreas de edificação dispersa surgiram 25 processos de licenciamento particulares e apenas uma 

intervenção municipal, destinada à construção da ETAR de (nsua, atualmente em curso. 

Verifica-se que apenas 57% das áreas de edificação dispersa definidas acolheram pedidos de 

licenciamento e que a maioria se destina à construção de novos edifícios (72%). No que se refere aos 

usos, 56% destinaram-se a edifícios anexas/ arrumos, 32% a habitação e os restantes a apoios 

agrícolas. Refira-se ainda, que a freguesia de Ínsua/ Esmolfe concentram 40% dos pedidos em AED, 

seguido da freguesia de Sezures (28%) e que a localidade de Campina, situada na freguesia de Sezures 

foi a que concentrou maior número de processos. 
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Figura 4: Áreas de Edfficação Dispersa e identfficação dos processos de licenciamento, desde 2015 

Processos de licenciamento particulares em AED 

j Intenenpbes municipais 

Processos de kcencamento particulares 

Areas de Edif~cacao Dispersa 

Fonte: CMPC/ Terriord 

Os parâmetros urbanísticos definidos no regulamento do Plano para as áreas de edificação dispersa 

encontram-se apresentados no Quadro 19. 

Quadro 19: Áreas de edificação dispersa -normativo 

ArtlgO $2 ° 

Âmbito e asos 

1 —As úras de edificaçào dispersa caracterizam-se por englobarem 
constnrçòes nAo passíveis de consrinrírem aglomerados urbanos. que se 

localizam de fonas dispersa uo território. encontrando-se deliuritadas 
na Planta de Ordenarttento. 

—Nestas Areas coexistem e iuterpeuetraur-se asos emitrerrte-
meute agrícolas com algumas fuuçíles ttrbauas. podendo penuitir-
-se. em determinadas coudiçbes a iutegraçào e a cousolidaçào 
progressiva destas. desde que rigorosamente salva~uar-dados os 
valores paisagísticos. arubieutais e r»autida a produção agrí-
cola. 

3 — Sào permitidas as seguintes ocupaçdes e urilizaçòes: 

n) Habitaçào. comércio e sen~iços: 
b) Empreendimentos turísticos isolados: 
c) Edificaçòes de apoio à atividade agrícola. florestal e pectrúia: 
~ Egttipamerrtos de tuilizaçilo coletiva: 
e) Armazéns e estabelecimentos nrdtrstriais. 

A31180 53.° 

Regime de EdiIIcabllidade 

1 — A edificabi(idade rras ú•eas de edificaçào dispersa fica condicio-
nada ao ctrmprúueuto dos patïlruetros urbanísticos constantes uo quadro 
seguinte. aplicados às parcelas existentes: 

2 —Nestas Areas as oonas de coustnrçfio para furs habitacionais tèm 
de ctwrprir a coudiçiio de trm iwico fogo por cada ttuidade de matriz 
cadastral existente 

3 — Em temos morfológicos. sobretudo em temos de voltuueuia e de 
lurguagem argrritetóuico. as edificaçbes devem proctu~ar• trana integraçào 
formal uo espaço rural e no coujtwto onde se inserem. 

4 — Em caso de utilizaçào diversificada de tuna mesma parcela. a 
edificabilidade nAopode exceder o índice de ú»pemreabilizaçào de 60 "u. 

Usos 

Indicadotes de Ocupaçib 

':í~mero máximo 
de pisos 

Índice máximo 
de ocupaçào (%) 

lodim 
de intpasneabilizaç>to (%) 

Habitaçào. comércio, serviços e nuismo. irrcltriudo anexos  2 (a) 50 60 
Anuazéns e Unidades Irtdrtsaiais 2 b) 50 60 
Egtripameutos de utilizaçAo coletiva  2 60 
Edificaçào de apoio às atividades agrícolas. agropecuárias e silvíctrltttras  1 30 40 

a) Com aces+do do aáuro c cmr 
) Alnn•a máxima da ednc~apão de 9 nrennr exduirulo insralaçbes lecrrkas úrarenres ao fimciorranrenro do.r urabelerúneruos 
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Da análise do normativo, em observação do n.º 2 do art.º 53º, é de salientar que nas AED as obras de 

construção para fins habitacionais têm de cumprir a condição de um único fogo por cada unidade de 

matriz cadastral existente. Encontram-se classificadas 18 localidades do concelho como AED e em 

observação desta norma, bem como da opção de destaque nas condições em vigor, restringe a criação 

de novos fogos nestas áreas. 

Neste sentido, é intençãº da Câmara Municipal alterar estas condições tão restritivas, definindo 

parâmetros específicos mais favoráveis, em caso de destaque, conforme já referida anteriormente 

para os aglomerados rurais. Situação a validar junto da CCDR Centro. 

5.3 SOLO URBANO 

0 solo urbano integra os espaços classificados como solos urbanizados e solos urbanizáveis 

delimitados na Planta de Ordenamento, tal como representados na Figura 5, para os diversos 

aglomerados do concelho, compostos pelas seguintes categorias de espaços: 

Solo Urbanizado, que integra espaços que se encontram dotados de infraestruturas urbanas e 

equipamentos coletivos, distinguindo-se por possuírem uma ocupação urbana 

predominantemente consolidada. Encontram-se divididos em: 

Espaço central 

Espaços residenciais de nível I e II 

Espaço urbano de baixa densidade 

Espaço de atividades económicas; 

Espaços de uso especial -turismo; 

Espaços verdes de proteção e enquadramento; de recreio e lazer. 

Solo Urbanizável -Espaço residencial -integra espaços que se propõe virem a adquirir a prazo, 

e nos termos estabelecidos para operações urbanísticas, as características de espaços 

urbanizados. Estes espaços correspondem, assim, às áreas de expansão dos aglomerados. 

As áreas delimitadas como solo urbano correspondem aos perímetros urbanos de Penalva do Castelo. 

0 PDM em vigor contempla 26 perímetros urbanos, distribuídos pelas 11 freguesias do concelho 

(Castelo de Penalva, Germil, Ínsua, Esmolfe, Lusinde, Pindo, Real, Sezures, Trancozelos, UF de Antas e 

Macela e UF de Vila Cova do Coveto e Mareco), que no total abrangem 938,6 ha, correspondendo a 

uma pequena percentagem do território municipal, de apenas 6,98%, que no total abrange 13.433,5 

ha, de acordo com a CAOP 2017. 

Para além dos aglomerados sede de freguesia, o PDM delimita perímetro urbano para os aglomerados 

do concelho de maior importância na rede urbana, encontrando-se os restantes aglomerados e 
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localidades existentes classificados como Aglomerados Rurais ou Áreas de Edificação Dispersa, com 

tratamento específico ao nível do solo rural. 

A maioria dos perímetros urbanos encontra-se classificado como solo urbanizado, surgindo o solo 

urbanizável em 12 dos perímetros urbanos definidos para o concelho de Penalva do Castelo (Germil, 

Penalva do Castelo, Luzindinho/ Arvoredo/ Lusinde, Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ Ctuinta do Giestal, 

Corga, Oliveira/ Roriz, Reai, Sezures, Trancozelos/ TrancozPlinhos, Antác, nna+ela ó n".i:;s~l~), cc~Na;,u~ 

uma área de 87,5 ha, ou seja, 9,~% da área total de solo urbano definida no PDR~. 

De acordo com o RJIGT atual, aprovado pelo decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e o Decreto 

Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que estabelece os critérios de classificação e 

reclassificação do solo, os solos urbanizáveis deixam de ter cabimento na classificação do solo, 

devendo ser reclassificados como solo rústico, caso não cumpra com as seguintes condições previstas 

no n.º 2 do art. 7º deste último diploma: 

aJ "solo total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em plano intermunicipal 

ou municipal à urbanização e à edificação; 

b) ®s solos urbanos afetos á estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do sistema urbano". 

O solo urbano, conforme apresentado na Planta de Ordenamento, na figura e no quadro apresentado 

no CI!uadro 66 em anexo, integra as categorias e subcategorias de espaço quantificadas no quadro 

seguinte. 

Quadro 20: Quantrgicação do Soio Urbano, por categorias de Espaço 

Subeategorias de Espaço 
Área 

ha % 

Solos 
Urbanizados 

Espaços Centrais 76,4 

851,1 

8,1% 

90,7% 

Espaços 
Residenciais 

Área residencial de Mível I 137,6 ~ 
465, 3 49, 6% 

Área residencial de iVível I 327,7 

Espaço Urbano de Baixa Densidade 143,8 15,3% 

Espaços de Atividades Económicas 107,1 11,4% 

Espaço de Uso Especial -turismo 3,3 0,3% 

Espaços 
Verdes 

Área de Recreio e Lazer 15,8 
55, 3 5,9% 

Área de Proteção e Enquadramento 39,4 

Solos 
Urbanizáveis 

Espaços Residenciais 87,5 9,3% 

Total de Solo Urbano 938,6 100,0% 

Fonte: PDNiPC/ Terriord 

Para o solo urbano interessa perceber a dinâmica existente em todos os aglomerados do concelho, 

através da identificação e quantificação dos processos que surgiram desde a aprovação da revisão do 

~r ~ ~, 
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PDM em 2015, analisados no capítulo dos compromissos urbanísticos, e perceber se tém surgido 

constrangimentos na aplicação do normativo, face à realidade existente e à gestão urbanística da 

Câmara Municipal de Penalva do Castelo. 

Com esta análise é também possível perceber a dinâmica ocorrida durante este período e identificar 

os aglomerados e locais com maior pressão em solo urbano e identificar situações que podem justificar 

a alteração do PDM, bem como a manutenção dos solos urbanizáveis como solo urbano. 

PVa Figura 5 encontram-se também representados os processos de licenciamento privado e as 

intervenções p~biicas ocorridas desde a aprovação do PDM, em 2015, em perímetro urbano, bem 

como as restantes. E no quadro seguinte identificam-se os perímetros urbanos definidos para o 

concelho de Penalva do Castelo e os processos de licenciamento particulares ocorridos nestes espaços 

desde 2015. 

Quadro 21: Perímetros Urbanos 

Freguesia 

- - ~ 

Aglomerado 

Qrea (ha) 

% 

N.º Processos 
particulares desde 

2015 
Solo 

Urbanizado 

Solo 

Urbaniz~vel 
TOTAL 

Castelo de 
Penalva 

Amiais 9,9 9,9 1,1% 1 0,3% 

Castelo de Penalva 8,7 8,7 0,9% 4 1,4% 

Pousadas 15,0 15,0 1,6% 7 2,4% 

Sandiães 6,9 6,9 0,7% 5 1,7% 

Germil 

Germil 18,7 2,6 21,3 2,3% 6 2,0% 

Moinhos da Roda/ Quinta do 
Rio 

10,4 10,4 1,1% 5 1,7% 

ínsua/ Esmolfe 

Penalva do Castelo 15,9 349,5 37,2% 104 35,4% 

AAE Esmolfe/Sezures • ~ ~ 64,4 6,9% 1 0,3% 

Gôje 1,7 0,2% 0,0% 

Lusinde Luzindinho/Arvoredo/ Lusinde 6,9 28,0 3,0% 11 3,7% 

Piado 

Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 
Quinta do Giestal 

18,5 42,6 4,5% 25 8,5% 

Corga 3,5 23,4 2,5% 7 2,4% 

Moinhos de Pepim 5,7 0,6% 2 0,7% 

Oliveira/ Roriz 4,3 45,8 4,9% 14 4,8% 

Pindo de Baixo/Outeiro do 
Pindo 

14,3 1,5% 1 0,3% 

Pindo de Cima ~ 10,1 1,1% 5 1,7% 

Quinta da Regada da Pedra • : 16,8 1,8% 16 5,4% 

Real Real 4,1 30,6 3,3% 12 4,1% 

Sezures Sezures 63,0 10,9 73,9 7,9% 34 11,6% 

Trancozelos Lisei 9,4 9,4 1,0% 8 2,7% 

Trancozelos/ Trancozelinhos 9,2 2,5 11,7 1,2% 5 1,7% 

UF de Antas e 

Matela 

Antas • ' ~ ~ ~ 0,7% 

Matela 1,7% 

Miusela ~ ~ ~ ~ .' . 0,3% 

UF de vila 
Cova do 

Mareco 0,7% 

Vila Cova do Covelo 53,9 53,9 5,7% 11 3,7% 
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freguesia 

Covelo e 
Mareco 

~ 

Aglomerado 

Área (ha) 

9'o 

N.º Processos 
particulares desde 

2015 
Solo 

Urbanizado 
Solo 

Urbanizável 
TOTAL 

_ _ _ -.-_.~ -.~.--.-. T 

TOTAL 851,1 8i,5 
_~ 

938,6 
~ 

100,09'0 294 100,09'0 

Fonte: PDfVIPC/ Terriord 

veria ar~áiise, é possível concluir que os perímetros urbanos de Penalva do Castelo e de Sezures são 

os de maior dimensão do concelho, representam, respetivamente, 37,2% e 7,9% da área total de solo 

urbano, e foram também os que registaram maior concentração de processos de licenciamento 

particular desde 2015, com 35,4% e 11,6%, respetivamente. 

Apesar de existir uma operação de loteamento aprovada na área de acolhimento empresarial de 

Esmolfe /Sezures, que assume bastante expressão no ordenamento do concelho (6,~%), apenas 

registou um pedido de licenciamento para construção de uma unidade industrial durante este período. 
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Figura 5: Solo Urbano do PDM de Penaiva do Castelo 
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De acordo com o Programa de execução e plano de financiamento, para o solo urbano, na área de 

intervenção do "ordenamento do território", são definidas as intervenções referidas no quadro 

seguinte, para além das outras referidas nos respetivos setores de intervenção, onde se identifica o 

nível de implementação de cada intervenção prevista. 

D;uaòro s1: ordenamento do ~'errítório /solo urbano -Programa de Execução e Plano de Financiamento 
--~, _..~ .~~. ~-- ~ - 

Deserição do projeto 
Período de 
Execução 
Previsto 

- ------ - ----- z 

Realizado 
---

Observações 

Sim Não 

- -- - -- j 
Plano de Urbanização da Vila de Penalva - UOPG O1 2015-2017 - X 

Plano de Urbanização da Área de Atividades 
Económicas da Senrum - UOPG 04 

2015-2017 - X 

Plano de Pormenor da Área de Acolhimento 
Empresarial de Esmolfe - Sezures- UOPG 05 

2015-2017 - 

X 

X 

Reabilitação urbanística da Lameira 2013 
Inicio 2016 e 

concluída em 2018. 

Reabilitação urbanística dos arruamentos da Vila - 
Execução 3ª fase 

2013-2015 X 

Requalificação urbanística da Praça Magalhães 
Coutinho -Execução 

2013-2015 X 

Arranjos urbanísticos nas freguesias 2013 X Concluída em 2016 

Arranjo urbanístico da zona envolvente à Fonte do 

Outeiro -Execução 
2013-2015 

2013-2016 

X 
Concluída em 2017 

Com início em 

2016, encontra-se 

em curso. Esta ação 

resulta do plano do 

PARU 

Regeneração Urbana X 

Reabilitação urbanística da vila de Penalva 2013-2015 X 

Concluída em 2016. 

ARU e PARU 

aprovadas 
5 5 

Fonte: PDM/ CMPC/ Terriord 

Verifica-se que SO% das intervenções foram implementadas ou encontram-se em curso, o que 

demonstra um nível de implementação satisfatório, encontrando-se ainda por iniciar 5 ações, cujo 

período de execução previsto já foi ultrapassado e não se encontram previstas no orçamento municipal 

atual. 
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5.3.1 Espaços Centrais 

Correspondem aos espaços centrais da Vila de Penalva do Castelo, onde se verifica uma concentração 

relevante de atividades terciárias, de equipamentos de uso coletivo, e funções residenciais. Para estes 

espaços o PDM define como objetivos genéricos, a preservação das características gerais da malha 

urbana e das tipologias de ocupação, a qualificação do espaço público, para além do reordenamento 

da circuiaçã~ viária corri ã implementaçáo da circular à vila de Penalva e o incremento de funções 

comerciais e de serviços, sem prejuízo da indispensável manutenção da função habitacional. 

(Vestes espaços interessa perceber se a estratégia de requalificação e de dinamização do núcleo central 

de Penalva do Castelo tem-se demonstrado, patente na identificação e quantificação de processos, 

para destinados a estes objetivos e das intervenções municipais desenvolvidas peia Câmara Municipal. 

IVo quadro seguinte identificam-se os processos que surgiram desde a vigência do PDM (2015), de 

âmbito particular ou municipal nos espaços centrais. 

Quadro 23: Espaços Centrais 

Freguesia Aglomerado 
brea 
(ha) 

N.º 

Processos 

particulares 
desde 2015 

o 

N' 
Intervenções 

1lflunicipais 

Observações/descrição /ponto de 

situaç~o 

Ínsua/ Esmolfe Penalva do Castelo 76,4 45 5 

• 31 novas construções (21 habitações, 9 

anexos e 1 equipamento) 

° 13 intervenções em edifícios existentes (6 

habitação, 4 comércio/ serviços, 1 anexo e 

1 equipamento) 

° 1 operação de loteamento 

•Intervenções municipais - recuperação do 

antigo edifício dos Paços do Concelho (Loja 

de Cidadão); recuperação da antiga praça 

do município e da Praça ft~iagalhães 
Coutinho e construção de 2 espaços verdes 

(Parque da Lameira e Jardim dos 

Namorados 

TOTAL 50 

Fonte: CMPC/ Terriord 

Desde a vigência do PDM surgiram 49 pedidos/ intervenções com incidência nos espaços centrais, 45 

particulares e 5 públicos, 2 destes enquadrados pelo Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de 

Penalva do Castelo, aprovado em 2016, no seguimento da definição da Área de Reabilitação Urbana 

(ARU) da Vila de Penalva do Castelo -aprovada pelo aviso n.º 8469/2016, de 6 de julho, nomeadamente 

REOT de Penálva do Castelo 
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DeflnEçào e usos 

1 — O Espaço Central destina-se a desempetilrar fiwçdes de ceutra-
lidade para o coujtwro do aglomet~tdo tufiauo. com couceutraçAo de 
atividades terciátias e fiwçdes residenciais. 

? — O Espaço Ceunal de&todo tia Planta de Ordenamento ocone 
vila de Penah•a do Castelo. 

3 — SAo usos dotuivautes uo Espaço Ceunal a trrtbitaçào a útstalar 
em edifïcios tutiltifauriliares existentes até ?pisos. isolados. geminados 
ou em batida contínua, o comércio. os set~~ços e os equiparttentos de 
utilizaçào coletiva. 

4 — SAo admitidas atividades cotuplemeutares ecompatíveis coai a 
ttabitaçAo. em edificio prciptio otr phttifintciouaL desigrL~dautetrte: convénio. 
sen•iços. egtúpanrettros, empreettdúnerttos nnisticos. recintos de esperánr 
los e divertirueu;os ptiblicos e esrabelecinteutos de restatu~açAo e bebidas 

S — É admitida a cousmtçAo destútada a ltabiraçAo wú ou bifamiliar. 
em sintaçóes de colmataçào da utalLa Cubana ou localúadas tias faL~as 
de ntausiçAo para outras categorias ou subcategorias de espaço, onde já 
exista a mesma tipologia de edifícios. desde que fique assegtn~ada a st4~ 
intepaçAo m•bauística tia euvolveute. 

6 —1\Teste espaço apenas é admitida a iustalaçào de atividade útdtu-

ttial ou de arutazeuagem que seja ivegtúvocameute corupa;ivel com a 
funçi3o habitacional. desde que disporilta de todas as infraesmrntras 
necessárias para o sett con~eto fituciouameuto. 

7 — SAo ainda admirados oonos usos. desde que compatíveis com 
os usos dominantes. 

Artigo t50.` 

Refria:e dQ Edíficabilidade 

1 —As intrn•ençòes a levar a efeito nos ediEicios existentes deverào 

pnvilegiar s presetz-açíto e valorizaçào dos mesmos. 

2 —As obrss dc amphaçào de edificios existentes ou d.e construçào 
de nonos rdificios devem ter presente: 

a) A correta relaçâo com os rdificios vizinhos. nomeadamente no 

respeito pela eltwe da edificaçào da frente urbnru respetiva e dr, con-

frontante 

a requalificação da Praça do Antigo Município e da Praça Magalhães Coutinho, ambas as ações em fase 

de adjudicação. 

0 Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) define no total 10 ações, que visam a requalificação 

urbana da zona centrai da Vila, sendo que destas 2 encontram-se em fase inicial, 1 em curso e as 

restantes 7 mantêm-se propostas, devendo ser inscritas no orçamento dos próximos anos. 

^!^ q,:c se refez ç âos pr:~cessos particulares, 6~% destinaram-se à construção de novos edifícios, 

essencialmente habitacionais (44%), seguido da construção de anexos (20%) e os restantes processos 

destinaram-se a intervenções em edifícios existentes, a maioria em edifícios habitacionais (13%). Neste 

sentido, 60%dos processos destinam-se a usos habitacionais, 22% a anexos/ arrumos, 9% a comércio/ 

serviços e 4% a equipamentos. 

No que se refere ao normativo definido no Regulamento do Plano para os espaços centrais, são 

estabelecidos parâmetros de ocupação, utilizações e edificabilidade, conforme apresentados no 

Quadro 24, baseado em indicadores de enquadramento e morfologia local, atendendo aos objetivos 

inerentes a estes espaços. 

Quadro ~~: Espaços cen4rais - norma4ivo 
b) O estobelecinreeto dr aíuiltamentos e recuos que contribuam para 

a ~alonzaçào do espaço publico: 
c) A conser.•açâo dos elementos arquitettiácos e construtivos que 

contribuam para a caracteriaaç&o pztrimonial da imsgem urbana do 
local ondr se iusrrem 

3 — O índice máximo de utilraaçào é 1.20. 
4 — O índice de impenueabilizaçào máximo do solo é de SO ° ó da xea 

rota! do prédio. com exceçào das parcelas já ocupadas tia totalidade. 
5 — O níunero máximo de pisos acinu~ da cota de soleira é 3. ex-

cetuarrdo os sótàos sendo de admitir 1 ou mais pisos abaixo da cota 
dr soleira, desde que nAo icrpliquem acréscimo da aitwa das fachadas 
que possa prejudicar a relaçâo urbanística com os edifícios e espaços 
envoh~entes e a integraçbo paisagística 

6 — Para os ediScios de habitaçào coletna e emprrendiaxentos ttuisncos 
sào peratitidos ao máximo 4 pisos. acima da cora dr soleira sempre que 
respeite a moda óe cércea emroh-eme. nos termos definidos no Rl~IL'E. sendo 
de admitú 1 ou mais pisos abaixo de cota de soleira. desde que nAo imp}i-
quem acréscimo da altura das faltadas qur possa ~ejudicar a relaçào trrba-
nistica com os edil-idos e espaços envoh•eates e a tmegreçiáo paisagística 

7 — lias áreas consolidadas da m~tha urbana e nírmero de pisos das 

edificações tleti~e ser estabelecido. tendo em consiaeraçào a cercea domi-
nante. garantiado as aecesssias articulações com os edificios vizinhos 
conforme estabelecido iro RtvIL,~, com exceçâo das áreas onde a tipolo-
gia das constrtrçdes existentes nìo está dc acordo com as previstas para 
esta subcategoria de espaço. sendo prezisiv-eI a sua fun~ substituiçào 

S —Admitem-se exceções ao disposto no n ° 3 e n ° 4, em wtuações 
de colutataçào da atalha tubaaz consolidada, quando por motivo de 
integraç3o tubaniseiea dela ser assegwada o respeito pelos alinhameu-
YOS. Ce7CeA5 OU piOfundldade de Construçà0 dD5 edrfitl05 exrsteuteS 

conrigtros. ou em casos ponttrais de soluções arquiteronicas especiais. 
da ouraria de arquiteto. expressameate fundamentadas. gire contribuam 
para melhore sipuificativa da qualidade do espaça urbano envoh•ente. 
ou para a persecuçA.o de algum dos objetivos estabelecidos neste Plano 
ou uoturo Ins~.ttiieuto de Gestâo Territorial 

4 —Para as Areas com ~~lor Cultural que incidam sobre esta ca-
tegoria de espaço. conforme delimitadas ira Plaina de Ordenamen-
to — Património Cultural, aplicam-sr as disposições áo presente artigo 
c cuntulativ-ameate as definidas tia secçào correspondente 
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Considera-se que os objetivos inerentes à delimitação dos espaços centrais encontram-se adequados 

às intervenções desenvolvidas ou que se encontram a decorrer nestes espaços, visando a 

requaiificação do núcleo central da Vila. 

5.3.2 Espaços Residenciais 

Correspondem a áreas onde nrPrinm~na„►, -, f0":•^,^c^~ ~ìcúitaiiflriáis, pï,c~enáo acoÍher outros usos, COt71O 

comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva, áreas verdes, turismo, pequenos 

estabelecimentos industriais e outros. 

Integram duas tipologias, com índices e parâmetros urbanísticos diferenciados: 

Áreas Residencial de Nível I, existentes no perímetro urbano da vila de Penalva do Castelo; 

Áreas Residencial de Nível II, existentes na maioria dos restantes perímetros urbanos 

definidos. 

No quadro seguinte identificam-se o número de processos que surgiram desde a vigência do PDR~ 

(2015), de âmbito particular ou municipal, entre outras situações de destaque nestes espaços. 

Quadro 25: Espaços Residenciais 

Freguesia Aglomerado 

Área (ha) N.º Processos 

particulares 

desde 2015 

N.º 

Intervenções 

Municipais 

Observações/descrição /ponto 

de situação Nível I Nível II 

8'~ 
4 

3 novas construções (2 

equipamentos e 1 anexo) 

1 intervenção num equipamento 

existente 

Castelo de 

Penalva 

~. ~ 

Castelo de 

Penalva 

Germil Germil 12,2 6 

1 nova construção (equipamento 

e 5 intervenções em edifícios 

existentes (1 habitação e 4 em 

equipamentos) 

Ínsua/ 

Esmolfe 

Penalva do 

Castelo 
74,6 35,8 49 

Lusinde 

Luzindinho/ 

Arvoredo/ 

Lusinde 
_ 

21,1 9 

5 novas construções (2 habitações 

e 3 anexos) e 4 intervenções em 

edifícios existentes (3 habitações e 

1 anexo) 

Pindo 

Casal Diz/ Aldeia 

Casal Diz/ Quinta 

do Giestal 

-- 
~ 

Corga 

24,1 

_ 

19,8 

16 

7 

11 novas construções (5 

habitações, 5 anexos e 1 

equipamento) e 5 intervenções 

em edifícios existentes (3 

habitações e 2 anexos) 

5 novas construções (1 habitação 

e 4 anexos) e 2 intervenções em 

habitações existentes 

Oliveira/ Roriz 41,5 14 
8 novas construções (6 habitações 

e 2 anexos) e 6 intervenções em 
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Freguesia Aglomerado 

l~rea (ha) N.º Processos 

particulares 

desde 2015 

N.º 

Intenrençc3es 

filiunicipais 

T 
____Es 

®bservações/descrição /ponto 

de situação Nével I Nével II 

edifícios existentes (3 habitações, 

2 anexos/ arrumos e ampliação de 

uma indústria transformadora. 

Pindo de Baixo/ 

Outeiro do Pindo 
14,3 1 

Construção de um edifício de 

apoio à agricultura 

Real 

Quinta da Regada 

da Pedra 
lv,ô ï6 

12 

13 novas construções (8 
habitações e 5 anexos/ arrumos) e 

3 intervençoes em edificios 

existentes (2 habitações e 1 

anexo) _ 

Real 

_ 

26,5 

7 novas construções (3 habitações 

e 4 anexos) e 5 intervenções em 

edifícios (4 habitações e 1 anexo) 

Sezures Sezures 63,0 32 

21 novas construções (11 

habitacionais e 12 anexos 

11 intervenções em edifícios 

existentes (6 habitacionais, 3 

anexos, 1 equipamento (creche + 

CATL) e urna reconstrução de 

apoio agrícola) 

Trancozelos 

UF de Antas e 

Matela 

Lisei 9,4 8 1 

5 novas construções (4 
habitacionais e 1 anexo) e 3 

intervenções em edifícios (2 

habitacionais e uma reconstrução 

de anexo) 

Trancozelos/ 

Trancozelinhos 
9,2 5 

2 novas habitações e 2 novos 

anexos e reconstrução de uma 

habitação 

Antas 19,8 1 Ampliação de uma habitação 

Matela 19,7 5 

4 novas construções (2 

habitações, 1 comércio /serviços 

e 1 anexo) e ampliação de um 

anexo 

Miusela 10,6 1 
Intervenção numa habitação 

existente 

UF de Vila 
Cova do 

Covelo e 

Mareco 

Mareco 16,5 2 

Construção de uma nova 

habitação e reconstrução de uma 

habitação 

Vila Cova do 

Covelo 
21,8 7 

6 novas construções (2 

habitações, 3 anexos e 1 padaria) 

e reconstrução de uma habitação 

total 
~_.,~..zr =--~----~-~-- 

137,6 327,7 191 1 

— _--~ 
465,3 192 

-_-~_ 
Fonte: CMPC/ Terriord 

Conclui-se Que no total surgiram 192 processos com incidência nas espaços residenciais definidos para 

o concelho, constituídos por 191 de processos particulares e par 1 intervenção municipal. Verifica-se 

c~ue todos os perímetros urbanos definidos acolheram pedidos de licenciamenfio em espaços 

residenciais E Que Penalva do Castelo concentrou maior ní~mero de processos (73,5%), seguido do de 

Sezures (16,7%) e do da Quinta da Regada da Pedra (8,3%) e de Casal Diz (g,3%). Relativamente ao 
.~ 
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tipo de operações urbanísticas solicitados, 6~,6% destinou-se à construção de novos edifícios, 

nomeadamente 36,6% a novas habitações, e os restantes a intervenções em edifícios existentes. 

Quanto aos usos, 55,5% destinou-se a habitação, 31,9% aanexos/ arrumos, 5,2% a equipamentos e 

1,5% a indústria. 

Os parâmetros urbanísticos definidos no regulamento do Plano para os espaços residenciais 

encontram-se apresentados no Quadro 26 ,para as áreas residenciais de nível I, e Quadro 2i; para as 

de nível II. 

~uariro ~6: Brea residencial de nível I -normativo 
Artieo 61.E 

Defmiçào e usos 

1 —As áreas residenciais de ní~•el I sào áreas consolidadas o:l em 
cias de consolidaç.:o. ocupadas predominantemente com funçòes re-

sidenciais. podendo acolher outros usos desde que compatí~•eis com a 
utilizaçào dominante. 

— A Area lResidencial 3e nível I colupreendt os aglomerados cie 
Sezures e Esalolfe onde se pretende reforçar a cenualidade urbana como 
nó dd; rede urbana municipa3 r complemeniaz ao espaço central. 

~ — Sào aámitidas usos complementares e compatí~•eis com a habi-
taçào. eln edifïcio próprio ou plurifuncional. designadamente: comcs-
cio. sen•iços. equipamentos. empreendimentos tt>âisticos. recintos de 
espetáculos r di~-ertimeatos públicos e estabelecimentos de testauraçâo 
e bebidas. 

4 —?estas áreas sào admitidos edifícios. isolados. geminados ou 
em banóa. devtndo as edificios multifamiliarrsrerem sempre isolados 
com exceçào dos casos de coh>à.ataçào de empenas existentes r daqueles 
em que outra saluçào for adotadz. atra~~és de projetos de arquitetl~a ou 
operaçòes de ]ot¢amento. por moti~ros de ordem urbanísticz exprrssa-
mente justificados 

:, — ~âo rindo permitidas as seguintes. ocupaçòes e utilizaçbes 

a) Ocupaçòes e uti.Iizaçòes compatil-eis com as donliaantes- nomea-
damente. o5ciºas. armazéns e indústrias do tipo ? e 3- desde que se 
inte~eru na enroh•eete urbana e nào contrariem o disposto na legislaçào 
em vigor; 

b) )_111preenÒ:lnentoi tilpstCCOS. 

b — É permitida a alteraçào e ou ampliaçào dos estabelecimentos 
industriais existentes do tipo ? e 3. desde oue: 

a) ~~ïse a melliori~ daS COndiÇÒrs de ÏltnClOnaIIleniO: 

b) Nào agrat-e as coudiçòes aiubientais: 
c) Nào crie situaçóes de incompatibilidade com a en~~olrente ur-

bana: 

7 — Os estabelectmentos industriais do tipo 2 ¢ ? só podem ser ins-
talados em rdificio próprio ou em frrçiies autónomas, construidos ou 
adaptados por fornia a garentir o dc~•ido isolamento e insonorizaçào 

Artìgo 62.` 

Regiane de Edificabillclade 

l — O índice tráxi~,o de utilizaçào t 1.00. 
2 — O índice máximo de impermeabilizaçào do solo t de 70 °. b da 

àrea total do prédio. 
3 — O numero máximo de pisas acimz d.1 cota de soleira é 3. ex-

cetuando os sótàos. sendo de admitir 1 ou mais pisos abciYo da cota 
de soleira desde que nào impliquem acréscimo da altura do ediScio. 
relatit•amente à ccrcea. sttptrior ë 1 piso. 

4 — ?aos eâifi~;os dr tipologia multifamiliar ou p]urifuncionaJ â601ada, 
elt•. que o r~c seja totâl>uente destinâdo às ati,indades compíeinentares 
admitidas neste espaço. a aúmero máximo de pisos acima da cola de 
soleira é ï. sendo de admitir 1 ou mais pisos abaixa da cota de soleira. 
desde que nào impíigtrerrl acréscimo da altura das fachadas que possa 
prejtidirar a relaçào urbanística coro os edificios e espaços enz•olrentrs 
e a integraçào paisagística. 

—Admitem-se exceçdes ao áisposto nos ºúmeros anupores. em 
situaç3es dr coímataçào da nL~Iha luüana consolidada. quanâo por 
r•.loti~•o de iºte¢zaçào urbanística de.~a ser assegurado o respeito pelos 
:iliuhamtntos. cérceas ou profiuzdìdade de construção dos edifícios 
existentes contíguo=. ou eai casos pontuais dr sohiçòes arquitetóaicas 
especiais, exptessaºieatr fuºdamentadas. que contribaaiu para melho-
ria sigaificatit•a da qualidade do espzço urbano em°ol~•ei~tr. ou para a 
persectrçào de algum dos objeti~•os estabelecidos neste Plana ou noutro 
Instn~meºto de Gestâo Territorial. 

5 —Excetuam-se do disposta nos numesos antepores as edificaçòes 
destinadas a egtiipamrntos de utiLzação colercz. áesde que seva garan-
tida asna correta inserçào urbznís?ica e ittrgraçào paisagística 

7 — Pan as Áreas com t'alor Cuítutal que incidam sobre esta catego-
ria de espaço, conforme delimitadas na Planta de Patrinióºio Culnirl. 
aplicam-sr as disposições do presente :Migo e climulati~•amente as 
definidas em secçàe própria 
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Quadro Y7: dtrea residencial de nível II -normativo 

artigo 63.` 

IDeíiniçiEo e usos 

1 — ~s Áreas Residenciais de ni~•el Il compreendem a maior parte dos 
aglomerados que cozistituem a base da rede urbana mrtnicipal. cone utnz 
ocrrpaçào pzedon~+nantemesrte habitacional em ed~cios trnifamiliaSes. e 
que se pretende que mantenham esse mesmz tipologia de edificaçào. 

2 —Estas áreas destirv. m-se preferencialmente a habitaçào em edifi-
cios isolados. geminados ou em banda continua. sendo admitida ainda 
a iustalaçào de outras ati~>idades. em parcela p_cpria ou em edifício 
plurifuncional, nomeadamente comércio. sen•iços. equipameatos. em-
preenáimentos turisticos. rerntos de espetáculos e ditettimentos públi-
cos. estabelecimentos industriais ou de armazenagem e de restauraçâo 
e bebidas. desác que gzrantidz a sr>a compatibilidade com a firnçào 
habitacional 

3 — Sâo siada permitidas as scgtíintK oM!pz~^~< - ;.~:lizaçres 

a) Ocupaçdes e utilizaçôes compat<~~eis com as dominantes, n.~xuea-
damente. oficinas. armazéns ~ indústrias do tipo ? e 3. desde que sc 
integrem na en~•ol<~ente urbana e nào contrariem o áisposto nz le~istaçào 
em ~•igor. 

b) Empreendiíz;entos turísticos 

4— E pr.mitida a alteraçào e o~ ampliaçào dos estabelecinrentos 
ináustriais existentes do tipo ~ e ?. desde que: 

a) ̀ 'ise a urclho:ia d'es condiçòes de fimcionunento: 
b)1ào agnve as condiçòes ambientais: 
e) Nào crie situ.xçòes de incor:ípatibilidade co:n a enr•oltrnu ur- 

bana 

— Os estabelecimentos industriais do tipo ? e 3 só podem ser ins-
taUdos em edifício próprio o;r em fraçdes autónomas. construídos ou 
adaptados por forma z garzntir o d^~•ido isolamento e insonorizaçào 

:4rtige 64 ° 

RegimE da• Edif~cabilidadc 

1 — 0 índice má3:imo de utilizaçào é 0.1~. 
2 — O índice màr:imo de impermeabilizaçàa do solo e de 60 °:o d3 

área total da prédio. 
3 — O número má*+Río de pisos é ~. acima da cota dg soleira. eace-

trando os sótàos. sendo admissít•el 1 oa mais pisos abaixo da cota de 
soleira. àsde que nào impliquem acréscimo da altera das fachadas que 
possa prejudicar a ìntegraçào paisagística do edifcio. 

a —.4dn:item-se «ceçòes ao disposto nos números anteriores. em 
situaçóes de colmataçào da mzüía urbana consolidada. quando por 
moti~~o áº intc€raação urbanística dera ser assrgurado o respeito pelos 
atirrhantentos, cérceas ou p:ofuírdidad+c de construçào dos edifícios 
existentes contíguos. ou em casos pontuais de soiuçòes arquitetónicas 
especiais, exp~â.:.. ~t: •.l,-.::ãi,ieüia3a~. que contrió;:am para mellío-
ria significativa da qualidade do r~paço urbano ent•ol~-ente. ou para a 
persecuçâo de algum dºs obie4ã~•os estúbrlecido: neste Plano ºu noatro 
Instrumento de Ciestào Tezritorizl 

—Excetuam-se do disposto nos núareros anteriores as edi:ícaçdes 
destinaáas a equipamentos de L•tìlizaçào coletit•a. desde que seja garan-
tida asas correta inserçâo urbanística e integraçào paisagística. 

6 — Pa.*a as Areas com Maior Gaitaras qutª incidam soba esta ca-
tegoria dr espaço. conforme delimitadas na Planta dc Ordetramen-
to —Património Culturas. aplicaar-se as disposiçòrs do presente artigo 
e rumulatR~aír~ense as definidas euí secçào própria 

Para estes espaços, conclui-se que têm verificado alguma dinâmica e que os parâmetros urbanísticos 

definidos se enquadram à realidade local. fVa análise dos perímetros urbanos ~ apresentada uma 

análise mais pormenorizada destes espaços e identificadas as situações que carecem, eventualmente, 

de retificação. 

5.3.3 Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

Estes espaços integram parte dos perímetros urbanos definidos para o concelho e apresentam uma 

edificação dispersa, com parâmetros e índices de ocupação baixos. Estes espaços surgem em 9 dos 

perímetros urbanos definidos, conforme identificados no Quadro 28, e surgem em 6 freguesias das 11 

existentes no concelho. 

Quadro 2~: Espaços urbanos de baixa densidade 

Freguesia Aglomerado 
/àrea 

(ha) 

~ º 
Processos 

particulares 

desde 2015 

c 
trate enções 

nllunicipais 

®bservações/descrição / 

ponto de situação 

__ _ 

Castelo de 

Penalva 

_ 

Amiais g~g 1

.~ 
1 intervenção numa 

habitação existente 

Pousadas 15,0 7 
S novas construções (4 

habitacionais e 1 anexo) e 

intervenção em 2 habitações 

REOT de Penalva do Castelo 
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Freguesia Aglorrrerado 
Área 

(ha) 

N.º 

Processos 

particulares 

desde 2015 

o 

ante ti nções 

Municipais 

L, 

Observações/descrição / 

Ponto de situação 

_. 

Sandiães 6,9 5 

4 novas construções (2 

habitações e 2 anexos) e 

intervenção numa habitação 

existente 

Germil Moinhos da Roda/ Quinta do Rio 10,4 5 1 
Construção de 2 habitações e 

intervençãº em 3 moradias 

C?IÌ~lC11lC~ 

Ínsua/ 

Esmolfe 

Gôje 1,7 

Penalva do Castelo 52,1 10 

7 novas construções (5 

habitações e 2 anexos) e 

intervenções em 3 edifícios 

existentes (1 habitação, 

reconstrução de um edifício 

habitacional e ampliação de 

oficina) 

Pindo 

Moinhos de Pepim 5,7 2 Construção de 2 moradias 

Pindo de Cima 10,1 5 

3 novas habitações, 

reconstrução de 1 habitação 

e intervenção num edifício 
habitacional 

UF de Vila 

Cova do 

Covelo e 

Mareco 

Vila Cova do Covelo 32,0 4 

3 novas construções (1 

habitação, 1 anexo e 1 

indústria - carpintaria) e 

ampliação de um 

estabelecimento de 

comércio/ serviços. 

TOTAL T ~ 143,8 39 1 

Fonte: CMPC/ Terriord 

Estes espaços abrangem 143,8 ha do solo urbano, correspondendo a 15,3% destes espaços e nos 

últimos anos acolheram 39 processos privados e 1 intervenção pública, 12,7% dos registados para a 

totalidade do solo urbano. Verifica-se que todos os espaços urbanos de baixa densidade acolheram 

pedidos de licenciamento particular, com exceção de Gôje, e que Penalva do Castelo concentrou maior 

número de processos (25,6%), seguido de Pousadas (17,9%). Relativamente ao tipo de operações 

urbanísticas solicitados, do total, 66,6% destinaram-se à construção de novos edifícios e que os 

restantes a intervenção em edifícios existentes, e que 48,7% se destinou à construção de novas 

habitações, 25,6% a intervenções em habitações existentes e 15,4% à construção de novos anexos/ 

arrumos. 

Os parâmetros urbanísticos definidos no regulamento do Plano para os espaços urbanos de baixa 

densidade encontram-se apresentados no Quadro 29. 

REOT de Penalva do CasJ~lo 
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Quadro 29: Espaços de baixa densidade -normativo 

.artigo tí~ ` 

Defrniçào e usos 

1 — Os Espaços Urbanos de Baixa IIensiáade comgreendern as áreas 
ainda integradas em solo urbano. que apresentam um povoamento dis-
perso e ocupaçào de baiKz densidade. loc:lizand~-se nas zonas transiçàa 
para o solo rua1 

2 —Estes espaços integram zonas urbanas de génese rsral. nào 
resultantes de operaçòes de loteamento e cura dimensào do prédio 
permite. por norwa a dispoaibilizaçào àe uw logradouro associado 
z atisidade agricoia, sendo caracterizadas por tipoloEias construti~~zs 
de habitaçào unifamiliar de l ou 2 pisos, com o edif`icio principal. 
na maioria das aezes. irapla~tado no confronto cow o espaço pú-
bli,o ~7ário. sem dominância de alinhamentos. mas em que. no seu 
ctJIl_•::ty. cráó.aá. fila}~.,Cá t1e ti.<ii'iiwP~ça pfópsias cie núcíroC utmaºos 
doudos dos equápamentos básicos. comércio e sen~ìços necessários 
ao seu ft;ncionawento. 

3 — \este espaço, destinado prefren_ialwente a habitaçào unifanti-
l;ar em edif~cios isolados. é adaitida ainda a instal2çào de equipamentos. 
emprerndimentos turísticos. esiahelecimeatos de restatttaçâo e bebidas 
e iadizstria ou a.~azenagem. desde que garantida a sua compatibilidade 
corri a fuuçào habitacional. 

Rrtigo 66 ° 

Regime de Edificabilidade 

1 — 0 índice máximo de utilizaçào do solo é 0.60. 
2 — O indite de impermeabilizaçâo do solo é dt 40'-o da área total 

do prédio 
3 — O numero mimo de pisos é ?.acima Ga cou dt soleira. cace-

t•.áando os sótàos. sendo adn:issís~et 1 ou mais pisos abai.~o da cou de 
soleira. desde que nào imgliquem acréscimo á~ zlttxa das fachadas que 
passa preudicar a ínt~t>raçào paisagística do edificio. 

~ — Pan as .areal com ~~alor Cultural auc incite sobre esta catego-
ria de espaço. confo.-me delimitadas na Planta áe Património C ~altural. 
aplicam-se as dssposiçôes do presente artigo e ctu:mlati~•aanente as 
definidas em secção própria 

Conclui-seque os espaços urbanos de baixa densidade têm verificado alguma dinâmica, especialmente 

na construção de novos edifícios, e que os parâmetros urbanísticos definidos se enquadram à realidade 

local. IVa análise dos perímetros urbanos é apresentada uma análise mais pormenorizada destes 

espaços e identificadas as situações que carecem, eventualmente, de retificação. 

5.3.4 Espaços de Atividades Económicas 

Correspondem às áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas 

com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano. 

0 Plano define três espaços de atividade económica, em Servum, à entrada da vila de Penalva de 

Castelo mais orientada para empresas e serviços, em Esmolfe/Sezures, entre estas duas localidades e 

mais direcionada para a atividade extrativa (granitos) e para indústria mais pesada, e em Germil, 

vocacionada para as oficinas e pequenos armazéns. 

ido quadro seguinte identificam-se o número de processos que surgiram desde a vigência do PDIVi 

(2015), de âmbito particular ou municipal, entre outras situações de destaque nestes espaços. 

Quadro 30: Espaços de atividades económicas 

Freguesia Aglomerado 
Área 

(ha) 

~'º 
Processos 

partieulares 

desde 2015 

N.º 

Intervenções 

Mlunicipais 
Observações/descrição /ponto de situação 

Germil 

Ínsua/ 

Esmolfe 

Germil 6,5 1 
Operação de loteamento aprovada de iniciativa 
da CIviPC 

Penalva do Castelo/ 
Servum 

36,1 

laf~E Esmolfe/ Sezures 64,5 1 1 

Construção de uma nova unidade industrial. 

Possui operação de loteamento aprovada 

(loteamento da Área de Rcolhimento 

Empresarial de Esmolfe-Sezures -alvará 1/2017) 
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Freguesia Aglomerado 

TOTAL 

Área 
(ha) 

107,1 

N.º Processos 
particulares 
desde 2015 

N.º 
Intervenções 
Municipais 

Observações/descrição ¡ ponto de situação 

Encontra-se parcialmente ocupada 

1 2 
Fonte: CMPC/ Terriord 

Verifica-se que os espaços de atividades económicas registaram uma dinâmica urbanística muito fraca 

por parte do investimento privado, desde 2015 surgiu apenas um processo para construir uma nova 

unidade industriai, no sentido de promover o desenvolvimento económico local. Contudo durante este 

período foram aprovadas duas operações de loteamento para os espaços de atividades económicas 

(Germil eEsmolfe/ Sezures), ambas de iniciativa camarária, para criar infraestruturas de apoio ao 

acolhimento de novas atividades económicas, situação que ainda não se verificou. 

No Quadro 31 apresenta-se o normativo definido no regulamento do Plano para os espaços de 

atividades económicas, onde estão estabelecidos os usos admitidos nestes espaços, bem como 0 

respetivo regime de edificabilidade. 

quadro 31: Espaços de atididades ecottámicas - noTmatiC+o 

P.rtigo 67 ` 

Beí"iniçrìo E usos 

1 — Oi espaços de an~7d.•►drs económicas corresporrders a áreas 

acuradas com atit•idades transformadoras arwazén<.. sen•iços e ins-

talaçòes complementam de desenrolcimento integrado de terciário e 

atitidades indC:striais. bem como outras atitridadxs cuja loc, lizaçâo sr'jx 

iscompatí~•ei conC o perímetro Cubano. 
2 — Os espaços de atieidadts e.onónúcas identiLScada<, nx Planta de 

Ordenamento sào os se¢uintes- 
a) Área de ati~•idade económica de Senu~t. integrada no perinretro 

;ubanp áa Vila de Pcnalva do Castelo: 
b) rUea de .ycolhimmro Ptnpresariai de Esmolfe Sezures. 
c) .Broa de ati~tidades económicas de Germil. com carácter de zona 

oficinal âadz a sua Iocalizaçâo e dimtnsào• integtaáz no perímetro 
;ubarro de Germil' Casal do Braze ?iloiahos da Roda. 

P.rtigo 6S ` 

Ocnpaçòes e ntilizaçòes interditas 

1 —Nesta categoria r interdita a constraçìo de noras edificaçdes 

destina ^~ a hzbitaçáo. excasando-se as resi3èncizs para ~~igilantts. 
2 — K~ área óe ati~idadts económicas de Germil está interdita a 

instalaçào de estabeltcimentos ind»st7ais dt tipo fi

artigo 6S ° 

Ocupa;òes e ucilizaçòes permitidas 

1 —Nos Espaços de ? tü•idades Económicas sào pemitidos os se-

tnrintesusos: 

a) Indsstria e artrrazéns: 
b) Comércio. a retalho e a grosso: 
c)lnstalaçi3r destinadas a operaçòes de resiáCios e parques de anna-

zena¢em de ruateriais: 

~ Instalaçì+es de apoia ao pessoa] de segtuxnça e t7giláncia 

2 — Sâo usos cortpatít~eis tomos Espaços drAtitidades Económcas 

a) Sen•iços 
b) Gtandts Supercies Comerciais. 

Artigo 70 ` 

Reglmº de Edfftcabilidad~ 

1 — ~s conárç~es de ocopaçào e mstalaçào de indústrias e outra: 
aht•idadex ºestas ~r s sàc estabckcidas, preferencia:mente. em operd-
çào de lotezaxnro de iniciatit•a mtraicipzl. desde que a mesma abranja 
z totalidade de cada trina das áreas afet. aa Planta dc Ordenammta e 
desde que nàa esteiam ainda irrfraestruruadas 

— `~a área de atittidaak cronomica dc Senvrs det•eru ser conside-
radas taisasherdes de prote;ào e mquadraruento por fo~ma z assegtrrzr 
um afastamento rilnintt) de SO metros á zona urbanizada e ttertuai; 
babitaçòes estabelecimentos botek:ros. egaipameatos coletit•os e vz-
lores a~lttuais idea~cados. 

? — As faixas verdes rrfendas no numero anterior devem ser oct:-
padas. pelo menos 6C °io da sua árez. po: cortinas de t•egetaçào com 
espesstca e a;ttrra que garamam a proteçào visual requrida. 

4 — As iatmençócs nrbanisticas nestes espaços devem cumprir os 
segr:intes requisitos 

a) Ledice mazimo de ocupaçào é de 60 ̀ •o. 
b) índice máxime de tuil:zzCào é 6e 0.75; 

c) Indicc tv~;imo de inrpermeabilizaçào é de SO °.o: 
~ Altura máxima da iÃchada 9 metros. coa. exceçào de rnsialaçbcs 

técnicas detidamente jtuhficadas: 
e) Afas'.amentos — 10 m (]ate7ai e Bontal) e 10 m itazáozl; 
fj As edificações aào poderào ter Irma frente contimra superior a 

75.00 metros ou profundidade superior a 50.00 metros. sah•o instala-
ções técnicas detidamente justificadas ao unidades Gajo layout assine 
0 ob:ietu; 

e) Ã íSrea dtstmada z instalaçòes paza o pessoal afeto a tig.:àacia e 
segtuznça ~+o det•erá ser spe:ior a IO % da área da construr~o principal 
nunca ultraprssando 240 m' 

— Excetuam do drsposto a:s alíneas a) e b) do número antepor z 
autpliaçàa de e~,abelecimentos industriais existrntes licenciados. 

6 — É obrigato:io o tratamento pzsaFistico das azoas nào inrper-
meab:lizadas sem prejt:izo dt se asseguro o acesso e z circulaçìo de 
veículos de emergEncia 

7 — As instalações de opetaçòes de gestào de nsiduos. paza além do 
comprinrrnto das normas }egais em rigor. detem obsett•ar os seguintes 
requisitos 

a) Dreºzgem plut~a] das azoas m:pemreát•ers: 
b)17renzgem interna de zonas permeáveis 6e deposito: 
c} 7ratu„cute adequado dos eflueºtes referidos nas alíneas antesiares: 
d} Plantaçào de Cova coninz arbxea periférica continua. que rnC•oh•a 

a totaliáade da á•ea com rmrz faixa 6c 10 m abe largura e no mínimo. 
dlla5 fiz das m1eSCaladds de ar,'Ofes 

Da experi~ncia da CR/iPC considera-se que o normativo se encontra adequado às necessidades locais, 

não carecendo de correção, e que neste momento existem instrumentos capazes de regular a 

1 fi 

~~ 

~ 
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instalação de unidades industriais nos espaços de atividades económicas de Esmolfe/ Sezures e de 

Germil, face à presença de operações de loteamento aprovadas. 

5a3o5 Espaços de Uso Especial 

O espaço de uso especial corresponde às áreas vocacionadas para o uso turístico, que no caso concreto 

se relaciona com a Quinta da Ínsua e o seu edificado, situado no perímetro urbano de Penalva dn 

Castelo, um espaço que totaliza 3,3 ha e É destinado à instalação de ernpreerldimentos turísticos, no 

sentído de garantir um desenvolvimento sustentado e avançar para a recuperação da Casa da Ínsua, 

de forma a criar um futuro núcleo museológico. 

Nestes espaços aplica-se o seguinte normativo, conforme definido no regulamento do Plano. 

Quadro 32: Espaços de uso especial - norma4ivo 

Aniso 71.` 

Definicàc e usos 

1 — Sâo espaços que. pelas suas cásacierísticas urbanas. nar~rrais 
e~o;.~ pai:agisàcas. sàa t•ocacionados para empreendimeatos rrristicos. 
nos termos d.•t legisl,~çãe em vigor. aduritiºdsse. outras aàvidades 
con:pkntentates à zà~ídade turística 

—Admite-se a instalaçàe neste espaço. a título de risos comple-
meºtares. o comrcio e srniços bem como equipamentos de apoio aos 
usos domin~•uites. que contribuam para a valorizaçào económica do 
empreendiruento turístico. 

— O Píaºa identifica como Esgaço de Uso Esptc:al a área octrpada 
pela Quinta dG Ínsua: 

4 — Senr prrjuizo da legislaçào específica au vigor sabre esta ºratéria 
a ocupaçào drstes espaços tem que obedecer aos seguintes condicio-
namentos 

c} 1,s propostas de empreendimentos ruisticos dit•eru o5edecer a 
critérios de qualidade ambiental. paisagística e arçuitetórúca e estào 
su;~eitas à apresentaçào do levantamento topográfico atualizado. que 
ideºt~que os elementos da vegetaçào z presen•ar: 

b) O estudo de ocupaçào deve procurar a i>:tegração do edificado 
no teraerz0. e nrinintir_ar a dPstnriçào da vegetação e a alteraçào da 
modelacào áo terrena: 

c) Cércea em confom:idade com o cdif cios envoh~entes 

artigo 72 ` 

Reme áe edificabilidade 

bestes espaços. a edìfcabiliáade &ca su;eita às seguintes regras: 

e} Índice màximo de ocapaçâo áo solo é de 60 ~~: 
b) Índice má.~o de uàlizaçào da solo é dt 0.40: 
c) Índice máximo de impermeabilizaçào do solo é 44 `~ 
d) Altura da edrficaçào: 7 m: 
e) ~'i~ro máximo de pisos: ?acima da cota de soleira 

Durante a vigência do PDIVi, não houve ainda intervenções neste espaço econsidera-se que tanto a 

delimitação como o normativo se encontram adequados aos objetivos definidos. 

No entanto, existe a necessidade de criar outro Espaço de Uso Especial, designado por "Lajes de 

Sangemil", um espaço com características naturais e paisagísticas vocacionadas para a instalação de 

empreendimentos turísticos. Este espaço foi objeto de uma intervenção no sentido de criar as 

condições necessárias à utilização turística, tendo já sido apresentado um pedido para legalização de 

um empreendimento turístico. No àmbito da alteração ao PDi1~ este espaço deve ser definido, que por 

lapsc não foi identificado no atual PDfVI. 

REOT de Penalva dc Castelo 
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~°~.6 Espaços Verdes 

Os espaços verdes correspondem a áreas com função de equilíbrio ecológico e de acolhimento de 

atividades ao ar livre, de recreio, de lazer, desporto e cultura, agrícolas ou florestais, coincidindo com 

o todo ou em parte com a Estrutura Ecológica Municipal. No concelho de Penalva do Castelo situam-

se na Vila de Penalva do Castelo, totalizam 55,3 ha e subdividem-se em: 

- Áicãs vrïule~ cie Proieção e Enquadramento (3y;4 ha► t i ~ ~~ „ q.~e n„luerr os ma,.,ços arbóreos coi-rt 

valor patrimonial afetos ao espaço urbano (Mata da Casa da Ínsua, Mata de Gôje e Mata da 

Sereia) e solos com aptidão para a prática agrícola, anteriormente incluídos na Reserva 

Agrícola Nacional; 

Áreas Verdes de Recreio e Lazer, que visam a proteção e valorização de ocorrências biofísicas, 

enquanto espaços coletivos destinados ao recreio e lazer das comunidades locais. 

Durante a vigência do Plano, não foram efetuadas intervenções nestes espaços, nem surgiram 

processos particulares. 

Nestes espaços aplica-se o seguinte normativo, conforme definido no regulamento do Plano. 

Cguadro 33: Espaços verdes -normativo 

,artigo 73 ° 

D~finlçào e ámbIto 

1 — Os Espaços Verdes integram zonas maioritariatuente florestadas 
com eletaot., Calor ecológica e iou paGimonial. bem como espaços 
tiverdes urbanos de recreio e lazer. incluídas em solo urbanizado com 
especial contributo a aicd das P~nçòes de re.piraçào e cquilí'bria do 
sistema urbano tutmicipal. 

?.migo 76.` 

Regime de edificabilidade 

1 — \'os espaços verdes. a edificabilidade Quando penuitida ae•.•e 
oõedecer aos seguintes parámetros: 

a} Ìndicc de utilizaçào do solo dr 0.20: 
b} Altura már~ma da fachada de 4.~ metros. com esceçào das infraes-

trutu~as especiais e ins;alaçòes tErnicas dn~idamenie;ustiãcadas 

2 — I;os Espaços ~crdes sào perutitidas obras de coasertaçào. recons-
truçào. alteraçào ou de amptiaçào dzs edifcaçbes existentes licenciadas. 
mesmo que nào se enquadrem nos usos previstos ºo?trtigo 75 ̀ quando 
respeitem cttmutativamente as seguintes disposiçôes 

r.) Aianteuham o uso existente; 
b) Nào excedam a limite de 20 °'a da área de construçào existente. 

artigo 77.` 

~'eQetaçào e solo arzvel 

1 —?aos Espaços Verdes aào c permitida a destruiçào do revesn-
mcnto tegetal de caráter autóctone ou dr t•alor patriruonial e~;ceto 

A.riego 7> ` 

Ocupaçòfs e C-tíliaaçòes Permitidas 

1 —Nos Espaços Verdes só sào perraitidas utilizaçòes dc recuo e 
lazer compatit•eis com a consen•açào e manutençào do funcionzuiento 
dos sistemas ecológicos. bem Gamo a consc:eaçào e alteraçào ~ cs-
trrturas preexistentes para a t.-tilizaçàa culrtra] e 8e recreio ou apoio 
z agricultt~a. 

2 —Nos Espaços Verdes é permiti& a criaçào ou consolidaçào de 
aias automóveis. pedonais e de apoie á5 práticas agricolas ou florestais. 
desde que: 
u) Previstas no presente Plano: 
b) Pret•istas cnt Plano de IIrbanizaçào ou Programa dr Açào >^emtorial 

(PAT) agetartdo da delimtaçào de tinta unidade de esecttçào para o efeito; 
c) Os pai•imentos pau as atas de apoio agrícola c florestal drvem ser 

em material permeável; 
c') Os patiutentos para os percursos peáonais sào ent material per-

meáael ou sem:permeável 

3 —1'os Espaças Verdes sào ainda permitidas os seguintes tuas: 

r) Estzbrlec:mentos de restaurado e bebidas; 
b) t2ttiosgtres ou esplanadas pra:erencialmente eut estruturas áe ma-

deira, esempre que possível amovíveis: 
c) Equipamentos coletivos e ou infraestruturas de apoio ao recreio e 

lazer. incluindo equipamentos de ca.-éter ltidico e despariivo que tenham 
como obfetie•o a talorizaçào dessas áreas: 

d) Pargacs Infantis: 
e) Edificaçóes dc apoio à atitidade agrícola. desrnadas à recolha c 

am~a7Pnagem de máquinas e alfaia<_ agrícolas. bem como de pro9utos 
resuhantes da atividade; 

n Elementos escultóricos e.ou elementos relacionados com água. 
designadamente tanques. fontes repuxos e outros: 

g) *duros e percursos ore ougas elementos we se ret•elem pertinentes 
par•.; a utílizaçào dos espaços coletit•as em conforto e segurança 
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~ — Os Espaços Verdes subditi-idem-se nas segt;intes subcategorias 

a) .erea Verde áe Proteçào e Enquadramento, que inclui os maciços 
ubóreas com Calor ppatrimonial afetos ao espaço urbano. como a ?vista 
da Casa da Insua. Vista. de Góje r 1\iata da Sereia. e solos com agtidào 
para a prática agrícola; 

h) rlrea Verde de Recreio eLazer — áreas uzbauas nucleares e ou coa: 
caráter polarizador que visam a proteção e vaiorizaçâo de ocorréacías 
biofisiczs espressi~as à esczla dos perímetros urbanos: constituindo-se 
como espaços coletivos destiaados ao recreio e lzer lias comunidades 
locais 

rlrhgo r4.` 

Ocupacàes e Ctilizaçòes iºtet•ditas 

1 —Nos Espaços Vades sào interditas as operaçôes dr loteamento 
1/r3L C:JYLU CQlI~lC~~OCS QP im;artn ~a~rl~ì: Site ,~, 1viCâiaì~üty. 

1—Nos Espaços ~~r. drs e aiºd.~ intetditz: 

a) Instalaçào de depósitos de sucata. de materiais ou objetos inorgâ-
nicos. incluindo ~•eícuios automóveis inutilizados. áe resíduos sóiídos. 
líquidos ou gasosos; 

b} Inst:•alaçâo de qualquei tipo de unidades industriais ou aºroiu-
dust.7ais 

pari implantaçào pontual de estnrturas de apoio. ou açàes previstas eru 
Plano de Urbanvaçào mt PA7 aquando da delrmitaçào de urna unidade 
de exe:rrçào para o efeito. 

2 — Facetos-se no námero anterior as açàes necessárias à manuten-
çào dos espaços. 

3 —Vos Espaços Verdes. a phartaçào ou substituiçào da vegetaçào 
existente por o•.rtra. 6ca obri~[atoriamente sujeita à introduçà~ de espécies 
aLnóctones. confo:n.e disposto na Anipo 3S ° 

4 — Excer~ra-se do níme:o anterior as àrras afetas a jardins históricos ou 
czlor paxrºonial bem como os espaços ; rdes abanos de recreio e lazer. 

~ —Vos Espaços terdes nào é penºitida a desiruiçàe das camadas 
de solo aráe•N. enceto as integraáas eai práticas normais de exploraçào 
agrícola 

Não ocorreram intervenções nestes espaços e não existe qualquer sugestão de alteração ao normativo 

definido no regulamento do Plano. Considera-se que a existência destes espaços contribui para a 

valorização da Vila, enquanto espaços naturais e de recreio e lazer. 

5.3.7 S®lo Urbanizável - E~paços re~idenciais 

Correspondem a espaços que se propõe virem a adquirir a prazo, as características de espaços 

urbanizados, e correspondem, assim, às áreas de expansão dos aglomerados, destinadas a funções 

residenciais. Surgem em 12 dos perímetros urbanos definidos para o concelho, conforme identificados 

no Quadro 34. 

No quadro seguinte identificam-se o número de processos que surgiram desde a vigência do PDIVi 

(2015), de âmbito particular ou municipal, entre outras situações de destaque nestes espaços. 

Quadro 34: Solo Urbaniaável -Espaços residenciais 

Freguesia AglomePado 
brea 
(ha) 

N.º 

Processos 
particulares 
desde 2015 

o 

N' 
Intervenções 
Municipais 

®bservações/descrição /ponto de 
situação 

Germil Germil 2,6 
 ~    "~-

Ínsua/ Esmolfe Penalva do Castelo 15,9 4 

2 novas construções destinadas a 
habitação e 2 intervenções em edifícios 

destinados acomércio/ serviços 

Lusinde 
Luzindinho/ Arvoredo/ 

Lusinde 
6,9 2 Construção de 2 novos anexos 

Pindo 

~_ i

Casal Diz/ Aldeia Casal 
Diz/ Quinta do Giestal 

18,5 9 
7 novas construções (4 habitações, 2 
anexos e ~ apoio agrícola) e intervenção 
em 2 habitações existentes 

Corga 3,5 
— 
~ Oliveira/ Roriz _ 

~ 
~4,3 

- -- ~ -- —
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Freguesia 

-~ 

Aglomerado 
Área 
(ha) 

------~- 

~i.o 
Processos 

particulares 

desde 2015 

0 
ante ti nções 

Municipais 

Observações/descrição /ponto de 

situação 

Real Real 4,1 
.m-----9-~-

Sezures Sezures 10,9 2 Construção de 2 novas habitações 

Trancozelos 
Trancozelos/ 

Trancozelinhos 
2,5 

UF de Antas e 

~tl1OlC IQ 

Antas 10,2 1 Construção de 1 habitação 

Matela 3,8 

í~iiuseia 4,4 

TOTAL 87,5 18 0 

Fonte: CMPC/ Terriord 

Verifica-seque foram definidos solos urbanizáveis em 12 dos 26 perímetros urbanos definidos no PDNi 

em vigor, que estes representam 9,3% da área total de solo urbano e que apenas 9 dos perímetros 

urbanos (42%) registaram processos de licenciamento desde a aprovação do PDIVI (2015). 

Desde 2015 registaram-se um total de 1~ processas particulares com incidências em espaços 

residenciais urbanizáveis, destinados essencialmente à construção de novos edifícios (77,g%) e os 

restantes a intervenções em edifícios existentes. No que se refere às novas construções, destinaram-

se maioritariamente àinstalação de habitação (64,3%) e à construção de anexos/ arrumos (2~,6%). 

Para estes espaços aplicam-se os parâmetros urbanísticos definidos no regulamento do Plano, 

conforme extrato apresentado no Quadro 35. 

Quadro 35: Espaços residenciais urbartiaãveis - rtorrvtativo 

Artigo 7S.° 

Identiíicaçàa E Objetivos 

1 — C► Solo I:rbanizácel integra as áreas destinadas predontinan-
teniente a funçòes ha~itacionais q'.te se encantra:rdo maioritariamente 
já infraestruturadas urbanisticamente ainda nzo estão ocupadas por 
edif~caçào. 

Z — ESteS e5paÇ05 destinam-se a acupaçòes e utilizaçàes ~•aziadas 
que inclurst habitaçào e anexos. equipamentos de utilizaçào coleti~~a 
e espaços tiverdes. públicos e prit•ados. comércio. sen7ços. iatismo. c 
ainda estabelecimentos industriais do tipo ? e outras ati~idaúes desde 
que ccxupatie•eis com e uso domirtarxte. desit~~dam~ie com o uso 
residencial. 

3 — Sào objeúvos genéricos paca estes espaços atra ocupação urbana 
faseada e plzneada por forma a garantir um aproteitamento eficiente c 
sustentável das infraestrutuzas urbanas. a dotaçào de espaços públicos 
de gaali&•+de e a criaçào de redes de cúculaçào prdonal e riária corre-
tamente dimensionadas 

4 — A inten•ençào era e~~aços iategAados no solo urbanizável é pos-
sívei no ãmbito de açòes prettistas em Planos de Lrbanizaçào_Planos de 
Formenor ou Unidades de Execuçào. exciuindo-se desta obrigação as 
operaçòes urbanísticas que se Iocalizena em parcelas con.~iazntes coar 
armamentos públicos detidatn~tr itlgraestruturados. e desde que o 
cntnicipia considere que as sohtçdes propostas asseguram uma correta 
articuL~çâo foznal e Funcional cum a zona urbanizada. 

Artigo 79.° 

fiegime de €dificabílidade 

1 — Ct índice n;áximo de utilizaçào do solo é 0.60. 
2 — 4 índice máximo de intpamrabilizaçào do solo c de 50 °~ da 

área lota] do prédio. 
3 — O número márir,o dc pisos é 2, zcima da cora de saleira. exce-

tuando os sótàos. sendo adrsissí.•e3 1 os trais pisos abaixo da cota de 
soleúa. desde que nào impliquem acréscimo da alrtr das fachadas que 
possz prejudicaz a integração paisagística do edifício. 

4 — Excehrwr-se do disposto nos números anteziores as edificaçòes 
destinadas a equipamentos de utilizaçàa coleti~-a_ desde que seja gazzu-
,ida a saz correta inserçzo urbanística e integração paisagística coufortue 
estabelecido no RA4U1= 

5 —Nos casos em que t.ào existam alitútameutos de referència jà 
constirtidos na envolt~eate os previstos ent P?~fOT eficaz_ os mesmos 
devera ser estabelecidos pela Càmarz Aiunicipai. 

De acordo com o regulamento do Plano, a ocupação dos solos urbanizáveis é possível no âmbito de 

ações previstas em Planos de Urbanização, Planos de Pormenor ou Unidades de Execução, excluindo- 

aste 

~ 
~ 
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se desta obrigação as operações urbanísticas que se localizem em parcelas confinantes com 

arruamentos públicos devidamente infraestruturados, edesde que o município considere que as 

soluções propostas asseguram urna correta articulação formal e funcional com a zona urbanizada. 

Conclui-se que nestes espaços não foram desenvolvidos planos, loteamentos, nem unidades de 

execução, apenas intervenções situadas na proximidade de arruamentos. 

h!a análise das perímetros urbanos, apresentada no 5.5 é apresentada uma anáíisQ pos~menorizaaa 

destes espaços e identificadas as situações que já se encontram ocupadas, infraestruturadas ou 

comprometidas. 

~.4 ANÁLISE ~ã~Of3AL DO ~OLO URBANO 

0 concelho de Penalva do Castelo é constituído por 11 freguesias, todas com perímetro urbano 

definido para as respetivas sedes, existindo para além destes, perímetros urbanos definidos para os 

aglomerados de maior importância na rede urbana concelhia. Os restantes aglomerados existentes 

foram classificados como aglomerados rurais ou como áreas de edificação dispersa, com tratamento 

específico ao nível do solo rural, conforme tratados no subcapítulo 5.2. 

Para se ter um maior conhecimento dos perímetros urbanos definidcs no PDfVí em vigor para o 

concelho, quanto à quantificação dos espaços urbanizáveis ocupados e adequação dos restantes 

espaços, procedeu-se à análise da dinâmica urbanística e do nível de ocupação dos perímetros 

urbanos, tal como apresentado no subcapítulo 5.5. 

Para efetuar este trabalho, recorreu-se à sua comparação com a situação atual, com base no 

conhecimento do território, apoiado em cartografia e ortofotomapas recentes e em dados de 

licenciamento disponibilizados peia Autarquia, entre 2015 e 2018, conforme apresentados em anexo. 

PVa globalidade, o PDM em vigor define 26 perímetros urbanos distribuídos pelo território municipal, 

constituídos por solo urbanizado e solo urbanizável, integrando as seguintes subcategorias funcionais: 

espaços centrais, espaços residenciais, espaços de uso especial -turismo, espaços de atividades 

económicas e espaços verdes, que ocupam uma área de 938,6 ha, representando apenas 7,0% da 

área total do concelho, que dispõe de 13.434 ha, o que demonstra o fraco peso do solo urbano no 

seu território. 

Interessa referir que apenas 12 dos 26 perímetros urbanos definidos, ou seja, cerca de 46%, é que 

integram solos urbanizáveis, sendo que os restantes perímetros urbanos são constituídos apenas por 

solos urbanizados. 
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Da análise pormenorizada dos perímetros urbanos efetuada, conforme apresentada de seguida para 

os aglomerados que possuem áreas classificadas como solo urbanizável, nomeadamente Germil, 

Penalva do Castelo, Luzindinho/ Arvoredo/ Lusinde, Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ Cfuinta do Giestal, 

Corga, Oliveira/ Roriz, Real, Sezures, Trancozelos/ Trancozelinhos, Antas, IViatela e fViiusela, foi possível 

identificar as áreas destinadas à expansão destes aglomerados que entretanto foram ocupadas ou se 

encontram comprometidas, adiante identificadas como "áreas ocupadas'°. 

fVo quadro seguinte apresentam -s2 a quantificaçãa das áreas integradas atualmente em solo urbano, 

de acordo com as categorias e subcategorias de espaço delimitadas na planta de ordenamento do 

PDM, incluindo as áreas de solo urbanizável que se encontram ocupadas ou comprometidas. 

Da análise efetuada, conclui-se que algumas destas áreas ocupadas resultam de uma ocupação 

anterior à publicação do PDIVI em 2015, mas que por Ìapso não foram classificadas como solo 

urbanizado. 

Quadro 36: Quantificação das categorias de espaço do solo urbano e do nível de ocupação dos espaços urbaniaáveis 

Solos Urbanizados 

Solo Urbanizável 

Categorias de espaço 

Espaço Central 

Espaços 
Residenciais 

Área residencial de Nível I 

Área residencial de Nível II 

Espaço Urbano de Baixa Densidade 

Espaço de Atividades Económicas 

Espaço de Uso Especial -Turismo 

Espaços Verdes 

Espaço 
Residencial 

TOTAL 

Área i;ha) 

ha % 
76,4 76,4 8,1% 

137, 6 

327,7 
465,3 

14, 7% 

34, 9% 

143,8 143,8 15,3% 

Área de Proteção e 

Enquadramento 

Área de Recreio e Lazer 

ocupadas 
restantes 

Fonte: PDMPC/ CMPC/ Terriord 

107,1 107,1 11,4% 

39,4 

938,6 

55, 3 

87, 5 

938,6 

6,4% 

90, 7 

9,3% 

1O0,09ó 100,09'0 
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Gráfico 8: Quantificação da área dos Perímetros Urbanos, por nível de ocupação (ha) 

2,99ó 

~ Solo Urbanizado 

~ Solo Urbanizável ocupado ou comprometido 

Solo Urbanizável não ocupado 

Fonte: PDiV1PC/ CfViPC/ Terriord 

Desta análise, é possivel concluir que os perímetres urbanos do PDM em vigor (2015) integram solo 

urbanizado (90,7%) e solo urbanizável (9,3%), e que., atualmente, tendo por base ortofotomapas 

recentes e os processos de obras ocorridos desde então, 2,9% correspondem a solos urbanizáveis que 

entretanto foram ocupados ou se encontram comprometidos. Verifica-se assim, que da área total de 

solo urbanizável, 30,x% correspondem a "áreas ocupadas". Estas áreas registaram um maior nível de 

ocupação nos aglomerados de Casa! Diz/ Aldeia Casal Diz/ Quinta do Giestal (26,5%), Penalva do 

Castelo (16,9%) e Sezures (16,7%), conforme é possível observar no Gráfico 9. 

~oos% 

so~o 

60'.6 

40'/0 

20% 

a/o 

Gráfico 9: Quantificação da área dos Perímetros Urbanas, por nível de ocupação e freguesia (ha) 

Casal Diz/ Pena Nado Secures Antas Wzlndinho/ Miusela Oliveira/ Rar¢ Real Matela Caga Germil Trancozelos/ 
Aldeia Casal Casteb Arvoredo/ Tranoozelinhos 

Di:/ Quinta do Lusirde 
Giestal 

■Solos urbanizáveis por ocupar ■ Solos u ~bani.aveis ocupados ou comprometidos ■ Solos Urbanáados 

Fonte: PDMPC/ CfYIPC/Terriord 

Neste sentido, no âmbito do processo de alteração do PDR~, considera-se que as áreas ocupadas 

reúnem condições para serem mantidas em solo urbano, uma vez que as restantes áreas classificadas 

como solo urbanizável, na ausência de elementos que comprovem a existência de compromissos 

válidos, terão que reverter para solo rústico, em cumprimento do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT). 
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5.5 ANÁLISE DO NÍVEL DE OCUPAÇÃO PERíMETROS URBANOS ~ SOLO URBANIZÁVEL 

Para a análise do nível de ocupação dos solos urbanizáveis definidos no POfVi de Penaiva do Castelo, 

recorreu-se à sua comparação com a situação atual, com base no conhecimento do território, apoiado 

em ortofotomapas do Googie Earth (OS/2017), cartografia do IGP (2010) e em dados dos 

licenciamentos privados e investimentos públicos disponibilizados peia Autarquia, desde 2015. 

Esta ar-iálise é acompanhada de tiguras que ilustram os perímetros urbanos em vigor, onde são 

identificadas as diferentes categorias de espaço definidas no PDNI em vigor, os espaços que durante a 

vigência do PDf~i foram ocupados ou se encontram comprometidos e a localização dos processos de 

licenciamento ocorridos desde a aprovação do PDn/i. 

0 solo urbanizável identificado como "Áreas Ocupadas" correspondem a espaços considerados 

atualmente urbanizados, pelo facto de já se encontrarem consolidados, infraestruturados ou 

comprometidos. Existem, porém, espaços intersticiais por ocupar no interior destas zonas, que não 

foram identificados por não possuírem dimensão relevante, face à escala da presente análise. A 

quantificação destas áreas encontra-se apresentada em anexo. 

Nos subeapítulos seguintes apresentasse uma análise geral de cada freguesia e mais pormenorizada 

dos aglomerados urbanos que integram rio seu perímetro urbano solos urbanizáveis, por freguesia, 

no sentido de aferir o nível de ocupação e a dinâmica construtiva ocorrida nestes espaços nos 

últimos anos. 

5.5.1 Freguesia de Castelo de Penaiva 

A freguesia de Castelo de Penaiva possui 27,16 km 2 e 914 habitantes (censos 2011), tendo na última 

década perdido 14,6% da sua população. A rede urbana é composta pelo aglomerado sede de freguesia 

- Castelo de Penaiva e pelos aglomerados de Amiais, Pousadas e Sandiães 

Desde 2015, a freguesia de Castelo de Penaiva registou um total de 34 processos particulares, incidindo 

50% em solo urbano e os restantes em solo rural, e 1 intervenção pública com incidência em solo rural 

destinada à construção da ETAR de Castelo de Penaiva, atualmente em execução. Relativamente aos 

processos em solo urbano, incidiram nos seguintes aglomerados: 

7 em Pousadas, no espaço urbano de baixa densidade, destinadas a 4 novas habitações e a 1 

novo anexo e a 2 intervenções em habitações existentes, 

5 em Sandiães, no espaço urbano de baixa densidade, destinados à construção de 2 habitações 

e de 2 anexos e à intervenção numa habitação existente. 

çF 
~—  / 
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4 em Castelo de Penalva, na área residencial de nível II, 3 destinadas a equipamento, incluindo 

a construção de 2 lares, e 1 novo anexo; 

1 Amiais, no espaço urbano de baixa densidade, destinada a uma intervenção numa habitação; 

Pousadas foi o aglomerado urbano da freguesia que registou maior dinâmica, uma vez que concentrou 

41,2% dos processos com incidência em solo urbano, seguido do aglomerado de Sandiães, que 

concentrou 29,4%. 

iva freguesia de Castelo de Penalva não foram definidos perímetros urbanos com solos urbanizáveis. 

5.5.2 Freguesia de Gerrv~if 

A freguesia de Germil possui 9,43 km2 e em 2011 concentrava 427 habitantes, menos 18 pessoas das 

registadas em 2001, tendo perdido apenas 4,04% da sua população. Afém da sede de freguesia 

(Germil), integra os aglomerados urbanos de Moinhos de Roda/Quinta do Braz/Quinta do Rio 

Esta freguesia, desde 2015 registou um total de 17 processos particulares, incluindo 6 em solo rural e 

11 em solo urbano, e 2 intervenções municipais, uma delas em solo urbana. Deste sentido, no interior 

do perímetro urbano registaram-se os seguintes processas: 

° 7 em Germil: 

5 em áreas residenciais de nível II, destinados à reconstrução de uma habitação, à construção 

de um novo lar e a intervenções em 4 equipamentos (2 lares, Centro de Atividades 

Ocupacionais e no edifício sede); 

1 intervenção municipal em espaços de atividades económicas, relativa à operação de 

loteamento da área de acolhimento empresarial de Germil aprovada; 

5 em Moinhos da Roda/ Quinta do Rio, em espaço urbano de baixa densidade, para a 

construção de 2 moradias e 3 intervenções em edifícios existentes; 

© aglomerado urbano de Germil é o que regista maior dinâmica urbanística da freguesia, tendo 

concentrado 63,6% do total dos processos com incidência em solo urbano, especialmente em 

equipamentos de utilização coletiva. 

De seguida pormenoriza-se o aglomerado da freguesia com solos urbanizáveis definidos -Germil, no 

sentido de aferir o nível de ocupação destes espaços, face à dinâmica ocorrida desde a aprovação do 

PDM. 
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~erQrirZefro urbano de Gerrrcif 

0 perímetro urbano definido para o aglomerado de Germil, sede de freguesia, totaliza 21,3 ha e 

classifica as áreas edificadas como áreas residenciais de nível II, a área destinada à zona de acolhimento 

empresarial de Germil como espaços de atividades económicas, já com loteamento aprovada, e as 

áreas edificadas de Quinta do Rio e de IVioinhos de Roda, que se desenvolvem no sentido sul de Germil, 

como espaços urbanos de baixa densidade. Entre os espaços residenciais c o espaço urbano de baixa 

densidade é definida a zona de expansão destes aglomerados, classificada como solo urbanizável. 

Rleste perímetro urbano surgiram duas operações de loteamento, já aprovadas, em solo urbanizado: 

58 

Loteamento industrial da Área de atividades Económicas de Germil, desenvolvido pela Câmara 

IViunicipal (aprovado em 2019) - prevê a criação de 6 lotes destinados a indtástria/ serviços/ 

comércio; 

Loteamento Habitacional de Moinhos da Roda, promovido pela Junta de Freguesia de Germil 

(aprovado em 2019) - prevê a criação de g lotes destinados a moradias unifamiliares. 

Figura 6: Perímetro Urbano de Germil 

Fonte: CMPC / Terriord 

Legenda: 

  Solo Urbano em vigor 

Solo Urbaniaado 

Espaco Central 

Espaco Residencial 

Área residencial de Nível I 

Área residencial de Nível II 

Espaco Urbano de Baixa Densidade 

Espaco de Atividades Economicas 

Espaco de Uso Especial -Turismo 

Espaço Verde 

Área de Recreio e Lazer 

Área de Recreio e Lazer 

Solo Urbanlaável 

~" Espaco Residencial t:.. _:. 

Compromissos Urbanísticos 

II I1 11 Operaç~o de loteamento aprovada 

~ Processos particulares 

f Intervenç8es municipais 

Solo Urbanlaável ®cupado ~/ou Comprometido 

~~  Áreas Ocupadas 

Áreas edificadas em solo rural 

Aglomerados rurais/ Áreas de edif~caçáo dispersa 

0 100 200 metros 
 I 
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Figura 7: Perímetro urbano de Germil- quantr¢icas3o das áreas 

Categorias de espaço 
Área (ha) 

ha % 
Área residencial de iVível II 12, 2 57,3% 

Solos Urbanizados 18, 7 87,7% 
Espaço de Atividades Económica 6, 5 30,4% 

ocupadas 0,5 2, 2% 
Solo Urbanizável Espaço Residencial 2,6 12, 3% 

restantes 2,1 10,1% 

total 21,3 21,3 100,0% 100,0% 

ronte: ~MNC / Terriord 

Da análise da ocupação existente no solo urbanizável, verifica-se que se mantém desocupado, com 

exceção de uma área a norte, junto ao níacleo de Germil, identificada na Figura 6 como "áreas 

ocupadas". 

fVo âmbito da alteração do perímetro urbano de Germil deve ser ponderada a manutenção em solo 

urbano dos espaços urbanizáveis que se encontram ocupados e/ou comprometidos, que no total 

representam 2,2% da área total do perímetro urbano, devendo a restante área ser analisada, 

ponderando a sua manutenção como solo urbano, no sentido de promover a colmatação da ocupação 

existente e o aproveitamento das infraestruturas existentes. 

Deve ainda ser avaliada a integração da área ocupada pelo cemitério, situada a nascente de Germil, 

no interior do perímetro, por não ser uma atividade compatível com espaços naturais. 

5.5.3 Freguesia de Ínsua/Esmolfe 

As freguesias de Ínsua e de Esmolfe são tratadas em conjunto, uma vez que o perímetro urbano da 

sede do concelho abrange as duas. No total abrangem uma área de 8,26 km2 e um efetivo populacional 

de 2.462 habitantes em 2011, menos 68 habitantes dos registados na ação censitária de 2001 (2530 

habitantes), tendo registado uma redução populacional de 2,7%. 

Esta freguesia integra, para além da sede de concelho (Penalva do Castelo), o pequeno aglomerado de 

Gôje e a área de acolhimento empresarial de Esmolfe/ Sezures. 

Desde 2015, a freguesia de Ínsua/ Esmolfe registou um total de 141 processos particulares, incluindo 

36 em solo rural e 105 em solo urbano, e 8 intervenções municipais, 5 com incidência em solo urbano. 

iVo perímetro urbano registaram-se assim os seguintes processos: 

° 109 em Penalva do Castelo, 106 em solo urbanizado e 4 em solo urbanizável, destinados a: 
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50 em espaço central - 31 novas construções (21 habitações, 9 anexos/ arrumos, 1 

equipamento, 13 intervenções em edifícios existentes (6 habitação, 4 comércio/ serviços, 1 

anexo e 1 equipamentoj, 1 operação de loteamento e 5 Intervenções municipais (recuperação 

do antigo edifício dos Paços do Concelho -Loja de Cidadão, recuperação da antiga praça do 

município e da Praça IViagalhães Coutinho e construção de 2 espaços verdes -Parque da 

Lameira e Jardim dos Namorados); 

21 em área residenciai de nível i - 16 novas construções (14 habitações e 2 anexos), 4 

intervenções em edifícios existentes (2 habitações e 2eomércio/ serviços) e 1 demolição; 

24 em área residencial de nível II - 20 novas construções (9 habitações, g anexos, 1 

hipermercado e 1 pavilhão industrial) 4 intervenções em edifícios existentes (3 habitações e 

ampliação de hipermercado); 

10 em espaços urbanos de baixa densidade - 7 novas construções (5 habitações e 2 anexos) e 

intervenções em 3 edifícios existentes (1 habitação, reconstrução de um edifício habitacional 

e ampliação de oficina); 

4 em espaços residenciais urbanizáveis - 2 novas construções destinadas a habitação e 2 

intervenções em edifícios destinados acomércio/ serviços. 

1 na AAE de Esmolfe/ Sezures, em espaços de atividades económicas, para construção de uma 

nova unidade industrial. Este espaço possui operação de loteamento aprovada (loteamento 

da Área de Acolhimento Empresarial de Esmolfe-Sezures -alvará 1/2017). 

De seguida pormenoriza-se a sede de concelho -Vila de Penalva do Castelo, por integrar solos 

urbanizáveis, no sentido de aferir o nível de ocupação destes espaços, face à dinâmica ocorrida desde 

a aprovação do PDM. 

Perímetro Urbano de Penaiva do castelo 

0 perímetro urbano de Penalva do Castelo abrange 349,5 ha e classifica as áreas edificadas da zona 

centra! da Vila como Espaço Central, as áreas edificadas a nascente do centro (Esmolfe), como Áreas 

Residenciais de nível I, as áreas a sudoeste, na zona de Sangemil e Quinta do Prazo, como Áreas 

Residenciais de nível II e as áreas aporte/ noroeste (Esporões eÍnsua/ Gondomar) como Espaços 

Urbanos de Baixa Densidade, bem como o extremo sudoeste do perímetro, ao longo da EN329. Integra 

ainda o Espaço de Atividades Económicas de Servum, a sudoeste, um espaço de uso especial destinado 

à instalação de empreendimentos turísticos, na Casada Ínsua, e espaços verdes, subdivididos em Áreas 

Verdes de Proteção e Enquadramento, que incluem a IVlata da Casa da Ínsua, Mata de Gôje e Mata da 

Sereia e solos com aptidão para a prática agrícola (anteriormente RAIV) e Áreas Verdes de Recreio e 

Lazer, destinados ao recreio e lazer das comunidades locais. 
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Como solos urbanizáveis foram definidas duas áreas na envolvente ao espaço central da Vila, 

destinadas à expansão urbana da Vila, que no total representam 4,5% do perímetro urbano. 

Penalva do Castelo foi o aglomerado do concelho que registou maior dinâmica construtiva nos últimos 

anos, tendo concentrado 2S% do total de processos de licenciamento particulares e das intervenções 

municipais. Durante a vigência da revisão do PDM, surgiram 109 processos no interior do perímetro 

urbano, apenas 4 com incidência nos espaços residenciais urbanizáveis, destinados à construção de 2 

novas habitações e a intervenções em 2 edifícios destinados acomércio/ serviços. 

Quadro 37: Perímetro urbano de Penalva do Castelo- quantificação das áreas e 

Categorias de espaço 
Área (ha) 

ha 9'0 

Solos Urbanizados 

Espaço Central 
~ 

76,4 76,4 21,9% 

95,5% 

Espaços Residenciais 
Área residencial de Nível I 74,6 

110,4 
Área residencial de Nível II 35,8 ~ . ' 

Espaço Urbano de í3aixa Densidade ~ •' 

Espaço de Atividades Económicas ~ ' 

Espaço de Uso Especial -Turismo 3,3 0,9% 

Espaços Verdes 
Área de Proteção e Enquadramento ~ 

55,3 
11,3% 

• . 4,5% 

Solo Urbanizável Espaço Residencial ~ ~ ~ ~ 15,9 
1,3% 

4,5% 
restantes ~ 3,2% 

a 
~_ _ _ __ 

~ 
TOTAL 349,5 100,090 

Fonte: CMPC /Terriord 

Da análise da ocupação existente, verifica-se que cerca de 3C% dos espaços urbanizáveis foram, 

entretanto, ocupados ou encontram-se comprometidos, tal como identificados na figura como '°áreas 

ocupadas", assumindo maior expressão no espaço situado a sul, face à presença de diversas 

construções, algumas anteriores à aprovação do PDfVi. 

I\!o âmbito da alteração do perímetro urbano de Penalva do Castelo deve ser ponderada a manutenção 

em solo urbano dos espaços urbanizáveis que se encontram ocupados e/ou comprometidos, que no 

total representam 1,3% da área total do perímetro urbano, bern como aferidos alguns pequenos 

ajustes em função de limites físicos existentes, no sentido de promover o fecho da estrutura urbana e 

prever a consolidação do aglomerado. 

Deve ainda ser avaliada a classificação de "Lajes de Sangemil", atualmente em espaço agrícola, como 

espaços de uso especial -turismo, um espaço com características naturais e paisagísticas vocacionadas 

para a instalaçãc de empreendimentos turísticos. Este espaço foi objeto de uma intervenção no 

sentido de criar as condições necessárias à utilização turística, tendo já sido apresentado um pedido 

para legalização de um empreendimento turístico. 

~ 
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É ainda interessante observar, que durante a fase de discussão pública do presente documento, surgiu 

uma participação, conforme apresentada no Relatório de Ponderação de ®iscussão Pública, a solicitar 

a possibilidade de construir habitação na ârea classificada atualmente como espaço de atividades 

económicas do perímetro urbano de Penalva do Castelo, conforme localização apresentada na Figura 

8. Esta situação deverá ser avaliada no âmbito do processo de alteração ou de revisão do PDf~. 

Figura 8: Perímetro Urbano de Penalva do Castelo 

Legenda: 1 
N 

~ Solo Urbano em visor 

Solo U►ban3aado 

Fspaco Central 

Espaco Residencial 

Area residencial de Nfvel I 

Área residenc~ai de Nlvel II 

Espaco Urbano de Daixa Densidade 

Espaco de Atividades Economicas 

Espaco de Uso Especial Turismo 

Fspapo verde 

Area tle Recreio e Lazer 

Area de Recr®ro 0 Lazer 

;, ~ 

1 solo Urbanixáv~l 

Espaco Residencial 

Comp►omisºos UrbanfsºIcos 

~ ~_~ I i Operaç3o dc loteamento aprovada 

~ 

s> 

Processos particulares 

Intervençòes municipais 

Solo Urbanlx~vel Ocupado e/ou Comprome4ldo 

~/ l Arras Ocupadas 

Areas edificadas em solo rural 

Aglomerados rurais/ Areas de edificação dispersa 

0 100200 metros 
r I 

Fonte: CMPC / Terriord 

Participação apresentada em 

sede de Discussão Pública 
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A freguesia de Lusinde é a mais pequena do concelho (2,8 km2) e a que concentra menos população, 

em 2011 concentrava 189 habitantes, menos 58 habitante do que em 2001, tendo registado uma 

redução de cerca de 23,5%. Na rede urbana é apenas composta apenas pelo perímetro urbano que 

integra Luzindinho/ Arvoredo/ Lusinde. 

Esta freguesia, desde 2015 registou um total de 12 arocessos narric~,lares, incluindo 1 em solo rural e 

11 em solo urbano, com incidência em: 

9 em área residencial de nível II - 5 novas construçQes (2 habitaç©es e 3 anexos) e 4 

intervenções em edifícios existentes (3 habitandes e 1 anexo); 

2 em solo urbanizável -espaços residenciais -Construção de 2 novos anexos para arrumas. 

De seguida pormenoriza-se o perímetro urbano definido para os aglomerados de 

Luzindinho/Arvoredo/Lusinde, no sentido de aferir o nível de ocupação dos espaços urbanizáveis 

definidos, face à dinâmica ocorrida desde a aprovação do PDfVi. 

~eriírriefiro Urbano de lusindint~o/Arvoredo/Lusinde 

0 perímetro urbano definido para os aglomerados de Luzindinho, Arvoredo e Lusinde totaliza 28,0 ha 

e integra áreas residenciais de nível II e duas áreas destinadas à expansão do aglomerado de Lusinde, 

classificadas como espaço residencial urbanizável, uma ao longo da via a norte, e outra de maior 

dimensão, a poente da zona central de Lusinde. 

Desde 2015, surgiram 12 processos particulares, 2 deles em solos urbanizáveis destinados à construção 

de anexos. 

Quadro 38: Per€m24ro  uré~ano ciie  Luaindinho/,arvoredo/ Lusinde -quantificação das áreas 

Categorias de espaço 

Solos Urbanizados 

Solo Urbanizável 

Área residencial de iVível II 

Espaço Residencial 

TOTAE 

~erea (ha) 

ha 
21,1 21,1 

ocupadas 3,3 

restantes 3,6 

Zg,o 

6,9 24,7% 

100,0% 

Fonte: CMPC / Terriord 
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Figura 9: Perímetro Urbano de luzindinho/Arvoredo/lusinde 

Legenda_ 

~~ Solo Urbano em vigor 

Solo Urbanlrado 

Fspaco Central 
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Area rasidancia~ tle Nivei 

` Area residential de Nívni !~ 
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Espaço Verde 
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Area de Keaero e Laze 
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Compromissos Urbanls4icos 

Operaç3o dc bteamento aprovada 

~ Processos particulares 

Inlervençbes municipais 

Solo Urbznlzável Ocupado e/ou Comprometido 

~~  Areas Ocupadas 

~ueas edificadas em solo rural 

Aglomerados rurais/ Áreas de edif•caç3o dispersa 

0 100 200 metros 
l 1 1 

Fonte: CMPC / Terriord 

Verifica-se que o espaço urbanizável a norte não foi ocupado, contudo 0 outro espaço integra diversas 

construções e alguns compromissos particulares destinados a novas construções, identificadas na 

Figura 9 como "áreas ocupadas". Identificam-se diversas construções nestes espaços, anteriores à 

aprovação do PDM. 

fVo processo de alteração do perímetro urbano conclui-se que alguns limites carecem de pequenos 

ajustes, no sentido de integrar construções existentes e que as áreas ocupadas e/ou comprometidas 

devem ser mantidas em solo urbano, que representam cerca de 12% do perímetro urbano, visando a 

consolidação do pequeno núcleo existente e o aproveitamento das infraestruturas existentes. 

~e~o5 Freguesia de Pirado 

A freguesia de Pingo abrange 16.,76 km2 e é a segunda com mais concentração de população do 

concelho, tendo registado em 2011, 1916 habitantes, - 14,7% do que na açãe censitária de 2001. que 

possui maior área do concelho e apesar de, em 2001 concentrar 760 habitantes, em 2011, ou seja, 

menos 329 habitantes. Pirado 2 a freguesia que concentra maior número de aglomerados urbanos do 

concelho, 28,5% dos perímetros urbanos definidos no PDrVi, nomeadamente: Pirado de Oaixo, Pirado 
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de Cima, Casal Diz/Quinta do Giestal/Aldeia de Casal Diz, Corga, fVlvinhos de Pepim eOliveira/Roriz e 

Quinta da Regada da Pedra. 

Desde 2015, a freguesia de Pingo registou um total de 98 processos particulares, incluindo 28 em solo 

rural e 70 em solo urbano, e 3 intervenções municipais, com incidência em solo rural, destinadas à 

construção de 3 ETARs. IVo interior dos perímetros urbanos registaram-se assim os seguintes 

processos: 

25 em Casal Diz/Aldeia Casal Diz/ Quinta do Giestal: 

° 16 em áreas residencial de nível II, destinados a 11 novas construções (5 habitações, 5 anexos 

e 1 equipamento) e 5 intervenções em edifícios existentes (3 habitações e 2 anexos) 

9 em solo urbanizável, destinados a 7 novas construções (4 habitações, 2 anexos e 1 apoio 

agrícola) e intervenção em 2 habitações existentes 

7 em Corga, em área residencial de nível II destinados a 5 novas construções (1 habitação e 4 

anexos) e 2 intervenções em habitações existentes 

2 em iVloinhos de Pepim, em espaços de baixa densidade destinados à construção de 2 novas 

moradias 

14 em Oliveira/ Roriz, em área residencial de nível II destinados a 8 novas construções (6 

habitações e 2 anexos) e 6 intervenções em edifícios existentes (3 habitações, 2 anexos/ 

arrumos e ampliação de uma indústria transformadora). 

1 em Pingo de Baixo/ Outeiro do Pindo, em área residencial de nível tl destinado à construção 

de um edifício de apoio à agricultura; 

5 em Pindo de Cima, em espaços urbanos de baixa densidade destinados a 3 novas habitações, 

reconstrução de 1 habitação e intervenção num edifício habitacional. 

16 em Quinta da Regada da Pedra, em área residencial de nível II destinados a 13 novas 

construções (8 habitações e 5 anexos/ arrumos) e 3 intervenções em edifícios existentes (2 

habitações e 1 anexo) 

0 perímetro urbano composto pelos aglomerados de Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ Quinta do Giestal foi 

o que concentrou maior número de processos da freguesia desde 2015, tendo concentrado 35,7% do 

total dos processos, seguido do aglomerado de Quinta da regada da Pedra, que registou 22,8%, o que 

demonstra a dinâmica urbanística positiva da freguesia, essencialmente na construção de novas 

habitações. 
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De seguida pormenorizam-se es aglomerados da freguesia com espaços urbanizáveis definidos -Casa! 

Diz/Cluinta do Giestal/Aldeia de Casal Diz, Corga e Oliveira/Roriz, no sentido de aferir o nível de 

ocupação destes espaços, face á dinâmica ocorrida desde a aprovação do PUI~f. 

5.5.~.~. Perímetro Urbano de Casal diz/Quinta do Giestal/Aldeia de Casal ®iz 

Este perímetro urbano integra os aglomerados de Casal Diz, Aldeia do Casal Diz e Quinta do Giestal e 

totaliza á2,6na, classificando as áreas edificadas existentes como espaços residenciais - áreas 

residenciais de nível II. Integra 5 espaços residenciais urbanizáveis, destinados à expansão destes 

aglomerados urbanos, que representam 43,5% da área total do perímetro urbano. 

Este perímetro urbano foi o que registou maior dinâmica da freguesia de Pindo, tendo sido registados 

25 processos desde 2015, 5 deles em solos urbanizáveis (36%¡, a maioria destinada à construção de 

novas moradias. 

Figura 10: Perímetro Urbano de Casal Diz/Quinta do Giestal/Aldeia de Casal Dia 

Legenda: 

  Solo Urbano em vigor 

Solo Urlbaniaado 

Espaco Centra; 

Espaco Residencial 

Area residencral de Navel I 

Area residencial de Navel II 

Espaco Urbano de Baixa Densidade 

Espaco de Atividades Economicas 

Espaco de Uso Especial - Turismo 

Espaço Verde 

Area de Reae~o e Lazer 

Area de Recreb e Lazer 

~ N 

Solo Urbaniaável 

-~ Espaco Residencial 

trompromissos Urbanís4icos 

ILL~.~¡ Operação de loteamento aprovada 

~ Processos particulares 

• Intervençiìes murncrpais 

Solo Urbanlzável Ocupado ~/ou Comprometido 

Áreas Ocupadas 

Qreas edificadas em solo rural 

Aglomerados rurais/ Áreas de edificação dispersa 

0 100 200 melros 
l r I 

Participação apresentada em sede de Discussão Pública 

Fonte: CIVIPC / Terriord 
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Quadro 39: Perímetro urbano de Casal Diz/ Aldeia Casal Dia/ Quinta do Giestal - quantacação das áreas 

Categorias de espaço 
Área (ha) 

ha 9'° 

Solos Urbanizados Área residencial de Nível II 24,1 24,1 
------~ 

56,5% 56,5% 

ocupadas 7,2 16,8% 
Solo Urbanizável Espaço Residencial 18, 5 43,5% restantes 11,4 26,7% 

TOTAL 42,6 100,09'° 

Fonte: CMPC / Terriord 

Da análise da ocupação atual, verifica-se que alguns dos espaços urbanizáveis foram, entretanto, 

ocupados, ou parcialmente ocupados, ou encontram-se comprometidos, tal como identificados na 

Figura 10, como "áreas ocupadas", verificando-se a presença de diversas construções anteriores à 

aprovação do PDM. 

Ida alteração do perímetro urbano de Casal Diz, deverá ser avaliada a manutenção de grande parte dos 

espaços urbanizáveis definidos como solo urbano, pelo fato de cerca de ~0% destes espaços já se 

encontrarem ocupados com construções existentes ou comprometidos. Há ainda a necessidade de 

reavaliar a integração de algumas áreas edificadas nas imediações do perímetro a nascente, integradas 

em espaços agrícolas, e de efetuar pequenos ajustes em função de limites físicos existentes, em 

presença de uma base cartográfica mais rigorosa. 

Refira-se, ainda, que durante o período de Discussão Pública do REOT foi apresentada uma 

participação com incidência no presente perímetro urbano, a solicitar o ajuste do seu limite para incluir 

uma pequena área, conforme identificada na Figura 10 e no relatório de Ponderação da Discussão 

Pública, para permitir a construção de uma habitação, atendendo que o terreno se encontra ~ 

infraestruturado. Esta situação deve ser avaliada no âmbito do processo de alteração ou de revisão do 

PDNi. 

~.~.~.2 Perímetro Urbano de Corga 

O perímetro urbano do aglomerado de Coma abrange 23,4ha e classifica as áreas edificadas existentes 

como áreas residenciais de nível II. Define uma área de solo urbanizável a poente, classificada como 

espaços residenciais, que representa 15% do perímetro urbano. 

Desde 2015, este perímetro urbano registou 7 processos particulares com incidõncia em solos 

urbanizados, destinados à construção de 4 anexos e de uma habitação e a 2 intervenções em 

habitações existentes. 

y 
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Figura 11: Perímetro Urbano de Corga 

legenda. 
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Fonte: CMPC /Terriord 

Quadro 40: Perímetro urbano de Corga-quantificação das áreas 

Categorias de espaço 

o ~ 

` Área (ha).

ha % 
Solos Urbanizados Área residencial de f~ível II 19,8 19,8 

_ 
F 

84,9% 84,9% 

Solo Urbanizável Espaço Residencial 
ocupadas 0,7 

3,5 
2,8% 

15,1% 
restantes 2,9 12,3% 

TaTAI 23,4 100,0% 

Fonte: CMPC /Terriord 

Da análise da ocupação atual, verifica-se que cerca de 20% dos espaços urbanizáveis se encontram 

ocupados com construções existentes, de acordo com a área delimitada na Figura 11 como "áreas 

ocupadas", ern resultado de ortofotomapas mais recentes e levantamento local. 

Na alteração do perímetro urbano de Corga, deverá ser avaliada a manutenção de parte dos espaços 

urbanizáveis definidos como solo urbano, pelo fato de parte já se encontrar ocupado com construções 

existentes, no sentido de promover a colmatação do aglomerado. 
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go~<~o~ I~erít~egro l~rban® de ~liveira/R®ri~ 

0 perímetro urbano definido para os aglomerados de Oliveira e Roriz totaliza 45,8 ha e integra, para 

além destas duas localidades, as áreâs edificadas a norte, desenvolvidas ao longo das eixos viários 

existentes, classificando-as como áreas residenciais de nível II. A norte e a sul são definidas duas áreas 

de expansão, classificadas como espaços residenciais urbanizáveis, estabelecendo o espaço a sul a 

li~acão ao perímetro urbano de Casal ni~. 

Este perímetro é o de maior dimensão da freguesia e durante a vigência do PDIVI concentrou 14 

processos de licenciamento particular, com incidência em solos urbanizados, destinados a 8 novas 

construções (6 habitações e 2 anexos} e 6 intervenções em edifícios existentes (3 habitações, 2 anexos/ 

arrumos e ampliação de uma indústria transformadora}. 

Da análise da ocupação existente, verificou-se que os espaços urbanizáveis a norte não foram 

ocupados e que o espaço a sul integra construções existentes (atividades económicas), representando 

0,8% da área total do perímetro. 

Fi~urm 1~: Períme4ro Urbano de Oliveira e Roria 

legenda: 
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quadro ai: Perímetro urbano de Oliveira/ Roriz -quantificação das áreas 

Categorias de espaço 
Área (ha) 

ha 
Solos Urbanizados Área residencial de Nível II 41,5 41,5 90,6% 90,6% 

Solo Urbanizável 
~ 

Espaço Residencial 
ocupadas 0,4 

4,3 
0,8% 

9,4% 
restantes 3,9 8,6% u~ 

T®TAL 45,8 100,0% 

Fonte: CNiPC / Terriord 

fio âmbito da alteração deste perímetro urbano deve ser ponderada a manutenção em solo urbano 

do espaço urbanizável q ocupado, bem como a frente urbana, no sentido de promover o fecho da 

malha e aproveitar as infraestruturas existentes. 

5,So6 Freguesia de Real 

,~ freguesia de Real é a segunda mais pequena do concelho (4,69 km2), situa-se no limite sul do 

concelho, e a segunda com menos população, em 2011 concentrava 263 habitantes, menos 31 

habitantes do que em 2001 (294), tendo registado durante este período um decréscimo de 10,5%. A 

rede urbana é composta apenas pelo aglomerado sede de freguesia -Real. 

Desde 2015, a freguesia de Real registou um total de 18 processos particulares, incluindo 6 em solo 

rara! e 12 em solo urbano, com incidência em área residencial de nível il, destinados a 7 novas 

construções (3 habitações e 4 anexos) e 5 intervenções em edifícios (4 habitações e 1 anexo). 

De seguida pormenoriza-se o perímetro urbano de Real, no sentido de aferir o nível de ocupação dos 

espaços urbanizáveis definidos, face à dinâmica ocorrida desde a aprovação do PDiVÌ. 

Rerírí~etro urban® de Real 

d perímetro urbano definido para o aglomerado de Real totaliza 30,6 ha e integra áreas residenciais 

de nível IE e uma área destinada à expansão do aglomerado situada a poente, classificada como espaço 

residencial urbanizável. 

Desde 2015, surgiram 12 processos particulares com incidência no interior do perímetro urbano, todos 

com incidência em solos urbanizados. 
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Figura 13: Perímetro Urbano de Real 

legenda 
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Fonte: CMPC /Terriord 

Quadro 42: Perímetro urbarso de Real- quan4ifiicação das áreas 

Categorias de espaço 
Urea (ha) 

ha 
Solos Urbanizados Área residencial de Rlível II 26,5 26,5 

Solo Urbanizável Espaço Residencial 

~®i~l 

ocupadas 1, 3 

restantes  ~  2,8 
4,1 

86,5% 86,6% 

  13,4% 
4, 3% 

9,1% 

30,6 100,096 

Fonte: CMPC /Terriord 

Da análise do nível de ocupação dos espaços urbanizáveis definidos em Real no PDIVi, verifica-se que 

existem algumas áreas que já se encontram ocupada com construções existentes, cerca de 32%destes 

espaços, identificadas na figura 13 como "áreas ocupadas". Identificam-se diversas construções nestes 

espaços, anteriores à aprovação do PDIVi. 

IVo âmbito da alteração do perímetro urbano de Real deve ser ponderada a manutenção em solo 

urbano dos espaços urbanizáveis que se encontram ocupados e/ou comprometidos, que no total 

representam 4,3% da área total do perímetro urbano, considerando ainda alguns espaços na 

envolvente, para promover a colrnatação urbana. Deve ainda ser avaliado o ajuste do limite do 

perímetro a sul, para integrar construções existentes. 
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5.5.7 Freguesia de Sezures 

A freguesia de Fratel é a segunda maior do concelho (21,04 km2) e em 2011 concentrava 72~ 

habitantes, menos 128 dos registados na ação censitária de 2001, ou seja, observou uma redução 

populacional na ordem dos 15%. A rede urbana é composta apenas pelo aglomerado sede de freguesia 

- Sezures. 

Esta freguesia, desde 2úïS registou um cotai de 57 processos nartic~..!l3rQS, i,^.elui^ú.^, 23 c^í~i Sviv rura0 

e 34 em solo urbano, e 1 intervenção municipal com incidéncia em solo rara{, destinada à construção 

da EiAR de Sezures (conclusão prevista em 2020). 

IVo interior do perímetro urbano de Sezures registaram-se os seguintes processos: 

32 em área residencial de nível I, destinados a 21 novas construções (11 habitacionais e 12 

anexos) e a 11 intervenções em edifícios existentes - 6 habitacionais, 3 anexos, 1 equipamento 

(creche -~ CATE) e uma reconstrução de apoio agrícola) 

2 em solo urbanizávet -espaços residenciais, destinados à construção de 2 novas habitações 

De seguida pormenoriza-se o perímetro urbano de Sezures, no sentido de aferir o nível de ocupação 

dos espaços urbanizáveis definidos, face à dinâmica ocorrida desde a aprovação do PDIVI. 

Perímetr® urbano de Sezures 

0 aglomerado de Sezures é o que assume maior importância, a seguir à sede de concelho (Penalva do 

Castelo), à semelhança da sua dimensão, que no total abrange 138,3 ha. 0 perímetro urbano de 

Sezures classifica as áreas edificadas existentes como áreas residenciais de nível I e integra duas áreas 

destinadas à expansão urbana, classificadas como espaços residenciais urbanizáveis, uma a norte e 

outra a noroeste do núcleo central de Sezures. 

Sezures foi o segundo aglomerado do concelho que registou maior dinâmica construtiva nos últimos 

anos, tendo concentrado 34 processos de licenciamento particulares desde 2015, apenas 2 destes com 

incidência em solo urbanizável, para construção de duas novas moradias no espaço definido a norte. 
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Figura 14: Perime4ro Urbano de Sexures 

legenda: 
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Quadro 43: Perímetro urbano de Sexures- quan4fficação das áreas 

Categorias de espaço 
Área (ha~ 

% 

Solos Urbanizados 
Area residencial de Rível I 63,0 

127,5 
45,5% 

92,2% 
Espaço de Atividades Económicas 64, 5 46,6% 

Solo Urbanizável Espaço Residencial 
ocupadas 4,5 

10,9 
3, 3% 

7,8% restantes 6, 3 4, 6% 

total 138,3 100,0% 

Fonte: CMPC /Terriord 

Alguns dos espaços urbanizáveis foram, entretanto, ocupados, ou parcialmente ocupados, ou 

encontram-se comprometidos, tal como identificados na Figura 14, como "áreas ocupadas", 

assumindo maior expressãc no espaço situado a norte, face à presença de diversas construções, a 

maioria anteriores à aprovação do PDf!!!. 

iVo âmbito da alteração do perímetro urbano de Sezures deve ser ponderada a manutenção em solo 

urbano dos espaços urbanizáveis que se encontram ocupados e/ou comprometidos, que no total 
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representam 3,~% da área total do perímetro urbano, bern como aferidos alguns pequenos ajustes a 

sul, para integrar o futuro fardo Centro Social de Sezures e integrar a construção existente no extremo 

sudeste do perímetro urbano. 

5.5.8 Freguesia de Trancozelos 

A freguesia de Trancozelos é de pequena dimensão, abrange uma área total de 5,12km2 e em 2011 

possuía 269 habitantes, menos 63 dos registados em 2001, tendo na última década perdido 19% da 

sua população. A rede urbana é composta pelo aglomerado sede de freguesia 

Trancozelos/Trancozelinhos, apelo aglomerado de Lisei. 

Esta freguesia, desde 2015 registou um total de 16 processos particulares, incluindo 3 em solo rural e 

13 em solo urbano, e 1 intervenção municipal, com incidência em solo rural destinada à construção de 

um pavilhão da junta de freguesia. Neste sentido, no interior dos perímetros urbanos registaram-se os 

seguintes processos: 

5 em Trancozelos/Trancozelinhos, em área residencial de nível lll, destinados a 2 novas 

habitações, 2 novos anexos e à reconstrução de uma habitação. 

8 em Lisei, em áreas residenciais de nível II, destinados a 5 novas construções (4 habitacionais 

e 1 anexo) e 3 intervenções em edifícios existentes (2 habitacionais e uma reconstrução de 

anexo). 

Lisei foi o aglomerado da freguesia de Trancozelos que registou maior dinâmica urbanística deste a~~ 

aprovação do PDfVi, tendo concentrado 61,5% dos processos particulares registados durante este 

período. 

~P"' " 
De seguida pormenoriza-se o perímetro urbano definido para a sede de freguesia - 

Trancozelos/Trancozelinhos, por integrar áreas de solos urbanizáveis, no sentido de aferir o nível de 

ocupação destes espaços, face à dinâmica ocorrida desde a aprovação do PDiVI. 

Perímetro urbano de Trancozelos/Trancozelinhos 

0 perímetro urbano de Trancozelos/Trancozelinhos totaliza 11,7 ha e integra as áreas edificadas do 

aglomerado de Trancozelos (sede de freguesia), situada a poente, e do aglomerado de Trancozelinhos, 

situado a nascente, classificando-as como áreas residenciais de nível II. Entre estes dois aglomerados 

situa-se a área de expansão, classificada como solo urbanizável, ao longo da via que estabelece a 

ligação entre estes dois núcleos. 
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Desde 2015, surgiram 5 processos particulares no interior do perímetro urbano, todos em solo 

urbanizado. 

Figura 15: Perímetro urbano de Trancozelos/Trancoaeünhcs 

legenda. 
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Fonte: CMPC /Terriord 

Quadro 44:  Perímetro urbano de Trancoaelos/ Trancczelinhos -quantificação das áreas 

Categorias de espaço 
Área (ha) 

ha 9'0 

Solos Urbanizados área residencial de Nível II 9,2 9,2 78,7% 78,7% 

ocupadas ~ 0,2 1, 9% 
Solo Urbanizável Espaço Residencial 2,5 ~ 21,3% 

restantes ¡ 2,3 19,4% 

total 11,7 11,7 100,0% 100,0% 

Fonte: CMPC /Terriord 

Da análise da ocupação existente no solo urbanizável, verifica-se que se mantém desocupado, com 

exceção de uma área a poente, junto a Trancozelos, identificada na Figura 15 como "áreas ocupadas", 

relativa ao cemitério e a uma construção existente, que no total representam ~% dos espaços 

urbanizáveis. 
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I~lo âmbito da alteração deste perímetro urbano deve ser ponderada a manutenção em solo urbano 

dos espaços urbanizáveis que se encontram ocupados e/ou comprometidos, que no total representam 

1,9% da área total do perímetro urbano, devendo a restante área ser analisada, no sentido de 

promover a fixação de população nestes aglomerados. 

5.5.9 Uniáo de Freguesias de Antas e Matela 

A UF de Antas e Matela situa-se no extremo nascente do concelho e apresenta uma área de 18,26 km2 

e em 2011 registava um efetivo populacional de 473 habitantes, menos 15% dos registados em 2001, 

tendo perdido durante este período 84 habitantes. A rede urbana é composta petos aglomerados 

urbanos de Antas, Matela e Miusela. 

Desde 2015, a UF de Antas e Matela registou um total de 12 processos particulares, incluindo 4 em 

solo rural e 8 em solo urbano. No interior dos perímetros urbanas registaram-se os seguintes 

processos: 

° 2 em Antas: 

1 em área residencial de nível II destinada à ampliação de uma habitação 

1 em solo urbanizável -espaço residencial, destinado à construção de uma nova habitação. 

S em Matela, em área residencial de nível II, destinados a 4 novas construções (2 habitações, 

1 comércio / serviços e 1 anexo) e ampliação de um anexo; 

1 em Miusela, em área residencial de nível II, destinado a uma intervenção numa habitação 

existente. 

0 aglomerado de Matela foi o que registou maior dinâmica urbanística da freguesia desde a aprovação 

do PDM, tendo concentrando 62,5% dos processos com incidência em solo urbano. 

De seguida pormenoriza-se as perímetros urbanos desta freguesia por integrarem espaços 

urbanizáveis definidos -Antas, Matela e Miusela, no sentido de aferir o nível de ocupação destes 

espaços, face à dinâmica ocorrida desde a aprovação do PDM. 

5.5.9.1 Perímetro Urbano de Antas 

0 perímetro urbana do aglomerado de Antas abrange 30 ha e classifica as áreas edificadas existentes 

como áreas residenciais de nível II. Integra três áreas de solo urbanizável, classificadas como espaços 

residenciais, que representam 33,9% do perímetro urbano. 
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Desde 2015, este perímetro urbano registou apenas 2 processos particulares, 1 deles em solo 

urbanizável, destinado à construção de uma nova habitação. 

Fir9ura 16: Perímetro ur~ane de dntac 

Legenda. ~ 
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Fonte: CMPC /Terriord 

Quadro 45: Perímetro urbano de Antas -quantificação das áreas 

Categorias de espaço -- - --- ~— —.~ Área (haj 
ha % 

Solos Urbanizados Área residencial de Nível II 19,8 19,8 66,1% 66,1% 

Solo Urbanizável 

y 

Espaço Residencial 
ocupadas 3,1 

10,2 
10,3% 

33,9% 
restantes 7,1 23,7% 

total 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Fonte: CMPC /Terriord 

Da análise da ocupação atual, verifica-se que cerca de 30% dos espaços urbanizáveis se encontram 

ocupados com construções existentes, de acordo com a área delimitada na Figura 1b como "áreas 

ocupadas", em resultado de ortofotomapas mais recentes e levantamento local. 
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Na alteração do perímetro urbano de Antas, deve ser avaliada a manutenção de parte dos espaços 

urbanizáveis definidos como solo urbano, que no total representam 10,3%, pelo fato de parte já se 

encontrar ocupado com construç~es existentes, no sentido de promover â colmatação do aglomerado. 

Deve ainda ser ponderada a integração de uma construção existente a sul, junto ao limite do perímetro 

urbano, classificada como espaço agrícola. 

~.~.~.~ Perí~etrc~ Urbano de Matela 

0 perímetro urbano do aglomerado de IVlatela abrange 23,5 ha e classifica as áreas edificadas 

existentes como áreas residenciais de nível II. Integra uma área de solo urbanizávei, classificada coma 

espaços residenciais, que representa 16,2% do perímetro urbano. 

Desde 2015, este perímetro urbano apenas registou foi o que registou maior dinâmica urbanística da 

freguesia, concentrou 5 processos de licenciamento em solo urbanizado. 

Figura 17: Perímetro urbano de Matela 

Fonte: CMPC / Terriord 
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Quadro 46: Perimetro urbano de fViatela -quantificação das áreas 

Categorias de espaço 
Área (ha) 

ha 
Solos Urbanizados Área residencial de (Nível II 19,7 19,7 83,8% 83,8% 

ocupadas 0,0 0,0% 
Solo Urbanizável Espaço Residencial 3,8 16,2% 

restantes 3,8 16,2% 

TOTAL 23,5 

Fonte: CMPC /Terriord 

100,0% 

Da análise da ocupação atual, verifica-se que os espaços urbanizáveis não foram ocupados durante a 

vigência do PDM, nem se encontram comprometidos. 

fVa alteração do perímetro urbano de Macela, os solos urbanizáveis devem ser analisados, para aferir 

a possibilidade de os manter como solo urbano, no sentido de prever o fecho da malha urbana do 

aglomerado. Há ainda a necessidade de aferir os limites dos espaços em função de limites físicos 

existentes. 

5.5.9.3 Perímetr® Urbana de Miusela 

O perímetro urbano de Miusela totaliza 15 ha e integra áreas residenciais de nível II e uma área 

destinada à expansão do aglomerado, classificada como espaço residencial urbanizávei situada a 

poente das áreas edificadas de Miusela, que representa 29,1% da área do perímetro. 

Desde 2015, surgiu apenas 1 processo de licenciamento particular, com incidência ern solo urbanizado, 

destinado a uma intervenção numa habitação existente. 

Cauadro ai': Eserimetro urbano de RNiusela -quantificação das áreas 

Categorias de espaço 

Solos Urbanizados 

Solo Urbanizável 

Área residencial de Nível II 

Espaço Residencial 

TOTAL 

ocupadas 

Área (ha) 

ha 
10,6 10,6 

% 
70,9% 70,9% 

1,4 

restantes 3,0 
4,4 9,1% 

20,0% 
29,1% 

15,0 100,0% 

T  Fonte: CMPC /Terriord 

~~~)---~~ 
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Figuea 18: Perímetro urbano de Miusela 
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Fonte: CMPC / Terriord 

Da análise da ocupação existente nos espaços urbanizáveis, verifica-se que existem construções 

existentes, que representam cerca de 31% destes espaços, anteriores á data de aprovação do PDiVi. 

Estas áreas encontram-se identificadas na Figura 18 como "áreas ocupadas". 

iUo processo de alteração do perímetro urbano há necessidade de prever a manutenção das áreas 

ocupadas e/ou comprometidas em solo urbano, que representam cerca de 9,1% do perímetro urbano, 

bem como as respetivas frentes urbanas, visando a colmatação do aglomerado e o aproveitamento 

das infraestruturas existentes. 

50 ,10 União de Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco 

A UF de Vila Cova do Covelo e l~lareco possui 12,71 km2 e 317 habitantes (censos 2011), tendo na 

ultima década perdido 28,8% da sua população, ou seja, 12H habitantes, sendo a que registou maior 

decréscimo durante este período (2001 -2011). A rede urbana é composta pelos perímetros urbanos 

dos aglomerados Vila Cova do Covelo e de f~iareco. 
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Desde 2015, a UF de Vila Cova do Covelo e Mareco registou um total de 14 processos particulares, 

incidindo 1 em solo rural e os restantes em solo urbano. Relativamente aos processos com incidência 

em solo urbano, incidiram nos seguintes aglomerados: 

11 em Vila Cova do Covelo, em área residencial de nível II, destinados a 6 novas construções 

(2 habitações, 3 anexos e 1 padaria) e à reconstrução de uma habitação; 

2 em Mareco, em área residencial de nível II, destinados à construção de uma nova habitação 

e reconstrução de uma habitação. 

Verifica-se que o aglomerado de Vila Cova do Covelo é o que regista maior dinâmica da freguesia, 

concentrando g5% dos processos com incidência em solo urbano. 

Os perímetros urbanos desta freguesia não contemplam a definição de solos urbanizáveis. 

6 REDE VIÁRIA E TRANSPORTES 

O PDM em vigor de Penalva do Castelo para o setor da rede viária e transportes tem como estratégia 

seguir os seguintes princípios: 

Racionalização da rede existente e contenção na extensão do traçado viário; 

Aposta em melhoramentos traçado viário existente; 

Resolução de problemas pontuais de transposições hierárquicas; 

Execução do traçado da variante à EN319 eEN329-1; 

Planeamento e execução do reforço das ligações rodoviárias estruturantes —fomento de 

ligações anelares de âmbito municipal elocal —estradas municipais e caminhos municipais 

programados (EM.X e CM.X). 

Foram programadas as seguintes ligações na rede de estradas municipais: 

a) EM.A —ligação de Lusinde a Casal do Fundo/EN229-2, com vista a reforçar as ligações inter -

concelhias; 

b) EM.B —ligação de Moinhos do Lagar/Em603 a Santa Eufémia/ EN329; 

c) EM.0 — "circular de Esmolfe", ligação da EM 570 à EN329, com vista ao reforço das ligações à 

zona industrial de Esmolfe/Sezures; 

d) EM.D —ligação intermunicipal, prevista no âmbito do PDM, entre Sezures e a Ciuinta da Bouça 

(Sótão). 

Ctuanto à rede de caminhos municipais previram-se as seguintes ligações: 
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a) CiVi.A -Ligação de Pindo de Cima/EIVI603 a Vila Garcia /CIVI 1406-1, com vista a fechar o anel 

Pindo/Vila Garcia/ Quinta da Regada da Pedra/ Corga; 

b) CIVI.B —ligação de Corga/EM603, visando o desvio dade à área de nucleação primária do lugar 

da Encoberta; 

c} CIVI.0 —ligação de Corga/Casal Diz através da Quinta das Costeiras, visando o reforço do anel 

Pindo/ Quinta do Giestal; 

dj CIVI.D —ligação da Quinta do Paúl e I_usindir~ho, visando reforçar o arpe! Qüinia úã Regada úd 

Pedra/ Quinta do Paúl/ Lusinde; 

e) CfVi.E —ligação da "circular de Esmolfe" à Vila de Penalva (novo acesso); 

f) CIVi.F —ligação EiV1329 a Fundo da Viia, por forma a reforçar os acessos à Vila de Penalva; 

g) CfVI.G — ligação da "circular de Esmolfe" ao lugar de Esmolfe; 

h) CIVI.I —ligação Cantos/ CIVI1428, com vista a reforçar ligações locais; 

i) CiVi.J —ligação da EM.E à zona industrial Esmolfe/Sezures. 

Destas medidas, 23% encontram-se realizadas (Quadro 48). Não estando definido um horizonte 

temporal para as mesmas, prevê-se uma intensificação da sua real'szação nos próximos anos. 

Quadro 48: Rede viária e transportes 

Intervenção Realizado? observações 

EM.A —ligação de Lusinde a Casal do Fundo/EN229-2 Não 

EI~i.B —ligação de IVioinhos do Lagar/Em603 a Santa Eufémia/EN329 Não 

EM.0 — "circular de Esmolfe", ligação da EM 570 à EN329 Não 

ENi.D —ligação intermunicipal entre Sezures e a Quinta da Bouça 
(Sótão) 

Não 

CM.A -Ligação de Pindo de Cima/ENi603 a Vila Garcia /CIVi 1406-1 Sim 

CIVi.B —ligação de Corga/EfVi603 Não 

CM.0 —ligação de Corga/Casal Diz através da Quinta das Costeiras Não 

CM.D —ligação da Quinta do Paúl e Lusindinho Sim 

„ „ , 
CM.E —ligação da circular de Esmolfe a Vila de Penalva (novo acesso) Sim 

Pavimentação do perfil 

existente 

CfVI.F —ligação EIVi329 a Fundo da Vila de Penalva Não 

CiVI.G —ligação da "circular de Esmolfe" ao lugar de Esmolfe Não 

CIVi.I —ligação Cantos/ CfVi1428 Não 

CM.J —ligação da EM.E à zona industrial Esmolfe/Sezures Não 

Fonte: PDMPC/ CMPC 

No Quadro 64 do programa de execução do PDf'~, apresentado no subcapítulo 15.2, constam ações e 

projetos relacionados com a temática da Rede Viária. De notar que estas medidas estavam previstas 

ser realizadas, na sua maior parte, entre os anos 2013 a 2015, encontrando-se assim quase todas num 
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horizonte temporal anterior à aprovação do PDf\/I em vigor. Quatro das seis intervenções previstas já 

se encontram concluídas. Uma das intervenções, a beneficiação, elaboração de projetos e execução 

de vias e caminhos rurais, ainda não se encontra iniciada, já tendo sido ultrapassado o horizonte 

temporal. Outra das intervenções não iniciada, o projeto e execução da variante à vila de Penalva do 

Castelo, a realizar pela Administração Central e pelo R/lunicípio de Penalva do Castelo, ainda não se 

encontra iniciada, mas o seu horizonte temporai apenas termina em 2023. Assim, 67% das 

iï~~Ci VCII~I~eJ EJícìU executaaas; 1%"% r!ã4 ?St?Q ~1 ;:~edi~a¡ ~ i6ïo eStâ ainda dentro d0 hOflZOnte 

temporal de realização. 

Uma vez que não foram concretizadas muitas das medidas propostas no PDfVI em vigor, será necessário 

intensificar a sua concretização durante o seu período de vigência. Numa futura revisão do PDM deverá 

ser reavaliada a pertinência das medidas que não tenham sido realizadas, entretanto, de modo a 

ajustá-Ias ao novo PDfVi. 

7 IfilF'~t~~E_~Y~tl~~1"f~i~A~ I~RBAfVAS 

~o~, ~BGaSTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Em termos de infraestruturas urbanas, o PDIVI de Penalva do Castelo é breve na enumeração de 

estratégias: 

melhorar a qualidade e eficácia dos sistemas de abastecimento de água; 

melhorar/ ampliar a qualidade e eficácia dos sistemas de drenagem e de tratamento de águas 

residuais; 

ampliação e remodelação das redes de abastecimento de água e de saneamento em todo 0 

concelho; 

instalação de rede de drenagem de águas pluviais na vila; 

erradicação de sistemas alternativos/ provisórios (fossas séticas) de saneamento com base em 

ações de acompanhamento, controle e fiscalização; 

promoção de sistemas de recolha seletiva. 

No entanto, nenhuma medida concreta foi apontada na proposta de plano. No programa de execução, 

patente no Quadro 64 apresentado no subcapítulo 15.2, constam as ações e projetos relacionados com 

a temática das Infraestruturas. De notar que estas medidas estavam previstas ser realizadas, na sua 

maior parte, entre os anos 2013 a 2015, encontrando-se assim quase todas num horizonte temporal 
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anterior à aprovação do PDIVf em vigor. Ainda assim, 25% das medidas não se encontram executadas 

ainda, nomeadamente o saneamento a Quinta da Silva, saneamento na entrada da Vila (Servum-

Sereia), coletor de esgotos e águas pluviais da zona nascente da vila — Gôje, execução de ETAR em Vila 

Cova do Covelo e conduta elevatória e reservatório em Esmolfe. 

No quadro seguinte identificam-se as açães levadas a cabo no âmbito destas infraestruturas entre a 

revisão do PDIVi e este REOT. 

Quadro 49: Abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos sólidos

Estratégia Inten+enções concretas 
Ano de 

início 

Ano de 

conclusão 

Executado 

ate 2018 

Melhorar a qualidade e 

eficácia dos sistemas de 

abastecimento de água 

Sistema de abastecimento de água do concelho de 
Penalva do Castelo (R1, R2, R3 e elevado do Mártir de 
Pindo) 

2016 2019 53% 

Estação de tratamento de água de Santa Clara —

beneficiação e conservação 
2018 2018 86% 

Estação de tratamento de água de Santa Clara —

equipamento eletromecânico 
2018 2018 30% 

Captação de água no rio Dão — beneficiação e 

conservação 
2018 2018 96% 

Captação de água no rio Dão —equipamento 

eletromecânico 
2018 2018 68% 

Captação de água no rio Côja —beneficiação e 
conservação 

2018 2018 42% 

Captação de água no rio Côja —equipamento 

eletromecânico 
2018 2018 85% 

Outras captações — beneficiação e conservação 2018 2018 45% 

Outras captações —equipamento eletromecânico 2018 2018 82% 

Reservatórios de água — beneficiação e conservação 2018 2018 73% 

Reservatórios de água —equipamento eletromecânico 2018 2018 72% 

Contadores de água 2018 2018 81% 

Abertura de furos 2018 2018 0% 

Central de tratamento de água da captação do Rio Côja 

- construção 
2018 2018 0% 

Central de tratamento de água da captação do Rio Côja 

— equipamento eletromecânico 
2018 2018 0% 

Central de tratamento de água da captação do Rio 

Ludares -construção 
2018 2018 0% 

Central de tratamento de água da captação do Rio 

Ludares —equipamento eletromecânico 
2018 2018 0% 

Reservatório de Santo Ildefonso -construção 2018 2019 0% 

Reservatório de Santo Ildefonso —equipamento 

eletromecânico 
2018 2019 0% 

Conduta de ligação de água do R2 (Barrocas) ao R3 
(Cemitério de Esmolfe) 

2018 2019 0% 

Conduta de ligação de água do R3 (Cemitério de 

Esmolfe) ao reservatório de Santo Ildefonso 
2018 2019 0% 
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f`s~:rat~gía Intervenções concretas 
Ano de 

inicio 

Ano de 

conclusão 

Executado 

ate 201>3 

Conduta de ligação de água do reservatório do Mártir 

Pindo ao reservatório do Rio Côja (Ponte das Forcas) 

- — 

2018 2019 

_- _z__.~ __ —._.-- -- _—..~. m..~ 

0% 

ETA de Fagilde —comparticipação do município 2018 2019 87% 

Melhorar/ ampliara 

qualidade e eficácia dos 

sistemas de drenagem e 

de tratamento de águas 

residuais 

Construção da nova ETAR da vila (Gôje) 2015 2019 30% 

Sistema de águas residuais de Roriz 2016 2019 95% 

Sistema de águas residuais da Ínsua 1 (Sra. da Ribeira) 2016 2019 11% 

Sistema de águas rPciri~.~aís de Casa! Diz '^1E 2019 "~~. 

Sistema de águas residuais da Encoberta 2016 2019 26% 

Sistema de águas residuais da Ínsua 2 (Gondomar) 2016 2019 3% 

Sistema de águas residuais de Sezures 2016 2019 2% 

Sistema de águas residuais de Castelo de Penalva 2016 2019 37% 

ETAR da vila — beneficiação e conservação 2018 2018 42% 

ETAR da vila —equipamento eletromecânico 2018 2018 0% 

Estações de tratamento de águas residuais nas 

povoações — beneficiação e conservação 
2018 2019 83% 

Estações de tratamento de águas residuais nas 

povoações —equipamento eletromecânico 
2018 2018 68% 

Saneamento na entrada da vila (Servum-Sereia) —

execução da rede 
2018 2019 0% 

Saneamento na entrada da vila (Servum-Sereia) —

construção da ETAR 
2018 2020 0% 

Saneamento na Quinta da Silva 2018 2019 0% 

Saneamento na Quinta da vinha e Sra. da Ribeira 2018 2019 0% 

Ampliação e 

remodelação das redes 

de abastecimento de 

água e de saneamento 

em todo o concelho 

Conservação e ampliação de redes de saneamento 2018 2019 70% 

Conservação, beneficiação e ampliação de redes de 

abastecimento de água 
2018 2019 

° 
66/° 

Instalação de rede de 
drenagem de águas 

pluviais na vila 

Não foram identificadas medidas concretas nesta área 

Erradicação de sistemas 

alternativos/ 

provisórios (fossas 

séticas) de saneamento 
com base em ações de 

acompanhamento, 

controle e fiscalização 

Não foram identificadas medidas concretas nesta área 

Promoção de sistemas 

de recolha seletiva 
Instalação de ilhas ecológicas 2018 2018 

° 
99/ 

Fonte: CMPC/Terriord 

Apesar de no PDIVi em vigor as estratégias não terem vindo acompanhadas de medidas completas para 

o horizonte temporal seguinte à publicação do plano, muitas intervenções têm sido realizadas no 

domínio das infraestruturas urbanas, com percentagens de execução bastante consideráveis. 

J~~ 
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Não foram fornecidos os quadros de dados da qualidade de serviço de abastecimento de água, 

saneamento de águas residuais e resíduos urbanos reportados à ERSAR pelo que se transcrevem os 

indicadores patentes na página desta entidade nos quadros abaixo. Os resíduos urbanos, ao não serem 

tratados em separado por este município, não dispõem de indicadores específicos. 

Quadro 50: ~e~i1l~i;ãn rinç irili~~j~►ne nln áljªgºn:im~..~n wle 3$:.'^ 

Indicador 
Intervalo 

objetivo 

Valor em 

2015 

Valor em 

2016 

Valor em 

2017 
~bservaç~es 

AA 01 -Acessibilidade física do 

serviço 
(80;100] 97% 97% 97% 

AA 02 -Acessibilidade 

económica do serviço 
[0;0,5] 0,46 

1,8 
/(1000 

ramais.ano) 

0,44 

0,0 
/(1000 

ramais.ano) 

0,44 

0,0 
/(1000 

ramais.ano) 

[0,0;1,0] 
AA 03 -Ocorrência de falhas 

no abastecimento 

AA 04 -Água segura 
[98,50;100,0 

0] 99,02 % 98,59 % 98,59 

AA 05 - Resposta a 

reclamações e sugestões 
100 NA RIA RIA 

A entidade gestora informou não 

ter recebido reclamações e 

sugestões escritas. 

AA 06 -Cobertura dos gastos 

totais 
[100;110] 53% 64% 64% 

AA 07 -Adesão ao serviço [95,0;100,0] 75,3% 76,4% 76,4% 

O valor do indicador reflete a 

existência de alojamentos vagos 

ou origens alternativas 

AA 08 -Água não faturada (0,0;20,OJ 44,4% 44,8% 44,8% 

AA 09 -Adequação da 

capacidade de tratamento 
(80;100] RIA 

AA 10 -Reabilitação de 

condutas 

AA 11 -Ocorrência de avarias 

em condutas 

[1,0;4,0[ 

(0;30] 

11,5% 

53 /(100 

km.ano) 

0% 

19 /(100 

km.ano) 

° 0% 

19 /(100 

km.ano) 

O valor do indicador reflete apenas 

quatro anos de avaliação 

AA 12 -Adequação dos 

recursos humanos 
[2'0'4'0] 

2/1000 

ramais 

2,2/1000 

ramais 

2,2/1000 

ramais 

106 

I/(ramal.dia) 

2,3 

m3/(km.dia) 

2,3 

m3/(km.dia) 
AA 13 -Perdas reais de água (0;3] 

100 

[0,27;0,40] 

100 

0% 

A entidade gestora deve promover a 
obtenção de títulos de utilização do 
domínio público hídrico para a 
totalidade das suas captações 

AA 14 -Cumprimento do 

licenciamento das captações 
_ 

0,51kVVh/(m 

3.100m) 

__ _ 

RIR f~R 

0 valor do indicador não reflete 

todas as instalações de 

bombeamento por não existir 

informação suficiente e ou fiável 

para o cálculo da respetiva 

eficiëncia energética. 

AA 15 -Eficiência energética 

de instalações elevatórias 

AA 16 -Destino de lamas do 

tratamento 
f~A i~A R!A 

A entidade gestora não procedeu à 

extração de lamas das suas 

infraestruturas 
Fonte: CMPC/ Terriord 
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Quadro 51: Evolução dos indicadores de saneamenºode águas residuais 

Indicador 
Intervalo 

objetivo 

Valor erro 

2015 

Valor em 

2016 

Valor erro 

2017 
Observações 

AR 01 -Acessibilidade física do 

serviço através de redes fixas 
[70;100] 90% 

0,31% 

97% 97% 

AR 02 -Acessibilidade 

económica do serviço 
[0;0,50] 0,3% 0,3% 

AR 03 -Ocorrência de 

inundações 
[0,0;0,25) 

3 

/(1000 

ramais.an 

ui 

4,73 

/(1000 

ramais.an 
n; 

1,66 

/(1000 

ramais.an 
J 

) 

AR 04 - Resposta a reclamações 

e sugestões 
100 í~A NA NA 

A entidade gestora informou não 
ter recebido reclamações e 

sugestões escritas. 

AR 05 -Cobertura dos gastos [100;110] 83% 100% 63% 

AR 06 -Adesão ao serviço [95,0;100,0) 73,5% 65,4% 69,6% 

0 valor do indicador reflete a 

existência de alojamentos vagos 

ou com soluções de tratamento 

individuais. 

AR 07 - Reabilitação de coletores (1,0;4,0( 0% 0% 0% 

AR 08 - Ocorrëncia de colapsos 
estruturais em coletores 0,0 

0/(100 

km.ano) 

0/(100 

km.ano) 

0/(100 

km.ano) 

AR 09 -Adequação dos recursos 

humanos 
[5,0;12,0] 

11,4 /(100 
km. ano) 

10,1 /(100 
km. ano) 

3/(100 
km. ano) 

AR 10 -Eficiência energética de 
instalações elevatórias 

[0,27;0,45) NR 

100% 

f~R 

100% 

ftR 

Rlão foi evidenciada capacidade 

para o reporte dos dados de 
acordo com as especificações 

definidas. 

AR 11—Acessibilidade física ao 
tratamento 

100 100% 

~A AR 12 —Controlo de descargas 
de emergência 

)90;100) 0% IVA 

A entidade gestora não opera 

ETAR com capacidade igual ou 

superiora 10 000 e.p. nem 

instalações elevatórias com 

capacidade instalada igualou 

superiora 20 I/s. 

AR 13 —Cumprimento da licença 
de descarga 

100 100% 91% i~A 

A entidade gestora operou 

instalações de tratamento sem 

licença de descarga válida. 

AR 14 -Encaminhamento 
adequado de lamas do 

tratamento 

100 100% 100% 100% 

Fonte: CMPC/Terriord 

Os indicadores da qualidade de serviço reportados à ERSAR (Entidade Reguladora de Águas e Resíduos) 

têm-se mantido estáveis, verificando-se uma boa acessibilidade física ao serviço, mas a ades~o 

situando-se ainda em velares bastante baixos, indicador que, também segundo reportado, reflete duas 

situações: alojamentos desocupados, fontes alternativas de água e soluções alternativas ao 

saneamento de águas residuais. 
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No caso do saneamento de águas residuais, a existência de soluções alternativas individuais de 

tratamento tinha uma estratégia para a sua erradicação. No entanto, não houve até 2017 evolução 

nesse sentido nem medidas concretas propostas. 

Com as variadas medidas concretas que têm sido implementadas no sentido de dotar com saneamento 

de águas residuais coletivas bastantes localidades, prevê-se que os indicadores de 2018 e 2019 já 

possam refletir alguma melhoria neste aspeto, com a construção de redes e de ramais domiciliários, 

melhorando ainda mais, por um lado, a acessibilidade física ao serviço e, por outro lado, a adesão. 

Ainda assim, a efetiva adesão aos serviços, quer se saneamento quer de água, não deve ser descurada, 

podendo estar-se a dever à pela utilização de recursos próprios de abastecimento de água de fontes 

não seguras ou a contaminação dos recursos hídricos com águas residuais sujeitas apenas ao 

tratamento em fossas sépticas havendo tratamento mais adequado disponível. De notar que poderá 

haver tarifários sociais para utilizadores de baixos recursos, não devendo eventuais dificuldades 

económicas constituir uma limitação ao acesso a água segura e saneamento adequados. Devem ser 

propostas medidas num futuro PDfVI para melhorar este indicador. 

A renovação de condutas de distribuição de água e de coletores com mais de 10 anos é um 

investimento que deve ser feito de forma a garantir a qualidade do serviço e que estava prevista nas 

estratégias a adotar no PDNi em vigor. De acordo com as informações reportadas à ERSAR entre os 

anos de 2015 e 2017, essa renovação não tem sido feita em níveis satisfatórios. Os objetivos 

considerados por esta entidade como adequados é a renovação anual mínima de 1% das condutas e 

coletores com mais de 10 anos, o que deverá ser programado em próximas revisões do PDM. 

Num futuro plano devem acompanhar-se a evolução dos indicadores e verificar a necessidade de 

propor novas medidas. 

%02 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS, DE COMUNICAÇÃO E GASISTAS 

Neste domínio, apenas são referidas estratégias a nível regional, mais concretamente de implementar 

a rede de gás natural. Num futuro plano pode avaliar-se a concretização destas estratégias. 

8 ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

A Estrutura Ecológica IVlunicipal, em Penalva do Castelo, compreende o conjunto de áreas e sistemas 

de maior sensibilidade ecológica, essenciais para a sustentabilidade do território concelhio e das 

populações que dele dependem, pelas suas características intrínsecas, e/ou pelo facto de constituírem 
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o suporte físico aos processos ecológicos dos sistemas fundamentais da paisagem. Assim, a EEIVi no 

concelho, está representada pelos seguintes elementos naturais: 

a) Corredor Ecológico da Ribeira de Côja — compreende a área afeta ao troço do um dos 

corredores ecológicos secundários definidos na Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

Ambientai (ERPVA), com o principal objetivo de salvaguardar a conectividade entre as 

diferentes áreas que a constituem, apresentando um caráter transversal aos usos do solo; 

b) Estrutura Ecológica Principal —coincidente com as áreas afetas ao regime legal da REN e da 

RAftI; 

c) Estrutura Ecológica Secundária — integra sistemas, áreas e valores que contribuem 

diretamente para o equilíbrio ecológico à escala municipal, nomeadamente linhas de água não 

afetas ao regime da REN, com respetivas margens e galerias ripícolas e Pagos ~ lagoas de 

pequena dimensão; 

d) Estrutura Ecológica Complementar —que integra os espaços verdes urbanos e os maciços 

arbóreos com valor patrimonial. 

Pretende-seque, no seu conjunto, a Estrutura Ecológica Il~unicipal possa garantir as seguintes funções: 

Proteção das áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior valor para a conservação da 

flora autóctone; 

Proteção das áreas afetas a riscos para a ocupação humana, nomeadamente os relacionados 

com cheias e inundação e de movimentos de massa em vertente; 

A salvaguarda da função produtiva agrícola do concelho; 

A proteção e a manutenção em rede dos corredores ecológicos secundários. 

Quadro 5~: Estrartura Ecológica flhunicipal -normatieo 

Artigo 16." 

F~egirnc dc ®cuptaçrso 

I — O regime de ocupaçâo das áreas integradas na Estrutura Ecoló-
gica Municipal é o previsto para a respetiva categoria ou subcategoria de 
espaço, articulado, quando for o caso, com os regimes legais aplicáveis 
às mesmas. 

2 —Nas áreas afetas à Estrutura Ecológica Municipal devem ser 
cumpridas as seguintes disposiçòes: 

a) Preservaçí3o dos elementos tradicionais da paisagem, nomeada-
mente das estruturas tradicionais associadas à atividade agricola; 

h) PreservaçzSo da galeria ripícola dos cursas de água yue em caso dc 
degradaçào deve ser recuperada com elenco florístico autóctone; 

c•) Cumprimento do Código dc Boas Práticas Agrícolas para a proteção 
da água contra a poluiçào por nitratos dc origem agrícola; 

Relativamente a estes espaços não se verifica a necessidade imediata da integração de mais áreas em 

Estrutura Ecológica I!>funicipal, nem de alterar o normatieo definido no regulamento do Plano. 

~~~ 
REOT de Penava de Castelo 89 



ÌERRI®RD 

9 VALORES CULiURA15 

0 PDÍVI de Penalva do Castelo, conforme representação na Planta de Ordenamento —Património 

Cultural, considera os seguintes valores patrimoniais: 

° Património Classificado 

MONUMENTO NACIONAL -Antas de Penalva; 

IVÌVIVUÏbÌtIV Ï CU DE IN 1 tRESSt ►'U~LIL.! ~ - IVIL'S.CIrC ~C 5ái ~~v ScNüiCï v 

IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO -Anta ou Orca do Penedº da Com; Casa da lnsua; Solar dos 

Albuquerques; Pelourinho de Penalva do Castelo. 

IMÓVEIS DE INTERESSE MUNICIPAL -Cruzeiro de Sezures; Igreja Matriz de Sezures e respetivo 

adro. 

° Património arqueológico e áreas de sensibilização arqueológica -

° Património Urbanístico - áreas de valor cultural - integram 17 núcleos com interesse 

patrimonial: Antas; Corga; Esmolfe; Esporões; Fundo da Vila; Quinta de Gôje; Ínsua; IVlareco; 

Penalva do Castelo; Pindo de Baixo; Quinta da Ponte; Real; Roriz; Sangemil; Sezures; Vila Cova 

do Covelo e Vila Niendo. 

Património arquitetónico e artístico 

Para o património, o regulamento do plano estabelece o normativo definido no Quadro 53, aplicando-

se ao classificado as disposições decorrentes da lei geral. 
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Quadro 53: Patrittnóttio- norrrtatitao 

51st®ma Patrlmoºtiaá 

Artigo 1'.° 

Deflnlgào e .~mblto 

1 — Os elementos do patrvnórúo arqueológico e argtútetóuico. de-
~ idanreute identificados na Planta de Cxáehamento — Pah•úuónio C'ul-
nutrl. elistados eur anexe no presente regulamento. sí3e ocorrèncias ou 
edificaçbes coai as respetivas àreas de salvagttaráa. onde se privilesia 
a proteçfio dos recrusos uantrais e aúida dos ~•alores paisaaisticos. ãr-
queolóºicos. arquitetónicos e ttrbutísticos. 

— Os elementos de valor pahiuronial do concelho estfio agr-~rpados 
nas segtúntes categorias: 

n) Patriruóuio Classificado: bens imóveis classificados: 
v~ ~3iriliiúiliv:úyutviúYi~v c rUcaa iiC Snt+ii~iiiciade ~„gneulóYsc:r. 
c) Pahimóuio urbanístico — Áreas de valor cttlhtral: 
ci7 Pauiruónio Ar~quitetóuico e Artístico. 

3 — C~ bens móveis classificados e respetiva zorra de proteçfio ficam 
sujeitos ao previsto na legislaçí3o em vigor oeste àrubito: 

n) Nos bens imóveis classificados. de interesse nacional ou pírblico. 
qualquer iuter~~ençào ou obra. carece de autotizaçào expressa e o acour-
purhamerrto do órgào competente da adurinishaçào do patriruórúo crrl-
ttu•al: 

b) O pedido de iuformaçào prévia. de licença ou a consulta prévia 
relativos a obras ou interveuçbes ern bens úuóveis classificados. inclui 
obrigatoriamente «rrr relatório prévio elaborado aos teruros previstos na 
]egislaçAo em vigor neste ámbito: 

c) Nas zonas de proceçi'o de bens imóveis classificados como de úr-
teresse rracioual otr de interesse pítblico. as oper açbes tubauísticas com 
adruissào de comturicaçáo prévia ou autorizaçòes de utilizaçílo previstas 
uo regime jtuidico da tu~barúzaçfio e da edificaçào, carecem de prévio 
parecer favorável do órgào legahneute competente da adruúrisnaçfio 
do patriruónio ctrinrral: 

~ A alienaçào de bens únóveis classificados. ou localizados nas 
respetivas zonas de proteçAo. depende de prévia comtuúcaçiio escrita 
ao serviço competeaue da acirninisn•açàc do patriutónio culhual. para 
efeitos de úrshtrçào de procedimento de eveuhral exercício do dú•eito 
de preferéucia: 

e) Nos bens classificados. de interesse nacional. publico ou mtuúcipal. 
afio podem ser concedidas licenças de demoliçAo total ou parcial. sem 
}névia e expressa autorizaçào do órgào competente da adruinistraçào 
teatral ou murúcipal. conforme os casos. 

sussi=c'çAo u 

Áreas com Valor CulturaE 

Arti¢o 19 ° 

DeBnfçàc e ObJeti~•as 

1 — C'ousideram-se Áreas :om Valor C'trinu•al as áreas edi2icadas 
dos uricleos priuútivos dos aglomerados identificados ua Plauta de 
Ordenamento —Património C'rrlhrral. que sào representativos da ar-
quitenu•a n•adicioual e que pelo fato de se eucoutrare.0 ainda razoavel-
mente presen•adosjustificam a adoçào de medidas que promovam a sua 
regtralificaçào e valorizaçüo. 

2 —Estas áreas também integram as areas coro úrteresse ctrlttrral. 
2nvolveutes a i31Ji3ruile:]tils, iJiijrt:)tils ilr151i1il5 que aplesentaml'econhe-
cidos valores lústóricos. artísticos. sociais, culttu•ais. e ambientais. 

3 —Nestas áreas deve ser privilegiada a proteçào. couser~•açfio. 
e rectrperaçilo aos valores cnlnrrais. arqueológicos. arquitetónicos. e 
tubauísticos. 

4 —Devem ser objeto de planos de ponueuor otr de escudos de cou-
jtmto visando a regtrlameutaç~o do seu uso. cortsen~açáo e transforwaç~o. 
utilizaçào de materiais. classificaçào de imóveis. e estabelecúueuto de 
estratégias de recupecaçi:o. 

5 —1\as Áreas coto \ alor Culnrral deve ser salvaguardada a únportàu-
cia paniurorúal do subsolo dos uírcleos primitivos. Quando autorizadas. 
todas as operaçòes tnbarristicas que impliquem revolvúnentos de solos. 
devem ser coudiciouadas à realizaçAo de trabalhos arqueológicos. auto-
rizados pela nrtela. de acordo com a legislaçfio em vigor. 

Património Arquitetónico, Artístico e Arqueológico inventariado 

ArYiso 18.° 

Deflntçào e Ámblto 

1 — Os elementos referentes ao patrúuórúo argtútetónico. artisticc e 
arqueológícos identificados ua Plauta de Ordeuameute — Paniurónio 
Crilnu•al — e do Anexo I do presente Regttlameuto. devem ser objeto 
de processo de inveutariaçào. acompa_,12ado por açbes de iuvestigaçilo 
que permitam defurú o regime de salvaguardas e a sua capacidade de 
reutilizaçào. 

2 —Nestes espaços deve ser privilegiada a proteçtlo. a couservaçi3o 
e a recuperaçífo dos vaiares celnrrais. Iristòricos. arqueológicos. argttí-
tetóuicos. artisticos e urbarásticos. tendo em vista a sua valorizaçí3o 
nrristico-ctrinu a1. 

—Nos locais identificados coroo Paaimóuio.~.rqueológico e Áreas 
de Sensibilidade Arqueológica. e uo raio de 50 metros em tonto destes. 
deve manter-se o anta) uso do soco. no caso de existir a necessidade de 
gtkvsquer n~aballtos ou obras. que úupliquem revolvimento ou movi-
mentos de renas. estes ficam condicionados à realizaçào de trabalhos 
arqueológicos. efenrados nos termas da legislac~lo em vigor. 

iVeste domínio, e em reforço do já enunciado anteriormente, deverá privilegiar-se a requalificação 

urbana dos aglomerados com maior identidade local, reorientando investimentos para a reabilitação 

e revitalização do edificado e a valorização dos espaços públicos, em detrimento da criação de novas 

áreas urbanas desenraizadas do tecido existente e excêntricas no acesso às funções centrais 

(equipamentos, comércio e serviços). 

Para a proteção dos valores culturais em presença, o PDM define algumas medidas no programa de 

execução, a ser adotadas peia Câmara fViunicipal, conforme apresentadas no quadro seguinte, 

identificando-se o seu grau de execução: 
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Quadro 54: Pa4rimónio / Prograersa de execução 

Medida/Ação/Projeto 

PerÍodO 

previsto 
i1ltePveriçõe5 efetuadas entre 

2015 / 2019 observações 

Sirt~ Não =
Recuperação da ponte medieval de 
Trancozelos 

2 13-2014. 
X~ Não iniciada 

Estudos arqueológicos 2013-2014 X Não iniciada 

Rotas arqueológicas e património do 
concelho 

2013-2014 
X Não iniciada 

Recuperação do património 2013-2016 X Não iniciada 

Verifica-se que as medidas enunciadas no quadro não foram implementadas e que estavam previstas 

para períodos anteriores à aprovação do PDiVi, com exceção da ação geral "recuperação do 

património" prevista até 2016. 

Por outro lado verifica-se interesse da Câmara iViunicipal na valorização do património, decorrente da 

criação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Penalva do Castelo, definida em junho de 2016, e da 

elaboração do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Penalva do Castelo, que define um 

conjunto de projetos de revitalização urbana e de requalificação do património edificado, com 

destaque para a requalificação do edifício da antiga escola primária e espaço envolvente, do arranjo 

urbanístico da praça do antigo mercado (junto ao edifício da Câmara antiga), da requalificação da 

praceta junto aos Correios (Rua 1º de Dezembro) e da Praça R/lagalhães Coutinho. 

Conclui-se, que o concelho de Penalva de Carteio integra um conjunto de imóveis e exemplares 

classificados com valores culturais de interesse patrimonial e que tem vindo a ser demonstrada alguma 

preocupação na sua requalificação e promoção. Relativamente ao normativo do Plano, não existem 

comentários nem sugestões que podem suscitar correções. 

10 QUADRO DEMOGRÁFICO PRASPETIVO 

Em 2011, í~ltimos dados censitários disponíveis, a sub-região de Viseu Dão Lafõesl, onde Penalva do 

Castelo se integra, representava, aproximadamente, 11,5% da população da região Centro, sendo que, 

Penalva do Castelo possuía um total de 7956 habitantes, correspondentes a 3% da população desta 

sub-região e a pouco mais de 0,34% do total da região Centro. 

' A part€- de 1 de janeiro de 2015 entrou em vigor uma nova versão das ~UTS (NUTS 2013), sendo que a sub-região passou adesignar-se Viseu Dão 

La`ões 
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Na última década censitária (2001-2011) consolidou-se a tendência das décadas anteriores de perda 

populacional da sub-região (-3,2%), para a qual contribuíram as perdas registadas pela maioria dos 

concelhos que a integram, ao contrário de Viseu que ganhou população (7%), razão pela qual o declínio 

da sub-região não foi mais acentuado. 0 concelho de Penalva do Castelo foi um dos que mais perdeu 

população, a par de Aguiar da Beira, São Pedro do Sul, Vila Nova de Paiva e Vouzeta. 

No âmbito da projeção demográfica elaborada para o horizonte temporal da vigência da revisão do 

PDM, assumiu-se um cenário tendencial, que aponta para que, em 2021, o concelho de Penalva do 

Castelo atingiria uma população residente na ordem dos 7516 habitantes, o que comparativamente a 

2011, consubstancia uma diminuição na ordem dos 5,5%. 

Dessa forma, perspetivou-se que o referencial demográfico para o horizonte temporal do PDh/I, iria 

oscilar entre os 7956 habitantes (Cenário otimista e de manutenção dos volumes populacionais de 

2011) e os 7516 habitantes (Cenário base, tendencial). 

De acordo com os dados disponibilizados pelo INE relativamente às estimativas anuais da população 

residente, para o último ano disponível (2016), o concelho de Penalva do Castelo regista uma 

população estimada na ordem dos 7125 habitantes, o que comparativamente a 2011, representa uma 

taxa de variação negativa de sensivelmente 9%. 

Considerando estes dadas, verifica-se que há uma concordância entre os valores assumidos nas 

estímativas apresentadas no PDi\,~i e os valores que vão sendo publicados pelo INE, nos quais o 

município continua a registar uma dinâmica de despovoamento, de difícil inversão. 

Este cenário de esvaziamento populacional é também extensível àrestante sub-região onde se insere, 

onde todos os municípios, à exceção de Viseu, se encontram a perder população. 
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Gráfico 30: Estimativas cia populaçíio resideraEe, em Penaiva do Casttio, eníre 20IS e XOli; 
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Ao nível das componentes demográficas, verifica-seque tanto o saldo natural como o saldo migratório 

contribuem para esta dinâmica demográfica recessiva, embora o contributo do primeiro seja superior. 

Gráfico 11: corvzportamento das componentes de crescimento demográfico, em Fenavm ~:o castelo, ee~4re 2011 e 2018 
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Fonte: INE 

Em termos de estrutura demográfica, por grandes grupos funcionais, no âmbito da revisão do PDiVi, 

assumiu-seque se iria manter a estruturação de 2011, que evidenciava o processo de envelhecimento 

estrutural da população residente, situação que se confirma com os dados publicados para o ano de 

2018. 

De acordo com estes, verifica-se um duplo envelhecimento da população, materializado numa 

diminuta expressão da população jovem (0-1~ anos), que em 2018, não ultrapassava os 10%, e um 

volume significativo de população idosa (65 ou mais anos), que se cifrava nos 30%. 

A população ativa (15 — 64 anos), representava 6G%. 
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Naturalmente esta estrutura etária tem reflexo no índice de envelhecimento que, em 2018, atingia um 

valor bastante expressivo (292 idosos por cada 100 jovens), sendo superior ao verificado na sub-região 

de iiiseu Oão Lafões (211 idosos, por cada 100 jovens). 

Gráfica ~~: Es4rutiPra EE~ria ern Pena~~~3 cio ~asge(o dano ~OR€~) 
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Fonte: INE 

Em síntese, os dados estatísticos disponíveis, e por se reportarem a estatísticas demográficas, 

continuam a evidenciar as mesmas dinâmicas demográficas que as registadas na última década 

censitária, denotando, inclusive algum agravamento no fenómeno de despovoamento. 

A estrutura etária presente, bastante envelhecida, é um fator especialmente importante quando se 

estão a prever equipamentos a medio prazo. Neste sentido, as tendências de evolução verificadas são 

muito importantes, quer em termos do sistema de proteção social, induzindo uma pressão acrescida 

sobre as estruturas residenciais para idosos, serviços de apoio domiciliário, entre outros, mas também 

ao nível do sistema de saúde, quer em termos de oferta de unidades de saúde, como acesso a 

medicamentos, sendo particularmente pertinente a rede de cuidados continuados. 

Por outro lado, o abrandamento da pressão do grupo etário dos mais jovens apresenta-se coma uma 

oportunidade estratégica para a melhoria qualitativa dos equipamentos de apoio a este segmento 

populacional, pese embora coloque questões mais complexas para resolver como a da própria 

sustertabilidade demográfica do território. 
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11 EQI~IPR.flIiENT05 CO~.EiIV05 

Os equipamentos coletivos considerados no âmbito das propostas do PD~i, pelo seu papel assentia! 

de apoio social e de satisfação das necessidades básicas da população, foram os seguintes: Ensino, 

Solidariedade Social e Desporto. 

IVo âmbito da revisão do PDiVi, verificou-se que o concelho de Penalva do Castelo, encontra-se em 

tcrrmnç tslnhaic Q fl~t7ntlt7tl ~/Af Y~`~~v/G~/Y~C~e1+n /'~n}?/'7jn rio 0~ i~in mnr~f ~r n ~.+w+i:r ~i ~i i+ o...w,..., ,,~........... .., ,.,,,.. . .......... .... ..qu,„a,.,",..., ~ ,~, ~..fos de uti„za; ão 

coletiva, quando avaliados e dimensionados em função da população residente e; conforme os casos;

dos estratos etários potencialmente utilizadores de alguns equipamentos. 

Contudo, Penalva do Castelo debate-se com um sério constrangimento que tem a ver com a sua 

reduzida (e em continuada diminuição) dimensão demográfica, a qual põe em causa a existência de 

determinados equipamentos, pela ausência de limiares mínimos de utilização. Por outro lado, e ainda 

tendo como suporte a dimensão demográfica do concelho, nomeadamente ao nível da estrutura 

etária, o acentuado envelhecimento da população determina, por si só, o leque de equipamentos 

existentes no concelho e os que vierem a ser necessários futuramente. 

Importa referir, que no âmbito do PDNI em vigor, inscreveram-se apenas ações ao nível dos 

equipamentos desportivos e de solidariedade e segurança social, dado que para os equipamentos 

educativos, as propostas contidas na Carta Educativa já se encontravam executadas. 

Assim, ao nível do que foi proposto, verifica-se que das 9 ações previstas, 6 já se encontram 

executadas, 2 em execução e apenas um não foi iniciada, relativa à construção de um lar na localidade 

de Encoberta. 

Em termos quantitativos, verifica-se um grau de execução na ordem dos E7%. 

Quadro 55: Equipamentos -ações previstas 

Medidas/Ações Ettecutada Em curso 
Mão 

iniciada 
Obsen+ações 

Equipamentos de Ensino 

As previstas na Carta Educativa já se encontravam executadas à 

data da revisão do PDIVi 
X 

Equipamentos de Solidariedade Social 

Recuperação do edifício para Centro de Apoio Sociocultural em 

Roriz 

X

Ampliação do lar de idosos em Germil X 

Construção de um lar de idosos em Antas X 

Construção de um lar de idosos em Encoberta X 

Equípamentos de Desporto 
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fViedidas/Ações Executada Em curso 
inNaaoda

Observações 

Mobiliário e equipamento do Parque Desportivo de Santa Ana X 

implantação de polidesportivos descobertos nas freguesias de 
Germil e Real 

x 

Remodelação e beneficiação do campo da Cerca X 

Beneficiação e melhoramentos em outras instalações 
desportivas 

x

Fonte: PDMPC/ CMPC/Terriord 

Os indicadores mais recentes em matéria de equipamentos coletivos, nomeadamente no que reporta 

aos equipamentos de ensino, solidariedade e segurança social e de saúde, permitem-nos verificar o 

seguinte: 

lo Equipamentos de Ensino: 

~, rede de equipamentos de ensino sofreu um conjunto de alterações na presente década, fruto da 

implementação das propostas contidas na Carta Educativa do município, cujo horizonte de 

implementação visava o ano de 2014. 

Assim, atualmente, e por tipologia de ensino, verifica-se a seguinte situação: 

5 escolas a ministrarem o ensino pré-escolar (Escola Básica de Castelo de Penalva, Escola 

Básica de Sezures, Escola Básica de Ínsua, Jardim de Infância de Esmolfe e Jardim de Infância 

de Pindo de Baixo); 

4 escolas a ministrarem o 1º ciclo do ensino básico (Escola Básica de Castelo de Penalva, Escola 

Básica de Roriz, Escola Básica de Sezures e Escola Básica de Ínsua); 

2 escolas a ministrarem os 2º e 3º cicios do ensino básico (Escola Básica de Ínsua e Escola 

Básica e Secundária de Penalva do Castelo); 

1 escola a ministrar o ensino secundário (Escola Básica e Secundária de Penalva do Castelo). 

Em termos de estatística, e considerando os disponibilizados pela DGEEC, relativamente à evolução do 

número de alunos matriculados, por nível de ensino, nas escolas do município (rede pública), 

demonstra uma tendência global para a diminuição do número de alunos matriculados nos vários 

níveis de ensino, verificando-se, no espaço de uma década, uma diminuição de cerca de 3 centenas de 

alunos matriculados no concelho (-29%). 

Por nível de ensino, verifica-se uma diminuição generalizada, sendo mais representativa no 2º ciclo do 

ensino básico, que perdeu cerca de 45% do número de alunos matriculados, logo seguida pela 

educação pré-escolar, onde esse valor atingiu os 35%. 
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R evolução recente, evidencia um ligeiro aumento do número de alunos matriculados no 3º ciclo do 

ensino básico e no 1º ciclo. 

Os indicadores de escolarização são bastante satisfatórios, num contexto em que. 

a taxa bruta de pré-escolarização ~ de 79,3%; 

a taxa bruta de escolarização do ensino básico é de 111,2%; 

a fáXa ilP'~IfM wiÇ a ~nlari7~~ n rin n.,ri.,n rr+r~i...~-+.:.. ..1.. OC An/ JC 
.....aa. .a.0 ~~v uv ~..~~.,r1~IV Jtì V~Allll Gll IV C lAC üJ,U/U. 

Quanto aos resultados escolares, a taxa de retenção e desistËncia no ensino básico é de 2,8%, valor 

que se tem mantido estável ao longo desta última década em análise, enquanto que ao nível do ensino 

secundário esse valor já sobe para os 10,5%, pese embora seja mais favorável do que o registado ern 

2007/2008, que era de 23%. 

Gráfico 13: Evolução do número de alunos matriculados nos estabelecirr~entas de ensino ern Penalva r!o Castelo, por nível de ensino 
(anos letivos 2007/08 a 2016/171. 
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Fonte: DGEEC, Regiões em números 

Face às alterações produzidas na rede escolar e às mudanças demográficas registadas, recomenda-se 

que se proceda a uma revisão da Carta Educativa do município. 

~a ~~uipames~t®s de ~®lidar>ledade e Se~urança Socia~, 

Ern termos de equipamentos de solidariedade e segurança social, comparativamente à rede 

considerada no âmbito do PDïVi em vigor, fuá a sinalizar a existéncia de mais equipamentos, fruto da 

conclusão dos investimentos que estavam perspetivados para esta componente e que vieram reforçar 

a oferfia existente, que já era bastante satisfatória. 
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Desta forma, em 2019, a rede instalada no município de Penalva do Castelo é composta petos seguintes 

equipamentos com as seguintes valências: 

CrianGas e juventude: 

2 Creches; 

2 Centros de Atividades de Tempos Livres; 

1 unidade de Intervencão Precoce. 

População idosa: 

° 5 Estruturas residenciais para idosos 

° 6 Centros de Dia 

° 1 Centro de Noite 

° 7 equipamentos com serviço de apoio domiciliário. 

Os dados de utência destas estruturas, globalmente, indicam que a capacidade instalada dá resposta 

à procura, com exceção do centro de noite, que já evidencia um número superior de utentes ao da 

capacidade instalada, o que não significa, que numa análise detalhada, não se detetem desajustes ou 

carências ao níve! destes equipamentos, em especial, nos que dão resposta à população idosa, 

considerando as tendências demográficas instaladas. 

Face à disponibilização de dados mais atualizados de população e da criação de vários equipamentos 

de solidariedade e segurança social, indica-se, à ser?melhança do inscrito no PDM que se encontra em 

vigor, a revisão do Plano de Desenvolvimento Social, dado ser o instrumento mais adequado e ajustado 

para análise e enquadramento destas questões. 

Quadro 56: Equipamentos de solidariedade e segurança Social, no município de Penalva do Castelo, em 2019 

Tipologia de equipamento Nº de unidades Capacidade (nº) Utentes (nº) 

Creche 2 68 54
48 Centro de Atividades de Tempos Livres 2 50 

Intervenção Precoce 1 40 40 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 6 228 218 

Centro de Dia 6 110 51 

Centro de Noite 1 18 22 

Serviço de Apoio Domiciliário 7 260 210 

Fonte: MTSSS — GEP; Carta Social (dados 2ºtrimestre 2019) 
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3. Equipamentos de Saúde: 

A oferta instalada em matéria de equipamentos de saúde mantém-se, existindo o Centro de Saúde de 

Penalva do Castelo, que compreende a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Penalva do 

Castelo e a Unidade de Cuidados na Comunidade Pena D'Alva. A área de influência estende-se a todo 

o concelho. 

Ao nível das farmácias; destaca-se a existência de 3 farmácias e uma parafarmáciá, localizádaç nª cPde 

do concelho. 

Os indicadores de saúde mais recentes, disponibilizados pelo Ii~E, evidenciam a fragilidade deste sector 

no contexto da sub-região onde se insere, sendo os rácios de médicos e enfermeiros por habitante 

sempre inferiores aos verificados na sub-região de Viseu Dão Lafões ou na Região Centro. 

Assim, para o ano de 2017, existiam 1,6 médicos/1000 habitantes em comparação com os 4,0 

médicos/1000 habitantes em Viseu Dão-Lafões ou 4,7 médicos/1000 habitantes na restante região 

Centro. 

Situação similar ao nível dos enfermeiros, sendo que o rácio em Penalva do Castelo nem chega a 1 

enfermeiro por 1000 habitantes (O,g9), em contraponto com a situação verificada na restante sub-

região de Viseu Dão-Lafões que era de g,3 enfermeiros/1000 habitantes, valor superior ao registado 

na região Centro (7,2~. 

1g TURISMO 

A revisão do PDIVi de Penalva do Castelo encarou o setor do turismo, no concelho, como uma mais-

valia económica visando o aproveitamento do potencial natural, cultural e histórico existente. 

Perante esse contexto, a aposta deveria incidir numa oferta integrada e diversificada, com múltiplo 

aproveitamento das potencialidades existentes, que abranja tanto solo urbano como o solo rural. 

Assim, ao nível do solo urbano, a oferta a desenvolver deveria incidir sobre o potencial histórico e 

cultural, acompanhada das seguintes ofertas complementares: 

Potenciação de novos projetos culturais, gastronómicos em torno das novas unidades 

hoteleiras integradas se possível, nas respetivas áreas de nucleação primária ou nas 

imediações destas — Ínsua e Penalva; 

Promoção de atividades culturais ligadas às tradições específicas de cada lugar; 

Construção de museu etnográfico, com eventual aproveitamento do edifício dos antigos Paços 

do Concelho; 
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Promoção das tradições etnográficas e gastronómicas e aposta na divulgação de produtos 

específicos Focais, apresentados pelas comunidades locais, no contexto de serviços de 

proximidade; 

Promoção das atividades artesanais locais, também no contexto de serviços de proximidade; 

Divulgação junto de roteiros regionais das atividades anuais; 

Divulgação da imagem de Penaiva, vila e concelho, mediante a potenciação da imagem 

Nron~~iianai. 

0 quadro de renovação da atividade turística proposto no programa institucional apostou, entre 

outros, na promoção de novas atividades geradoras de emprego que assentam na biodiversidade e na 

paisagem, como o turismo rural e as atividades de animação que lhes estão associadas. Neste contexto 

foram propostos os seguintes programas: 

Recuperação dos núcleos e quintas (núcleo de Entre Águas, Quinta do Carvalhal Redondo, 

Quinta da Cerca e Quinta da Ribeira do Vale), nomeadamente das construções tradicionais 

existentes para unidades hoteleiras integradas na vertente de projetos de turismo em espaço 

ru ra I; 

Diversificação dos usos dos corredores naturais e das áreas naturais circundantes do 

povoamento marginai, por forma a ir de encontro a novas solicitações no âmbito do 

ecoturismo, das atividades desportivas (recuperação dos moinhos); 

Recuperação e valorização do potencial natural e paisagístico dos principais cursos de água —

Rio Dão, Rio Ludares, Rio Côja e Rio Carapito, mediante a sua integração em projetos de 

natureza cultural e desportiva, cuja oferta poderia ser complementada com percursos 

pedestres, equestres ou ciciáveis; 

Valorização dos espaços com valor lúdico espalhados por todo o concelho associados à 

implantação de espaços de recreio e lazer para usufruto da população concelhia. 

Para a prossecução destes objetivos, no âmbito do PDfVI em vigor, foram identificadas um conjunto de 

medidas para este setor, que contemplavam, essencialmente, odesenvolvimento de ações dirigidas à 

divulgação e promoção das potencialidades concelhias, e à proteção e valorização do património 

cultural. 

0 balanço ao nível da execução das medidas inscritas no PDM vigente é francamente positivo, num 

contexto em que a maioria das ações previstas já se encontra executada, encontrando-se, apenas, uma 

ação par iniciar, nomeadamente a relativa à recuperação do mosteiro do Santo Sepulcro. 
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A maioria das ações desenvolvidas são de divulgação e promoção das potencialidades concelhias, onde 

ganha relevância promoção da triologia de produtos tradicionais —vinho, queijo e maçã bravo de 

Esmolfe, com a realização de várïos certames de valorização e divulgação e presença em eventos 

específicos do sector. 

Quad►o 57: Tu►ismo 
~~ - ---

Medidas/Ações Executada 

— 
curso iniciada 

~bser~açóes 

-- --- --
Atividades económicas (setor do turismo) 

Divulgação e promoção das 

potencialidades concelhias 

X

Divulgação, pontual, das potencialidades concelhias 
através de publicações na imprensa regional, local e 
nacional. 
Visitas guiadas (durante todo o ano, sempre que 
solicitadas) 
Realização de certames anuais de valorização dos 
produtos endógenos (anual): 
Feira do Queijo - 1º ou 2º Fim-de-semana de fevereiro 
Feira do Vinho - integrada no domingo das Festas do 
Concelho (25 de agosto —Feriado Municipal) 
Feira da Maçã Bravo de Esmolfe — 1º ou 2º domingo de 
outubro 

Participação em feiras/certames anuais ligados ao 

setor do turismo, tais como: BTL (Bolsa de 

Turismo de Lisboa); FIT (Feira Ibérica de Turismo 

da Guarda); FNA (Feira Nacional de Agricultura de 

Santarém) 

Rede de percursos culturais X 

A implementação da Rede de Percursos Culturais 
foi finalizada em 2014, no entanto, através de 

uma candidatura dos "Produtos integrados e ao 

Património natural" submetida pela CIM 

(Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões) 
o Município foi contemplado com a aprovação de 

mais dois percursos pedestres, que se encontram 

em fase de implementação (com previsão de 

término no final de 2019). i 

Programa de dinamização 

turística 
X 

Promoção do Queijo, maçã de 
Bravo de Esmolfe e Vinho do 
Dão 

X 

Anual —Realização de certames anuais de 

valorização dos produtos endógenos: 

Feira do Queijo - 1º ou 2º Fim-de-semana de 

fevereiro 

Feira do Vinho - integrada no domingo das Festas 

do Concelho (25 de agosto —Feriado Municipal) 

Feira da Maçã Bravo de Esmolfe — 1º ou 2º 

domingo de outubro 

Participação em feiras/certames anuais ligados ao 

setor do turismo, tais como: 8TL (Bolsa de 

Turismo de Lisboa); FIT (Feira Ibérica de Turismo 

da Guarda); FNA (Feira Nacional de Agricultura de 

Santarém). 

Património (ativo turístico) 

Recuperação da ponte 

medieval de Trancozelos 
X 2014-2015 

Recuperação do Mosteiro do 

Santo Sepulcro X ì 
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Medidas/Ações Executada 
Em 

eurso 
Não 

iniciada 
Observações 

Rotas arqueológicas e 
património do concelho 

X

Proteção do ambiente e conservação da natureYa (ativo turístieo) 

~Parques de Lazer 
_ _ 

X 
Parque da Lameira (Obra concluída em 2017) — ~i 
inclui parque para autocaravanas 

Fonte: PDMPC/ CMPC/Terriord 

Os indicadores mais recentes disponibilizados pelo ïurismo de Portugal, I.P, relativamente à oferta de 

alojamento no concelho de Penalva do Castelo indicam-nos que esta é assegurada através de 2 hotéis, 

que no total, disponibilizam uma capacidade de alojamento para 148 pessoas. 

Esta oferta é complementada pelo Alojamento Local, sinalizando-se a existência de 4 estabelecimentos 

que disponibilizam alojamento, na modalidade de moradia, acrescentando uma capacidade para mais 

37 hóspedes. 

Comparativamente com a situação retratada no âmbito do PDIVi em vigor, sinaliza-se o aumento do 

fenómeno do alojamento local, à semelhança do que se passa no resto do país. 

Quadro 58: Ernpreendimentos Turísticos Registados (2019 

Tipologia Nome 

___ __ 

Capacgdade 

~_ 
Número de 

Unidades de 
Alojamento 

Localiaação 
(localidade) 

Categoria 

Hotel Hotel Casa da Ínsua 73 35 
Penalva do 
Castelo 

,~***,~ 

Hotel Hotel Portas do Dão 75 3~ Penalva do 
Castelo 

.s~~a 

Fonte: Turismo de Portuga , I.P 

Quadro 59: Alojamento Local (2019) 

Norne do Alojamento Modalidade Nº Camas 
0 

Utentes 
Localiaação (localidade) 

Casa de Campo São Bernardo Moradia 
 .~ 

3 6 
~. 

Penalva do Castelo 

Moinhos do Meio Moradia 9 18 Quinta vale da Aldeia 

Quinta do Ribeiral Moradia 3 7 Quinta do Ribeiral 

Retiro de Lisei Moradia 5 6 Lisei 

Fonte: Turismo de Portugal, I.P 

Em termos de procura turística, não foi possível obter informação estatística para a sua caracterização, 

uma vez que as fontes estatísticas oficiais — INE -, não têm disponíveis dados desagregados para o 

município de Penalva do Castelo. 

,, . 
,~/; , 

U 
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13 RESYRIçÕES E SERi~IDÕES DE ~1YILIDADE PÚBLICA 

As servidões administrativas erestrições de utilidade pública identificadas nc PQIVI de Penalva do 

Castelo encontram-se identificadas no Quadro 60 e representadas na Planta de Condicionantes, 

desdobrada em quatro plantas: 

° REN e RAN; 

n..a.. I".....J: «.a.. 
vuuâ~ ~.viiui~ivi~â~it~cJ; 

Áreas Florestais percorridas por incêndios; 

Perigosidade de Incêndio Florestal. 

Quadro 60: Condicionantes legais 

Identificação 

1.Recursos Hídricos: 

I. Leitos dos cursos de água da rede hidrográfica; 

II. Albufeira de Fagilde 

2. Recursos Geológicos: 

I. Massas Minerais: Pedreiras 

II. Depósitos Minerais: Concessões Mineiras; Áreas em Recuperação e Áreas de 

Salvaguarda de Exploração. 

3. Recursos Agrícolas e Florestais: 

I. Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

I►. Aproveitamentos Hidroagrícolas; 

III. Áreas Ardidas; 

4 Recursos Ecológicos: 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

5. Imóveis Classificados: 

Monumento Nacional 

Monumento de Interesse Público 

Imóvel de Interesse Público 

Imóvel de Interesse Municipal 

6. Rede Elétrica: 

I. Rede de Média Tensão 15kV; 

II. Postes de Transformação; 

7. Infraestruturas de Transportes e Comunicações: 

a) Estradas Nacionais: Estradas Nacionais EN329 e EN329-1; 

b) Vias Municipais: Estradas Municipais e Caminhos Municipais. 

8. Marcos Geodésicos. 

9. Estabelecimentos com Produtos Explosivos 

Fonte: PDMPC 

aerifica-se que ao longo destes últimos anos não surgiram pedidos privados sobrepostos a servidões 

administrativas erestrições de utilidade pública, atendendo que atualmente toda a informação é 

pública e se encontra disponibilizada para consulta online. Assim, através desta ferramenta de consulta 
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ou de um atendimento personalizado nos serviços, os interessados são informados dos conflitos 

existentes ou que obrigam a procedimentos cujo teor e complexidade desencorajam desde logo a 

iniciativa privada. 

14 UNIDADES OWEFtATIVAS ®E f~IANEAMENTO E GESTÃO 

0 PDIVI de Penalva do Castelo define cinco Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) na 

Planta de v̂ rúéflãrrtenio eregulamento, para assegurar um desenvolvimento harmonioso e uma justa 

repartição de encargos e benefícios pelos proprietários abrangidos. 

No Quadro 61 apresentam-se as UOPG definidas pelo Plano, de acordo com a calendarização 

estabelecida no Programa de execução e plano de financiamento, onde se identifica o respetivo ponto 

de situação, e no Quadro 62, a regulamentação definida pelo Plano para estas áreas. 

Quadro 61: UOPG 

Identificação 
Período 
previsto 

Intervenções efetuadas 
entre 2015 / 2019 ®bservações 

Sim Não 

UOPG 01 Plano de Urbanização da Vila de Penalva 2015-2017 - Não iniciada 

UOPG2 
Estudo Paisagístico do Vale da ribeira de Coja e 
Reata de Sra. de Lourdes 

2016-2018 - Não iniciada 

UOPG3 Estudo Paisagístico do Vale do Dão 2016-2018 - Não iniciada 

UOPG 04 
Plano de Urbanização da Área de Atividades 
Económicas da Servum 

2015-2017 - Não iniciada 

UOPG 05 
Plano de Pormenor da Área de Acolhimento 
Empresarial de Esmolfe — Sezures 

2015-2017 - 

Foi aprovada a 
operação de 
loteamento 
com alvará 
1/2017 

Fonte: PDMPC/ CMPC/Terriord 

~V~ 
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Quadro 62: UOPG 

UOPG-1 Plano de Urbanizaçâo da vda de Penalva do Castelo 

Artigo 94.° 

Ot~jetitos e t•egttlataantzçâo 

1 —Cabe ao Flano de Urbanizaçào da Vila de Peralta do Castelo. 

bem como a todas as atuaçòes de edìfícabilidade. definir errar, estnttura 

urbanística tendo em pista os seecfntes objerivos 

a) Obter um desenho urbano tradutor de um elevado conforto estético-

-ambiental e indutor de qualificaçào acrescida dº perímetro urbano da 

tila; 

b) Garantir a implemenraçào de um traçado adegtutdo de redes das 

infraestntturas. designadamente de aôastecinrcnto de água, esgotos, 

abastecimento energético e de telecomunicaçôes: 

c) Saltaauardar x constitu:;l',e dc ::.~.., d, atao.—~w,çno do processo 

tndustrial sobre o processo urbano e destes sobre a paisagem nantral e 
de expressào rural envoltente: 

á) Garantir a mnnutençào e a vaiorizrtçào das linhas de água e das 

respetitas margens e leitos; 

e) Delinear uma estrurara tarde. aporzdt pela programaçâo àe equi-

pamentos de utilfzaçào coletiva. qae permita garantsr a total eficiência 

social do tecido urbano e qae garanta a talorizaçào das áreas inseridas na 

Estrutura Ecotóºica Urbana. proatrnec,do o desentohimento e articulaçiìo 

de um Parque herde Urbano atire a ~%ila de Penah•a e Fundo de ~~tla: 

,n Redeünir. reorganizar r requalificzs a esCtrtttta tiraria da tila. que 

incidirá sobretudo nas aortas consolidadas ao nítel do estacionamento 
e de gestâo dos sentidos de tr~.nsito. 

g) Valorfaar a relaçào do espaço pí:bhco e espaço pritado. lroje em 
aceleroda inte:penetraçào c mutaçào. procurando a dinrmiaaçào e vi-
t•ificaçâo do tecido urbano: 

l;) Sah•aguardar o equiltbrio da composição urbanística. respettando 

a sua continuidade espacial e grr:.antindo a sua hoarogeneizaçÃo mor-

fotipológica. onde. necessariamente. ocuidado castor recairá sobre a 

adegnaçào dos tolumes edificados á escala urbana em questão. 

—Sem prejuízo dos objetivos enunciados no presente artigo. a 

octrpaçào a definir em Placo dr t:rbanizzçào fica sujeita aos condicio-

namentos expressos uo Capítulo t' do presente Regulamento. 
3 — Ida ausênra do Plano de Urbanização. aplicam-se sttpletit•amente 

os índices. indicadores e parómeeros de referência. txbauisticos ou de 

ordenamento. definidos pira a classe de espaço correspondente 

4 — Enquanto o Plano de Urbanização prrvisto nëo estiver aprovado. 

só sào admitidas as operaçòes urbanísticas que nâo colidam com os 
objetaos definidos para s L'OPG. 

UOPG d4 — Área de Atividades Econó:ricas da Servum 

1 — Os objetivos gerais estabelecidos para a UOPG 04 — Arez àe 
Atitidades Económicas da Sm ara sào os seguintes: 

a) Potrnciar a localizaçào das atn•idad-s económicas na freguesia 

e no concelho, designadamente através da oferta de espaços indus-
triais infraestrutwados eapoiados em eixos de mobilidade preferencial. 

nomeadaffiente o proporcionado pelo projeto da .arfante á EA'329 e 

E~1329-1; 
b) Asnln~ir urna articulaçào formal. $rica e funcionalmente. com a 

teia de PenaBz•a do Castelo e com a área residencial que se deseutoh-e 
ao longo da E>\'329: 

c) Promoter a rnaçào de conóiçòes que potenciem a captaç&o de 

investimeºtos externos ao concelho e a instalação de notas unidades 

cmpresariaisrindustrfai s: 
d) Promover a multifuucionalidade uo aproveitamento do tspaço. 

proporcionando a coexistência dc atividades industriais. sen•iços e 

comercio 

2 —Sem prejuízo dos objetitos enunciados no presente artigo. a 

ocupaçào a definia em Plano de Urbsºizaçâo ou Plano de Porinrnar. 

fica sujeita aos coºdicionamentos expressos no Capítulo V do presente 

Regulamento 

3 — I\a aoscucra do instrumento de gcstàc territorial preconizado. 

apticzsn-se supletitamente os índices. indicadora e patámetros de re-

ferência. urbanísticos ou de ordenamento. definidos para os espaços de 

atividade económica. 

4 — Enquanto e ir_stntmeato de gestào territorial nào estirar apro-

tado, só sâo admitidas as operaçòes urbanísticas que n.1e colidam com 

os objetivos definidos pua a UOPG. 
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Estudos paisagísticos e ambientais das áreas Envo?ventes 
da Ribeira de Cója e do Rio Dão— UOPG 2 e UOPG 3 

.~ttigo 95.° 

ObJetítos e t•egulatnentaçào 

1 — C'abe aos esntdos paisagísticos e ambientais promoverem tuna 

valorizaçào iutegt•ada do tYcttno paisagem. eugt►aato iustnuueato es-

sencial das estratégias de deseutolvimeato concellúo. aspirando a tuna 
singtilu~idade e qualidade estética e ecológica assente na salvaguarda. 

couservaçào e valrnizaçào do seu patriutóuio culaual e biofísico. 

2 — Os esntdos de talotizaçào paisagisrica devem ter presentes os 
seguintes objetivos: 

n) ptotnos•er ttin2 _.dtif_:::.icu:tlidade da p~i~a ~W ~ ..., vier...: tL::x 

verdadeira visào estratégica de deseavotvimeuto nn~al. counibttiudo patA 
o increateato da qualidade de crida, das comtuúdades: 

b) Crnttribuir para o fomento de tenra identidade local e valorizaçAo de 

paisagens sirrgttlares de elevada qualidade estética e ecológica, através 

do ordenamento das bacias vísttais toais expressivas bem coroo da recu-

peraçí3o. proteçào e valorizaçào do patriutórúo culnu~al e biofísico. 
c) Cor.nibun• para a rede de pt•oteçào atubieutal da paisagem tradiciortal 

pouco reco» ltecida. com a valotizaçào das àreas afetas à Esaunua Eco-

lógica Aftttúcipa] bem couro do C'onedor Ecológico da Ribeira de Côja 

associado à Esaunu~a Regional de Proteçào e Valorizaçí3o Aurbiental: 

~ Promover e valorizar a diversidade. equilíbrio e coruplemeutuidade 

dos sistemas aerícolas tradicionais bem coroo da floresta autóctone. 

fomentando a sita exploraçAo extensiva: 

P) Gar•arttir ei~cos estnmtrautes e áreas nucleares de cuáter polarizador 
ua paisaee:u nual. asseares na promoçào ntristica de atividades de recreio 
e lazer associadas ao ar luze e à uanu•eza. capazes de coaaibttir para o 

desenvolvitneuto local e rrrt►aicipal. 

3 — lias áreas ab:<•ragidas por estas UOPG aplicam-se os parágretros 
e índices estabelecidos para as respetivas ceasses e categorias de orde-

nan_ento correspondentes 

UOPG0.5 — Área de Acolhimento Emptesanal de Esmotte-Sezutes 

1 — Os objetivos gerais estabelecidos para a UOPG Oi — Area de 

Acolhimento Empresarial de Esmolfe-Seztrres sâo os seguintes: 

a) Potencizr a localizaç~,o das atnidades económicas na freguesia e 

ao concelho, designadamente a~avés da oferta de espaços industriais 

in~aestruturados e apoiados em eixos de mobilidade preferencial 

b) Integrar fisicr, e fitncionzlmente as rseas de exploraçào de rectusos 
geológicos qtu se encontram na envolvente: 

c) Promover a criação de condiçòes que potenciem a captaçào de 

investimentos esternos ao concelho ~ a crstalaçâo áe novas unidades 

empresariais ¡inda str' a i s : 

d) Promover a criaçào de condiçóes para a instaíaçào dP unidades 

empresariais dt pequena e média dimetrsào. e. em particular. para as 

unidades que se pretendem ter dcslocalizadas de áreas que observam 

usos do-n=~antes nào compcttiveis com o uso industrial. 

—Sem prejuízo dos objetitos enunciados ao presente artigo. a 

ocupaçào a definir em Plano de Pormenor. fica sujeita aos condiciona-

mentos expressos ~o Capítulo ~' do presente Regulamento. 

3 — Na ausência do instrumento dt gestão ter. itorial preconizado. 

aplicam-se supletitamente os índices. indicadores e pasámetros de re-

ferência. urbanísticos ou de ordenamento- defnidos para os espaços de 
attiidade económica. 

4 — Enquanto o instrumento de gestào territorial nâo estirar apro-

vado. só sâo admitidas as operaçóes urbanísticas que uso colidatn coa: 

os objetivos definidos para a L:OPG. 

5 — A suz exectrçào realizar-se-á. prefaencialmeate por operação 

de loteamento de iariciatita mtraicipal 
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Da análise do nível de implementação das UOPG conclui-se que durante a vigência do PDM foi apenas 

desenvolvida a UOPGS, com a elaboração da operação de loteamento da área de acolhimento 

empresarial de Esmolfe/ 5ezures, de iniciativa camarária, aprovada sob o alvará n.º 1/2017, em vez do 

plano de pormenor previsto. !/erifica-se também que todas as UOPG estão previstas para períodos de 

implementação já ultrapassados. 

Conclui-se que a execução das UOPG não tem sido uma prioridade do executivo, uma vez que resultam 

num nível de implementação na ordem dos 20%. 

15 PROGRAMA E EXE~U~ÃA 

15.1 ExECuçÂo 

0 regulamento estabelece as orientações para a implementação do PDM, devendo o Município 

promover a execução coordenada e programada do Plano, procedendo à realização das infraestruturas 

e dos equipamentos de acordo com o interesse público, os objetivos e as prioridades estabelecidas. 

Transformação do solo urbanizável em urbanizado é possível no âmbito de ações previstas em Planos 

de Urbanização, Planos de Pormenor ou Unidades de Execução, excluindo -se desta obrigação as 

operações urbanísticas que se localizem em parcelas confinantes com arruamentos públicos 

devidamente infraestruturados, edesde que o município considere que as soluções propostas 

asseguram uma correta articulação formal e funcional com a zona urbanizada. 

R!o desenvolvimento destas operações, ou das UOPGs, deve ser observado o mecanismo da 

perequação, conforme previsto no regulamento, e prever áreas de cedências para espaGos verdes e 

de utilização coletiva e equipamentos de utilização coletiva, conforme parâmetros estabelecidos na 

Portaria n.º 216-8/~OOg, de B de março, e prever os luares de estacionamento mínimos previstos no 

regulamento do Plano, por tipo de ocupação. 
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Quadro 63: parâmetros de dimensionamento mínbmo de estacionamento privado e público 

I':po dr ecv~açào *I~rre n+~m„r. de iFa-t<. àe esaaasara;e pecai ?diisum min:se Ct htgens àe es~craraar~m pab:u't ^é) 

i•labitaçào ttnifámiliar 1 lugar fogo com AC ~-12t}aL: 

hrgares fogo com AC'~120 m=

O númerc total dc lugares resultante da aplicaçào dos 

rntérios refecidos ua coluna autrnor é acrescido de 

2D 4~para estaáonamento público (1} 

Habrtaçào plurif mil,,,,- 1 lugar por cada i2G ~' de árer, bruta de coastroçe afeta r. habitaçito 

e nunca menos de 1 hrgax por fogo 

O mimero total de lagares res:rltame da aphcaçào dos 

critérios referidos ua coluna anterior é acrescido de 

24 ° b para estaáonan,~,to público. 

tomerao e senzços 1 lugar por cariz ~0 n~ de área comercial e eu ssn7ços e r.:r.ca 
menos de I Ioga: por fogo 

O ~,:.;.erc tosa; :,e lugares rrwliarrtr cit aplicaçào aba 

critérios referidos na coúrr;a anterior é acre~..cido de 

20'épara estaáonamento públirn 

EstabelecrmeatoshoteIeiros —para estabelecimentos lroteleiros de •3 e ? estrelas os t-alores da 

portaria 327i?OJ8. de 28 de Abril 
— Para os drenais casos nílo ptet•istos na Portaria 2G 4a das unidade<_ 

de alojamento dos estabelecimentos para os ~-eictlos ligeiros. 

— l lugar para tomada e largada de passageiros para srìculos 
pesados por estabelecimento 

—

Estabelecimentos de restauraçào e 

bebidas. 

1 lugar por cada 25 ni c nunca menos de 1 lugar unidade O uinuero total óe lugares resultante da apíicaçào dos 

critérios referidos m~ coluna anterior é acresáde de 

34' é para estaáonanrectc púbïico. 

Irrd~ístria e arºzazéns 1 lugar de estacionarueuto para ligeiros por cada ~G m` áe área 

industrial ou ar~~agem Deterá ser presisr4 no interior do 
lote ou prédic. a área necessária à carga e descarga dP erículos 
pesados t ae estacionamento dos mesmos. em númem e deter-

rrurrLr em fmçàe do tipo rir indústria. arnazém a instalar. sedo 
no mínúuo rir ttm lugar por lote ou prédio. 

O númere loeal de lugares res:;lta~e da aplicaçào dos 

critério_ referidas na cohttra anterior é acrescido de 
20 4; para esta:ionanreuto p:íblico 

Equipamentos rir utilizaçào colem-a e 

infraestruturas eSFeciais. 

1?eti-e se dimensionsde e justificado em estudo própric. det•eado 
marinti, ~;yr-se s tnIcgraçào do IIlesmo derme do lote ou prédio. 

bem como adequar-se à ftrrrçào do equipamento ou irfraestnr- 

tora. 

0 número total de lugares resultante da aplicaçãa dos 

critérios referidos na mduua antrnor é acrescido de 

+0 °. ó para estaáouaruento público. 

~?)Apaga oppL'cm'a!ºF: oFcrocccr dc fcrsrm:nuo rsbauo 
AC — Ar~.a dr eorsnv; º:. 

Ao longo da experiência da CMPC, desde a aprovação do PDM, não se verifica a necessidade de 

introduzir alterações aos parâmetros e normativo definido no regulamento do Plano. 

~.5.2 AçõEs 

Por uma questão de simplificação da análise, os projetos/ intervenções programados encontram-se 

sistematizados por domínios de intervenção, seguindo o contexto metodológico adotado no relatório 

da Proposta de Plano em vigor. 

São aqui apenas identificadas algumas das ações previstas no programa de execução, pelo fato de 

algumas ações se encontrarem elencadas nas temáticas a que dizem respeito, onde se pretende que 

a CM proceda à validação da execução física de cada ação proposta. 
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Quadro 64: Ações e projetos previstos no Programa de Execução do PDflA de Penalva do Castelo 

Domínio de 
intervenção 

-~ 

identificação do Projeto/ ação 

Período 
de 

Execução 

previsto 

Realizado 2015 - 2019 

Sim ti9ão Parcial 

Ordenamento do 
Território 

Plano de Urbanização da Vila de Penalva — UOPG O1 2015-2017 X 

Plano de Urbanização da Área de Atividades Económicas 
da Servum — UOPG 04 

2015-2017 X 

Plano de Pormenor da Área de Acolhimento Empresarial 
de Esmolfe —Sezures- UOPG OS 

2015-2017 

2013 

X 

Reabilitação urbanística da Lameira 
X 

(2018) 

Reabilitação urbanística dos arruamentos da Vila — 
Execução 3ª fase 

2013-2015 X 

Requalificação urbanística da Praça Magalhães Coutinho 
-Execução 2013-2015 X 

2013 
X 

(2016) 
Arranjos urbanísticos nas freguesias 

Arranjo urbanístico da zona envolvente à Fonte do 
Outeiro —Execução 

2013-2015 
X 

(2017) 

Regeneração Urbana 2013-2016 X 

(em curso) 

Reabilitação urbanística da vila de Penalva 2013-2015 
X 

(2016) 

Recuperação e beneficiação do património rural 2013-2014 
X 

(2014) 

Estudo Paisagístico do Vale da ribeira de Coja e Mata de 
Sra. de Lourdes — UOPG2 

2016-2018 X 

Estudo Paisagístico do Vale do Dão — UOPG3 2016-2018 X 

Infraestruturas 
urbanas 

Saneamento a Vale de f~aires (Sezures) 2013-2014 
X 

(2017) 

Saneamento a Quinta da Silva 2013-2014 - X 

Saneamento ao Bairro de Esmolfe 2013-2014 
X 

(2016) 

Saneamento na entrada da Vila (Servum-Sereia) 2013-2016 X 

Redes de saneamento e ETAR's —Elaboração de projetos 2013 
X 

(2018) 

Remodelação de fossas e execução de ETAR's 2013-2014 
X 

(2015) 

Coletor de esgotos e águas pluviais da zona nascente da 
vila — Gôje 

2013-2014 

Saneamento e ETAR de Gondomar 2013-2016 
X 

(em curso) 

Conservação e ampliação das redes de saneamento 2013-2014 
X 

(2017) 

2013-2014 
X 

(2016) 
Beneficiação da ETAR da vila de Penalva 

Estações de tratamento de águas residuais nas 
povoações 

2013-2014 
X 

(2018) 

Efluentes finais e ETAR's no concelho 2013-2014 
X 

(2017) 

Execução de ETAR em Vila Cova do Covelo 2013-2015 X 

Execução de ETAR em Encoberta 2013-2015 
X 

(2016) 

~~ 
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Domínio de 

Intervenção 
Identificação do Projeto/ ação 

Período 

de 

Execução 

prevïsto 

Realizado 2015 - 2019 

Sim Não Parcial 

Beneficiação da ETA de Santa Clara 2013 
(2017) 

Conduta elevatória e reservatório em Esmolfe 2013-2014 X 

Captação de água no rio Dão -Beneficiação 2013 
X 

(2016) 

('apta rão de água na ribeira de Côja -Beneficiação 2413 
X 

(21116) 

Outras captações de água/rCservatórios 2013 
X 

(2016) 

Ampliação da rede de abastecimento de água Lamegal — 
Coucinheiro 

2013-2014 
X 

(2014) 

Proteção do 

ambiente e 

conservação da 

natureza 

Beneficiações e conservações de parques e jardins 2013-2014 X 

parques de lazer 2013-2014 X 

Limpeza das margens dos rios Dão e Carapito 2013-2014 X 

Equipamentos de 

uso coletivo 

Recuperação de edifício para Centro de Apoio 

Sociocultural em Roriz 
2013-2014 X 

Mobiliário e equipamento do Parque Desportivo de 

Santa Ana 
2013 

X 

(2017) 

Remodelação e beneficiação do campo da Cerca 2013-2015 
X 

(2017) 

Beneficiações e melhoramentos em outras instalações 

desportivas 
2013-2015 

X 

(2017 

Ampliação do lar de idosos de Germil Indefinido X 

Construção de um lar de idosos em Antas Indefinido X 

Construção de um lar de idosos em Encoberta Indefinido X 

Feira semanal de Penalva — projeto e infraestruturação 2013-2015 
X 

(2014) 

Rede Viária 

Beneficiação de caminhos rurais 2013-2014 
X 

(2018) 

Beneficiação de caminhos agrícolas 2013-2014 
X 

(2017) 

Caminhos florestais 2013-2014 
X 

(2017) 

Beneficiação, elaboração de projetos e execução de vias 

e caminhos rurais 
2013-2015 X 

Circular à via de Penalva do Castelo —Projeto, execução 

faseada e aquisição de terrenos 
2013-2016 

X 

(2012) 

Variante à vila de Penalva do Castelo — Projeto e 

execução 2013-2023 X 

Património 

Recuperação da ponte medieval de Trancozelos 2013-2014 X 

Estudos arqueológicos 2013-2014 X 

Rotas arqueológicas e património do concelho 2013-2014 X 

Recuperação do património 2013-2016 X 

Atividades 

Económicas 

Área de Acolhimento Empresarial de Servum — 

A uisi ao, infraestruturas ereformula ao de ro"eto q ç- ç~ P J 
2013-2018 

X 

(2017) 

Área de Acolhimento Empresarial de Esmolfe ~ Sezures - 
Aquisição, infraestruturas ereformulação de projeto 

2013-2016 X
(2016) 

Divulgação e promoção das potencialidades concelhias 2013 X 

Rede de percursos culturais 2013 X 
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Dornír>,io de 
Intervenção 

e----~---- 

Identificação do Projeto/ ação 

Período 

de 
Execução 
previsto 

Realizado 2015 - 2019 

Si~ Não Parcial 

Programa de dinamização turística 2013 
Promoção do Queijo, maçã Bravo de Esmolfe e vinho do 
Dão 

TOT~L 

2013 X 

2~ 29 ~~ 3 
Fonte: PDMPC/ CMPC/ Terriord 

Interessa salientar que a previsão de desenvolvimento da grande maioria das ações (73%) está prevista 

para anos anteriores à aprovação do PDM, sendo que para o período em análise (2015-2019), o Plano 

estabelece 16 intervenções (3S%), entre as quais 11 não foram implementadas (sg,II%) e 5 foram 

implementadas ou encontram-se atualmente em curso (31,2%). 

zo 
le 
16 
14 
1Z 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

Gráfico R~: Nível de implementação das ações definidas no programa de ettecalção 

r ■ • ■ 
Atividades Equipamentos Infraestruturas Ordenamento Património Proteçâo do Rede Viária 

Económicas de uso coletivo urbanas do Território ambiente e 

conservação da 
natureza 

■ Ação Implantada ~ Ação não implementada Ação em curso 

Fonte: PDMPC/ CMPC/ Terriord 

releste sentido, conclui-se que o nível de execução das intervenções previstas no programa de execução 

para o período 2015-2019 foi pouco satisfatório e que as ações previstas para o património e 

conservação da natureza não foram desenvolvidas. O sector que apresenta um saldo bastante positivo 

é o das infraestruturasurbams, com diversas intervenções ainda em curso. 

~s eorolsi®~~~çõEs ~i~~is 

Na generalidade constata-se que o principal constrangimento do PDfi~ vigor deriva da fraca dinâmica 

de intervenção, tanto dos promotores privados e públicos, como pela falta de capacidade financeira 

resultante da conjuntura geral do país. 
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Uma das vantagens do PDM relativas às anteriores gerações, resulta da disponibilização dos elementos 

do Plano na ferramenta online da Câmara fvtunicipal, uma vez que possibilita à população um 

conhecimento direto das diferentes possibilidades e das imposições à ocupação e uso do solo no 

concelho de Penalva do Castelo. Esta consulta é também possível através de um atendimento 

personalizado nos serviços, onde os interessados são informados das diferentes possibilidades, 

procedimentos e conflitos da pretensão. 

Outro ponto bastante positivo é o rigor e qualidade das bases cartográficas e temáticas, que permitem 

uma adequada avaliação da situação existente e futura. 

Neste sentido, e das diversas análises efetuadas no âmbito do presente Relatório de Estado do 

Ordenamento do Território (REOT) de avaliação das propostas definidas na lª revisão do Plano Diretor 

IViunicipal de Penalva co Castelo, retiram-se as seguintes conclusões, considerando as temáticas 

abordadas. 

Ao nível do SOLO RURAL, após a análise dos processos e obras que decorreram ou decorrem na 

dinâmica do ordenamento do solo rústico definido no PDf1~ para o concelho de Penalva, e da análise 

das diversas categorias de espaço, considerando a experiência da Câmara IViunicipal na gestão do 

território, não se identificam alterações significativas, que justifiquem a revisão do PDM. De uma forma 

geral, verifica-se que cerca de 30% dos pedidos ou processos incidiram em categorias de espaço do 

solo rural, sobretudo coincidentes com as menos restritivas, como são os espaços agrícolas, os 

aglomerados rurais e as áreas de edificação dispersa. Contudo da análise efetuada, foram identificadas 

algumas questões a contemplar, eventualmente, num processo de alteração ou de revisão do Plano: 

° Espaços agrícolas - introduzir correção do erro de remissão, devendo a referência à alínea b) 

no n.º 3 do art.º 35º ser corrigida para alínea c). Averiguar a possibilidade de prever a 

instalação de estabelecimentos de comércio e serviços nestes espaços. 

° Espaços florestais - admitir a instalação de equipamentos de utilização coletiva nos espaços 

florestais de proteção. 

° Espaços naturais - averiguar a possibilidade de instalação de empreendimentos turísticos e de 

estabelecimento de restauração e de bebidas. 

Aglomerados rurais /áreas de edificação dispersa - averiguar a possibilidade de considerarem 

regulamento parâmetros mais favoráveis para o destaque de parcelas. 

No que se re#ere ao SOLO URBANO, verifica-se que registou alguma dinâmica e que a existente se 

concentrou maioritariamente na Vila, destinada a intervenções em edifícios existentes. Da análise do 

nível de ocupação dos espaços classificados como solo urbanizável, verificou-se que algumas áreas já 
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se encontram ocupadas ou comprometidas, conforme identificadas no âmbito do presente REOT, 

devendo as restantes ser avaliadas no sentido de reverterem para o solo rústico, à luz do novo quadro 

legal. Considera-se que as áreas de solo urbanizado integram ainda reservas disponíveis destinadas à 

co{matação do tecido urbano existente, um dos objetivos expressos no PDfVI em vigor. Neste sentido, 

e em resultado da validação dos perímetros urbanos efetuada, no processo de alteração ou de revisão 

do PDfVi deve ser avaliada a contemplação das seguintes situações: 

Avaliar o processo de reversão dos espaços residenciais urbanizáveis que não foram ocupados 

e não se encontram comprometidos para solo rústico; 

criar um Espaço de Uso Especial, em "Lajes de Sangemil", destinado à instalação de 

empreendimentos turísticos. 

Da análise pormenorizada dos perímetros urbanos, para além de ponderar a inclusão das áreas 

ocupadas, resultam as seguintes conclusões: 

Germil -manter em solo urbano os espaços urbanizáveis que se encontram ocupados e/ou 

comprometidos, devendo a restante área ser avaliada no sentido de promover o 

aproveitamento das infraestruturas existentes. Avaliar a integração da área ocupada pelo 

cemitério, situada a nascente de Germil, no interior do perímetro, por não ser uma atividade 

compatível com espaços naturais. 

Penalva do Castelo- manter em solo urbano os espaços urbanizáveis que se encontram 

ocupados e/ou comprometidos e aferir a introdução de pequenos ajustes em função de limites 

físicos existentes, no sentido de promover o fecho da estrutura urbana e prever a consolidação 

do aglomerado. Avaliar a classificação de "Lajes de Sangemil" como espaços de uso especial —

turismo e a possibilidade de construir habitação na área classificada como espaço de atividades 

económicas, conforme participação apresentada em fase de Discussão Pública. 

Lusinde - Avaliar a introdução de pequenos ajustes, no sentido de integrar construções 

existentes e manter as áreas ocupadas e/ou comprometidas em solo urbano, visando a 

consolidação do pequeno núcleo existente e o aproveitamento das infraestruturas existentes. 

Casal Diz -manter grande parte dos espaços urbanizáveis definidos como solo urbano por se 

encontrarem ocupados e avaliar a integração de algumas áreas edificadas nas imediações do 

perímetro a nascente, classificadas como espaços agrícolas, e de pequenos ajustes em função 

de limites físicos existentes. Avaliar o ajuste do perímetro urbano para incluir a pretensão de 

uma participação apresentada durante o período de Discussão Pública. 

Real -manter em solo urbano os espaços urbanizáveis que se encontram ocupados e/ou 

comprometidos e avaliar o ajuste do limite do perímetro a sul, para integrar construções 

existentes. 
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Sezures -manter em solo urbano os espaços urbanizáveis que se encontram ocupados e/ou 

comprometidos e aferir alguns pequenos ajustes a sul, para integrar o futuro lar do Centro 

Social de Sezures e integrar a construção existente no extremo sudeste do perímetro urbano. 

Antas -manter de parte dos espaços urbanizáveis definidos como sola urbano, por já se 

encontrarem ocupados, no sentido de promover a colmatação do aglomerado, devendo os 

restantes ser aferidos no sentido de promover colmatação do aglomerado. Ponderar a 

integração de uma construção existente a sul, junto ao limite do perímetro urbano, classificada 

como espaço agrícola. 

iViatela -analisar os solos urbanizáveis, para aferir a possibilidade de os manter como solo 

urbano, no sentido de prever o fecho da malha urbana do aglomerado. Há ainda a necessidade 

de aferir os limites dos espaços em função de limites físicos existentes. 

Nliusela -manter as áreas ocupadas e/ou comprometidas em solo urbano, bem como as 

respetivas frentes urbanas, visando a colmatação do aglomerado e o aproveitamento das 

infraestruturas existentes. 

Da análise dos  VALORES CULTURAIS inventariados pelo PDfVi, verifica-se que o município está a 

demonstrar preocupação para requalificação do património existente e que esta estratêgia se 

encontra em fase de desenvolvimento, existindo, porêm, algumas medidas que deixaram de ser 

prioritárias para o concelho. 

Relativamente à REDE VIÁRIA, há a destacar que não foram concretizadas muitas das medidas 

propostas no PDM em vigor, pelo que será necessário intensificar a sua concretização durante o seu 

período de vigência. Atualmente faltam realizaras seguintes ligações previstas no PDIVi em vigor, que 

devem ser reavaliadas no âmbito de uma futura revisão do Plano: 

° EM.A —ligação de Lusinde a Casai do Fundo/EN229-2 

° EIVI.B —ligação de IVloinhos do Lagar/Em603 a Santa Eufêmia/ EN329 

° EM.0 — "circular de Esmolfe", ligação da EIVI 570 à EN329 

° ERn.D —ligação inter-municipal entre Sezures e a Ctuinta da Bouça (Sótão) 

° CI~.B —ligação de Corga/EIVI603 

° CfVI.0 —ligação de Corga/Casal Diz atravês da Cluinta das Costeiras 

° CIVi.F —ligação EfV1329 a Fundo da Vila de Penalva 

° CNi.G — ligação da "circular de Esmolfe" ao lugar de Esmolfe 

° CMI.I —ligação Cantos/ C1~1428 

° CIVI.J —ligação da EiVf. E à zona industrial Esmolfe/Sezures 

Apesar de no PDR/I em vigor não terem sido identificadas medidas relativas a IIVFRAESTRUTURAS 

UR~AI~AS para o horizonte temporal seguinte à publicação do plano, muitas intervenções têm sido 
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realizadas no domínio do abastecimento de água e saneamento de águas residuais, com percentagens 

de execução elevadas, que proporcionarão um aumento da acessibilidade física aos serviços e a adesão 

aos serviços, para além de uma manutenção da qualidade dos serviços existentes. Em termos de 

resíduos urbanos, infraestruturas elétricas, de comunicação e gasistas, as estratégias são mais 

abrangentes e a níveis superiores ao municipal. Numa futura revisão do plano deve acompanhar-se a 

evolução das medidas, prever renovações das infraestruturas que se encontrarem perto do seu 

perlOtlO de tlm dP VISA P ~¡Prltirár á np~Q551t~âde de prv~,vr iovvâ~ ì7iedidas. 

Ao nível do C~UADRO [DEMOGRÁFICO PROSPETIVO, verifica-se que os valores assumidos no âmbito da 

1ª revisão do PDM, são consonantes com as estimativas da população residente que têm vindo a ser 

produzidas pelo IIVE, quer em termos de volume de população residente, como dos comportamentos 

das componentes de crescimento demográfico, e da estrutura etária dos habitantes do município de 

Penalva do Castelo. 

fVesse sentido, não se verificaram alterações significativas que desvirtuem os cenários demográficos 

assumidos na composição das propostas setoriais, que indiciem à data uma necessidade de revisão do 

instrumento em vigor. 

Em matéria de EQUIPAMENTOS COLETIVOS, a taxa de execução das medidas previstas no PDM em 

vigor é bastante positiva. E considerando ainda que os cenários demográficos que suportaram as suas 

previsões mantêm a sua atualidade, e que os indicadores de utência, dos principais equipamentos, são 

satisfatórios, dir-se-ia que, do ponto de vista eminentemente quantitativo não haveria necessidade de 

rever esta componente, o que não significa que uma análise qualitativa e detalhada não nos remeta 

para outras conclusões. Por exemplo, desde já se sinaliza a necessidade de rever a Carta Educativa e 

do Plano de Desenvolvimento Social. 

O TURISMO tem sido um sector em ascensão no país, mas também em Penalva do Castelo, ainda com 

uma expressão mais diminuta. De facto, a oferta de alojamento turístico tem aumentado, suportada 

pelo alojamento local, mas infelizmente não se dispõe de dados de procura que permitam retirar 

outras conclusões, quanto à importância real deste sector no concelho. 

A concretização da estratégia neste domínio, desde a entrada em vigor do PDM, tem passado 

essencialmente por ações de promoção e divulgação das potencialidades concelhias, assim corno em 

intervenções de valorização de ativos turísticos, como o património cultural edificado. 

Da análise do nível de implementação das U®PG~s conclui-se que apenas uma de cinco registou 

desenvolvimento (UOPGS), através do desenvolvimento de uma operação de loteamento industrial, já 

aprovada. 
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Relativamente ao ~~OGRAMA DE PI.AÍVO ®E FIr~lArilC1AME1~T0, conclui-se que o nível de 

implementação das ações previstas para o período em análise (2015/2019) foi pouco satisfatório, uma 

vez que apenas 31,2% das ações previstas foram implementadas ou encontram-se em curso. Refira-se 

ainda, que 73% do total das ações previstas foram calendarizadas para um período temporal anterior 

à aprovação do PDM. 

R parte destas questões específicas, não se identificam constrangimentos assinaláveis que possam ser 

associados diretamente ao Plano em vigor e que se considere terem potencialmente condicionado 0 

desenvolvimento concelhio e constituído obstáculos à gestão do território por parte dos responsáveis 

autárquicos. 

Ao longo do período de vigência do Plano Diretor 11/lunicipal de Penalva do Castelo, o território 

concelhio foi sofrendo alterações, tendo sido implementadas algumas das medidas previstas neste 

instrumento de gestão territorial. 

Da análise efetuada, pode-se concluir, genericamente, que o nível de eficácia do PDM em vigor tem 

sido satisfatório, havendo, no entanto, a necessidade premente de ser alterado para se compatibilizar 

com o RJIGT, que não admite a existência de solos urbanizáveis, bem como introduzir e/ou avaliar as 

alterações resultantes da análise efetuada no âmbito do presente documento, elencadas 

anteriormente e nos respetivos capítulos. 

Considera-se essencial que a alteração ou o próximo processo de revisão do PDNi de Penalva do 

Castelo evidencie medidas de atuação que procurem colmatar carências/ deficiências detetadas, 

privilegiando e potenciando os recursos existentes, apostando na conjugação de esforços entre 

concelhos com vista ao incremento do dinamismo da região em que se insere, constituindo-se como 

um instrumento que, não só enquadre as potencialidades regionais existentes, corno contribua para a 

solução eficaz dos problemas existentes e para o desenvolvimento local. 
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ANEXO A -PROCESSOS DE LICENCIAMENTO DE OBRAS -DESDE 201 

Quadro 65: Processos de licenciamento particulares, desde 2015 

N.e 
Processo 

Ano 
Área 
(m2) 

Tipo de 
Intervenção 

Procedimento Uso Observações Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

1/2015 2015 288,2 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
~. 

Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Sezures 2/2015 2015 54,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos 

3/2015 2015 100,0 nova construção Comunicação habitação Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Valamoso Esmolfe 

4/2015 2015 47,2 Intervenção licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

5/2015 2015 240,5 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

7/2015 2015 61,4 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Amiais 

Castelo de 
Penalva 

8/2015 2015 75,0 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nivel II Lisei Trancozelos 

9/2015 2015 239,3 Intervenção Licenciamento 
Comércio/ 

serviços 

Alteração (adaptação da Loja 

(fração B e C) - r/c venda de 

produtos agrícolas e 

fitofarmacêuticos) 

Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

10/2015 2015 134,9 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Luzindinho/Arvoredo/ 

Lusinde 
Lusinde 

11/2015 2015 19,0 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

12/2015 2015 111,9 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Matela 
UF de Antas e 

Matela 

13/2015 2015 281,1 nova construção Licenciamento habitação Solo Rural Espaço Agrfcola solo rural (nsua 

14/2015 2015 115,2 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

15/2015 2015 74,8 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Pindo de Cima Pindo 

16/2015 2015 122,5 nova construção Licenciamento habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta da Ponte Sezures 

18/2015 2015 286,7 nova construção Licenciamento habitação Indeferido Solo Urbanizável Espaço Residencial Penalva do Castelo (nsua 

19/2015 2015 56,3 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Moinhos de Pepim Pindo 

20/2015 2015 104,9 Intervenção Licenciamento habitação Ampliação de uma Habitação Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Pindo 

21/2015 2015 61,3 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Ní iel II Miusela 
UF de Antas e 

Matela 

22/2015 2015 228,4 nova construção Comunicação habitação Solo Urbanizado Área residencial de Ní gel II Penalva do Castelo (nsua 
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i~.º 
Processo Aio

Qrea 
(m2) 

ïipo de 

Intenenção 
Procedimento Uso Observações Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

23/2016 2015 170,5 Intervenção Licenciamento 
Comércio/ 

serviços 
Alteração Solo Urbanizável Espaço Resídencial Penalva do Castelo (nsua 

24/2015 2015 242,1 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizável Espaço Residencial 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

25/2015 2015 132,8 Intervenção licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Barxa 

Densidade 
pousadas 

Castelo de 

penalva 

26/2015 2015 92,6 nova construção Licenciamento habitação Legalização Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Real Real 

27/2015 2015 221,3 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Barxa 

Densidade 
Penalva do Castelo (nsua 

28/2015 2015 200,9 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Barxa 

Densidade 

Moinhos da Roda/ Quinta 

do Rio 
Germil 

30/2015 2015 235,8 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nfvel II 
Luzindinho/ Arvoredo/ 

Lusinde 
Lusinde 

31/2015 2015 133,9 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Lages 

Castelo de 

Penalva 

32/2015 2015 78,2 nova construção Licenciamento habitação Legalização duma Habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Encoberta Pindo 

33/2015 2015 39,9 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Codornelas 

Castelo de 

Penalva 

34/2015 2015 157,6 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Pindo 

35/2015 2015 71,6 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Sandiães 

Castelo de 

Penalva 

36/2015 2015 514,3 Intervenção Licenciamento Equipamento Edifício Sede Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Germil Germil 

37/2015 2015 379,9 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo Esmolfe 

38/2015 2015 51,3 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural Aglomerados Rurai, Lages 
Castelo de 

Penalva 

38/2018 2015 160,7 nova construção Lages 
Castelo de 

Penalva 
Aglomerados Rurais; Licenciamento habitação Solo Rural 

39/2015 2015 109,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural 
Áreas de Edificaçâc 

Dispersa 
Encoberta Pindo 

41/2015 2015 84,0 nova cvnstruçâo Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural 
Áreas de Edíficaçãc 

Dispersa 
Coucinheiro/Abogões Germil 

42/2015 2015 136,4 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

43/2015 2015 57,1 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nfvel II Lisei Trancozelos 

45/2015 2015 304,5 Intervenção Licenciamento Indústria 
Ampliação de uma indústria 

transformadora 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

46/2015 2015 57,1 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma Habitação Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível II Vila Cova do Covefo 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 

Mareco 
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M.º 

Processo Ano 
Área 

(m2) 
Tipo de 

Intervenção Procedimento dJso ®bservaçï~es Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

46/2015 2015 3,3 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Vila Cova do Coveio 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 
Niareco 

47/2015 2015 184,1 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Real Real 

48/2015 2015 42,3 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Pindo 

48/2015 2015 5,1 Intervenção licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Pindo 

49/2015 2015 187,2 nova construção Licenciamento habitação Legalização Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Real 

50/2016 2015 230,0 nova construção licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo Esmolfe 

51/2015 2015 230,8 nova construção Licenciamento habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Casal das Donas 
Castelo de 

Penalva 

52/2015 2015 54,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível 1 Sezures Sezures 

52/2015 2015 30,3 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

52/2015 2015 328,4 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

53/2015 2015 502,4 Intervenção Licenciamento Equipamento 
Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO) 
Solo Urbanizado Área residencial de Nivel II Germil Germil 

54/2015 2015 125,9 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Real Real 

55/2015 2015 9,8 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

56/2015 2015 258,3 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

4uinta do Giestal 
Pindo 

57/2015 2015 307,7 nova construção licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Pousadas 

Castelo de 

Penalva 

58/2015 2015 225,5 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

59/2015 2015 30,9 demolição Licenciamento não definido Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo Esmolfe 

61/2015 2015 286,9 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

62/2015 2015 137,5 Intervenção Licenciamento habitação Real Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Real 

63/2015 2015 57,3 nova construção Licenciamento Equipamento Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

63/2015 2015 1 045,0 Intervenção Licenciamento Equipamento Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

64/2015 2015 24,2 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Penalva do Castelo (nsua 

64/2015 2015 160,9 nova construção Licenciamento habitaçâo Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Penalva do Casieio (nsua 

65/2015 2015 

------- 

2015 

42,0 

42,0 

nova construção 

- 

- - 
Licenciamento Anexo/ arrumos 

Anexo/ arrumos 

Implantação Final 

~ 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 

Luzindinho/ Arvoredo/ 
Lusinde 

Lusinde 

65/2015 

-- --

solo rural Lusinde nova construção 

--- - - -- 

Licenciamento 

_. 
Áreas florestais de 

produção 

- - 

Implantação inicial 

- ._. 

Solo Rural 

66/2015 2015 90,3 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Corga Pindo 

67/2015 

~~ 
2015 115,4 nova construção Licenciamento habitação 

Construção Alva de 

loteamento 1/96 
Solo Urbanizado 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Penalva do Castelo (nsua 
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N.~ 

Processo 
Ano 

área 
(m2) 

Tipo de 

Intervenção 
Procedimento Uso Observações Categoria e subcategoria de espaço / PI)M Aglomerado Freguesia 

68/2015 2015 102,8 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural 
~~ 

Aglomerados Rurais Boco Sezures 

69/2015 2015 291,8 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Lisei Trancozelos 

70/2015 2015 318,5 nova construção licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

71/2015 2015 145,9 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Ribeira Real 

73/2015 2015 68,2 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural 
Áreas de Edifìcação 

Dispersa 
Carvoeiro/Quintas 

Castelo de 

Penalva 

74/2015 2015 176,3 nova construção Licenciamento habitação Legalização Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Quijo Ínsua 

76/2015 2015 233,9 nova construção Licenciamento não definido Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

77/2015 2015 213,8 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível I Penalva do Castelo Esmolfe 

78/2015 2015 117,3 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Pindo 

79/2015 2015 29,7 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Penalva do Castelo (nsua 

80/2015 2015 98,2 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo Esmolfe 

81/2015 2015 94,1 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 

Edif. Arrumos Agrícola - 
INDEFERIDO 

Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Pindo 

82/2015 2015 143,5 nova construção Licenciamento habitação Legalização Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

1/2016 2016 1 335,2 nova construção Licenciamento 
Comércio/ 

serviços 

Legalização das alterações do 

Hipermercado 
Solo Urbanizado Área residencial de Nív21 II Penalva do Castelo (nsua 

2/2016 2016 228,4 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizável Espaço Residencial Penalva do Castelo (nsua 

3/2016 2016 30,2 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalizaçâo Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Pousadas 

Castelo de 

Penalva 

3/2016 2016 121,9 nova construção Licenciamento habitação Legalização Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Pousadas 

Castelo de 
Penalva 

4/2016 2016 20,5 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

4/2016 2016 150,6 nova construção licenciamento habitação Legalização da habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

5/2016 2016 56,9 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II PVlatela 
UF de Antas e 

Matela 

6/2016 2016 128,1 nova construção Licenciamento não definido Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Senhora da Ribeira (nsua 

7/2016 2016 156,3 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta da Vinha Pindo 

8/2016 2016 335,6 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Luzindinho/ Arvoredo/ 

Lusinde 
Lusinde 

9/2016 2016 72,7 nova construção Licenciamento habitação Legalização de Habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

11/2016 2016 11,9 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Construção de um anexo Solo Rural 
Áreas de Edifìcação 

Dispersa 
Campina Sezures 

12/2016 2016 310,0 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural 
Qreas de Edificação 

Dispersa 
Campina Sezures 

'. 2 (~ REOT de Penalva do Castelo 



~~ TERRIORD 

Processo 
Ano

(m2) Int rvenção 
Procedimento Uso Observações Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

13/2016 2016 144,9 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Trancozelos/ 

Trancozelinhos 
Trancozelos 

14/2016 2016 1011,9 Intervenção Licenciamento Equipamento Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Castelo de Penalva 
Castelo de 

Penalva 

15/2016 2016 39,9 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Construção de Edif. destinado 

a arrumos 
Solo Urbanizado 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Vila Cova do Covelo 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 

Mareco 

16/2016 2016 560,9 nova construção Licenciamento Equipamento Construção do Lar Solo Urbanizado Área residencial de Nfvel II Germil Germil 

17/2016 2016 129,8 nova construção Comunicação habitação 
Construção no alvará de 

loteamento n.4 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

18/2016 2016 66,1 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
p¡ndo 

19/2016 2016 198,1 nova construção Comunicação habitação Legalização de uma Habitação Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Pindo 

20/2016 2016 31,5 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de arrumos Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta da Silva Pindo 

20/2016 2016 57,3 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma Habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta da Silva Pindo 

21/2016 2016 43,9 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

22/2016 2016 213,3 Intervenção Licenciamento 
Comércio/ 

serviços 
Ampliação Solo Urbanizado 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Vila Cova do Covelo 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 

Mareco 

23/2016 2016 233,9 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma Habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 

Moinhos da Roda/ Quinta 

do Rio 
Germil 

24/2016 2016 133,0 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 

Moinhos da Roda/ Quinta 

do Rio 
Germil 

25/2016 2016 124,2 nova construção Licenciamento habitação Legalização da habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

26/2016 2016 163,8 Intervenção Licenciamento Equipamento Alteração da cave do Lar Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Germil Germil 

27/2016 2016 133,4 Intervenção licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

28/2016 2016 272,9 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

29/2016 2016 99,2 Intervenção Informação prévia 
Comércio/ 

serviços 
Legalização de uma oficina Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo Esmolfe 

29/2016 2016 74,0 Intervenção Licenciamento 
Comércio/ 

serviços 
Legalização de uma oficina Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo Esmolfe 

30/2016 2016 139,3 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

31/2018 2016 108,7 nova construção Comunicação habitação 
Const. no alvará de 

loteamento n.º 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

32/2016 2016 27,9 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Luzindinho/Arvoredo/ 

Lusinde 
Lusinde 

33/2016 2016 740,0 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 
Ampliação/alteração Solo Urbanizável Espaço Residencial 

Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 
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~'4
Processo 

Ano 
área 

(m2) 

Tipo de 

Intervenção 
Procedimento Uso Observações categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

34/2016 2016 182,7 nova construção Licenciamento habitação legalização de uma habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Vila Cova do Covelo 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 

Mareco 

35/2016 2016 149,7 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

36/2016 2016 218,1 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

37/2016 2016 2 077,8 nova construção Licenciamento 
Instalações 
pecuárias 

Construção de um aviário Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Sezures 

38/2016 2016 29,4 Intervenção Licenciamento Turismo rural Turismo Rural Solo Rural 
Áreas florestais de 

produção solo rural (nsua 

38/2016 2016 69,3 Intervenção Licenciamento Turismo rural Turismo rural Solo Rural 
Áreas florestais de 

produção 
solo rural (nsua 

38/2016 2016 179,2 Intervenção Licenciamento Turismo rural Turismo Rural Solo Rural 
Áreas florestais de 

produção solo rural (nsua 

38/2016 2016 45,2 Intervenção Licenciamento Turismo rural Turismo Rural Solo Rural 
Áreas florestais de 

produção 
solo rural (nsua 

39/2016 2016 289,8 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizável Espaço Residencial Antas 
UF de Antas e 

Matela 
40/2016 2016 195,3 Intervenção Comunicação habitação Legalização ed uma habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

41/2016 2016 226,7 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbana de B~rixa 

Densidade 
Sandiães 

Castelo de 

Penalva 

42/2016 2016 296,4 nova construção Licenciamento habitação Solo Rural Espaço Recurso Geológico Esmolfe 

43/2016 2016 77,5 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma Habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Aldeia das Posses 
Castelo de 

Penalva 

44/2016 2016 290,9 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

45/2016 2016 803,5 nova construção Licenciamento Indústria 

Legalização de uma 

Carpintaria em desacordo com 

o projeto inicial n. 121/96 

Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Vila Cova do Covelo 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 

Mareco 

46/2016 2016 38,2 Intervenção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 

Reconstrução edif.de apoio 

Agrícola 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

47/2016 2016 49,7 Intervenção Licenciamento 
Comércio/ 

serviços 
Alteração Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

48/2016 2016 67,0 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 
Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Real 

49/2016 2016 46,2 Intervenção Licenciamento habitação 
Reconstrução de uma 

habitação 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Germil Germil 

50/2016 2016 85,7 Intervenção licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural Espaço Agrícola solo rural (nsua 

51/2016 2016 70,2 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Ampliação de um anexo Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Matela 
UF de Antas e 

Matela 

52/2016 2016 65,5 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Pindo 
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IV.g 

Processo 
Ano 

Área 

(m2) 
Tipo de 

Intervenção 
Procedimento Uso Observações Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

53/2016 2016 388,1 nova construção Licenciamento Indústria ,Edif. de apoioli l indústria tipo 
Solo Rural Espaço Recurso Geológico Sezures 

54/2016 2016 112,0 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 
Const. de edif. de apoio 

Agrfcola 
Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Trancozelos 

55/2016 2016 43,0 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural Aglomerados Rurais Encoberta Pindo 

56/2016 2016 318,2 nova construção Licenciamento habitação Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Germil 

57/2016 2016 113,7 Intervenção Licenciamento habitação Alteração de uma habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

58/2016 2016 54,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de Anexo Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Quinta das Regadias (nsua 

59/2016 2016 1 262,6 Intervenção Licenciamento 
Comércio/ 

serviços 
Ampliação do Hipermercado Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

60/2018 2016 67,6 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

61/2016 2016 130,7 Intervenção Licenciamento 
Comércio/ 

serviços 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

62/2016 2016 149,2 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Moinhos de Pepim Pindo 

63/2016 2016 20,0 nova construção licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Quinta das Regadias (nsua 

64/2016 2016 97,2 nova construção licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural 
breas florestais de 

proteção 
solo rural 

UF de Antas e 
Mateta 

65/2016 2016 41,8 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de um anexo Solo Urbanizado Área residencial de Nfvel II Real Real 

65/2016 2016 121,4 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma Habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nfvel II Real Real 

65/2016 2016 86,2 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Real Real 

66/2016 2016 122,7 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Luzindinho/Arvoredo/ 

Lusinde 
Lusinde 

67/2016 2016 22,2 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

68/2016 2016 42,0 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Penalva do Castelo (nsua 

69/2016 2016 54,1 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo Esmolfe 

70/2016 2016 104,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

70/2016 2016 220,6 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

71/2016 2016 127,9 nova construção Licenciamento habitação 
Legalização/ampliação de uma 

Habitação 
Solo Urbanizado 

Espaço Urbano de Baixa 
Densidade 

p¡ndo de Cima Pindo 

72/2016 2016 121,7 nova construção Licenciamento habitação Legalização de Habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Real Real 

73/2016 2016 111,7 nova construção Licenciamento Indústria 
Edif. de apoio á exploração de 

recursos geológicos 
Solo Rural Espaço Recurso Geológico Esmolfe 

74/2016 2016 139,7 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma Habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Pousadas 

Castelo de 
Penalva 
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N.º 

Processo Ana 
Área 
(m2) 

Tipo de 
Intervenção (Procedimento Uso Obseroaç8es Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

75/2016 2016 372,3 nova construção licenciamento habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

1/2017 2017 90,4 nova construção licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

2/2017 2017 90,4 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Legalização de Edif. de 

arrumos 
Solo Rural 

Áreas de Edificação 
Dispersa 

São Romão 
Castelo de 

Penalva 

3/2017 2017 38,4 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Reconstrução de um edif. 

destinado a arrumos 
Solo Rural 

Áreas de Edificação 

Dispersa 
Campina Sezures 

4/2017 2017 46,6 nova construção Comunicação Anexo/ arrumos 
Construção de um edif. de 

arrumos 
Solo Rural Aglomerados Rurais; Quinta da Vinha Pindo 

6/2017 2017 59,2 Intervenção Licenciamento habitação 
Reconstrução de um Edif. 

Habitação 
Solo Urbanizado 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Penalva do Castelo (nsua 

7/2017 2017 57,2 Intervenção Licenciamento habitação Alteração de uma Habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Ribeira Real 

8/2017 2017 93,6 Intervenção Licenciamento habitação Alteração de fachada Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

9/2017 2017 255,2 nova construção Licenciamento habitação Legalização Solo Rural Espaço Agrícola solo rural 
Castelo de 

Penalva 

10/2017 2017 197,7 Intervenção Licenciamento habitação Alteração da Habit. Solo Rural Aglomerados Rur:ºi:c Quinta da Sra. da Ribeira Pindo 

11/2017 2017 190,9 nova construção Licenciamento habitação Renovação/Legalização Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo (nsua 

12/2017 2017 45,4 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de Arrumos Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Ba•xa 

Densidade 
Sandiães 

Castelo de 
Penalva 

12/2017 2017 119,6 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização dos arrumos Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Sandiães 

Castelo de 
Penalva 

12/2017 2017 148,0 nova construção Licenciamento habitação Legalização Habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Ba xa 

Densidade 
Sandiães 

Castelo de 
Penalva 

13/2017 2017 279,7 nova construção Licencíamento habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta do Paul Pindo 

14/2017 2017 238,1 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Novel II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

15/2017 2017 127,1 nova construção Comunicação habitação 
Construção no alvará de 
Loteamento n.1/2004 

Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo (nsua 

16/2017 2017 121,3 nova construção Licenciamento habitação 
Construção no alvará de 

Loteamento n.1/2004 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo (nsua 

17/2017 2017 217,1 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nivel I Sezures Sezures 

18/2017 2017 154,6 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

19/2017 2017 151,2 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma habitação Solo Urbanizável Espaço Residencial Sezures Sezures 

20/2017 2017 354,2 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Lisei Trancozelos 

21/2017 2017 287,9 Intervenção licenciamento 
Comércio/ 

serviços 
Alteração comércio/serviços Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

22/2017 2017 24,1 Intervenção Licenciamento habitação Alteração da habit. Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Real 

_ 

Real 

23/2017 2017 211,8 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de arrumos Solo Rural 
Áreas de Edificação: 

Dispersa 
Campina Sezures 

24/2017 2017 66,4 nova construção licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 
Const. de depósito de águas Solo Rural 

Áreas florestais de• 
produção 

solo rural Real 
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M.º 

Processo Ano 
Área 

(m2) 
Tipo de 

Intervenção Procedimento Uso Observaçi3es Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

25/2017 2017 66,4 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/florestal 
Const. de depósito de água Solo Rural 

Áreas florestais de 

produção 
solo rural Real 

26/2017 2017 54,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Construção de edif. para 

arrumos 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 

Luzindinho/ Arvoredo/ 

Lusinde 
Lusinde 

27/2017 2017 47,7 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Construção de Arrumos Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

28/2017 2017 319,9 nova construção Licenciamento habitação Solo Rural 
Áreas florestais de 

produção 
solo rural 

Castelo de 

Penalva 

29/2017 2017 255,0 Intervenção Licenciamento habitação Alteração da Habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

30/2017 2017 91,6 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nivel II Real Real 

31/2017 2017 1 011,9 nova construção Licenciamento Equipamento Legalização do Lar Solo Urbanizado Área residencial de Nível !I Castelo de Penalva 
Castelo de 

penalva 

32/2017 2017 205,9 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo (nsua 

33/2017 2017 894,8 nova construção Licenciamento Equipamento Solo Urbanizado Área residencial de Nivel II Castelo de Penalva 
Castelo de 

penalva 
Construção de um Lar 

34/2017 2017 136,8 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma Habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nivel II 
Casal Diz/ Aldeia Casai Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

35/2017 2017 71,5 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma Habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Luzindinho/Arvoredo/ 

Lusinde 
Lusinde 

36/2017 2017 80,4 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Corga Pindo 

37/2017 2017 39,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Trancozelos/ 

Trancozelinhos 
Trancozelos 

38/2017 2017 191,0 nova construção Licenciamento habitação Renovação/ Legalização Solo Urbanizado Área residencial de Nivel I Penalva do Castelo (nsua 

39/2017 2017 195,6 nova construção Informação prévia habitação Renovação/Alteração Solo Urbanizado Área residencial de Nivel I Penalva do Castelo (nsua 

40/2017 2017 232,5 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Ní~~el I Sezures Sezures 

41/2017 2017 335,8 nova construção Licenciamento 
Comércio/ 

serviços 

Restaurante e 

estabelecimento de bebidas 
Solo Rural 

Áreas florestais dE~ 

proteção 
solo rural (nsua 

41/2017 2017 335,8 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural 
Áreas florestais de 

proteção solo rural (nsua 

43/2017 2017 40,8 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Legalização de edif. destinado 

a arrumos 
Solo Urbanizado Área residencia! de Nível II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

43/2017 2017 166,5 nova construção Licenciamento habitação ... • .. .. Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

44/2017 2017 196,2 nova construção Licenciamento habitação Ampliação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Pousadas 

Castelo de 

Penalva 

45/2017 2017 169,0 Intervenção Licenciamento habitação Alteração de uma habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo Ínsua 

46/2017 2017 204,4 Intervenção Licenciamento habitação 
Legalização de alterações ao 

proc. inicial 125/93 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

47/2017 2017 40,2 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Construção de edif. de 

arrumos 
Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Pindo 
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º 
Processo 

Ano 
(m2) Int rvenção 

Procedimento Uso 
-

Observações Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

48/2017 2017 110,3 Intervenção Licenciamento habitação 
Reconstrução de uma 

habitação 
Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível II Vila Cova do Covelo 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 
Mareco 

49/2017 2017 282,4 nova construção Licenciamento habitação 
Legalização/ Processo 

arquivado novo proc. 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

50/2017 2017 78,6 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

51/2017 2017 382,7 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

52/2017 2017 292,8 nova construção Licenciamento não definido Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

53/2017 2017 289,7 nova construção Licenciamento habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta da Ponte Sezures 

54/2017 2017 75,9 nova construção Licenciamento habitação Legalização da Habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
pindo 

54/2017 2017 6,5 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de Arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

quinta do Giestal 
Pindo 

55/2017 2017 160,4 nova construção Licenciamento Indústria legalização de uma Padaria Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Vila Cova do Covelo 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 

Mareco 

56/2017 2017 314,2 nova construção Licenciamento habitação Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Pindo 

57/2017 2017 122,9 Intervenção Licenciamento habitação 
Reconstrução de uma 

Habitação 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 

Trancozelos/ 

Trancozelinhos 
Trancozelos 

58/2017 2017 218,5 Intervenção Licenciamento habitação Ampliação de uma Habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível tl Antas 
UF de Antas e 

Matela 

59/2017 2017 65,1 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Reconstrução de Edif, de 

arrumos 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Lisei Trancozelos 

60/2017 2017 91,0 nova construção Licenciamento Apoio
Agrícola/Florestal 

Edif. de apoio Agrícola Solo Rural Espaço Agricola solo rural 
UF de Vila Cova 

do Covelo e 

Mareco 

61/2017 2017 227,3 nova construção Licenciamento habitação 
Renovação/legalização do 
proc inicial n.º 51/2007 

Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Mareco 

UF de Vila Cova 
do Covelo e 

Mareco 

62/2017 2017 24,5 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de anexo Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta do Paul Pindo 

62/2017 2017 33,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de anexo Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta do Paul Pindo 

62/2017 2017 290,3 nova construção Informação prévia habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta do Paul Pindo 

63/2017 2017 227,3 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

64/2017 2017 85,4 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de arrumos Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Quijo Esmolfe 

64/2017 2017 262,6 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de Arrumos Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
quijo Esmolfe 

64/2017 2017 280,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de Arrumos Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
quijo Esmolfe 

65/2017 2017 34,7 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 
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N.º 

Processo 

Ano area 

(m2j 
pipo de 

Intenenção 
Procedimento Uso Observações Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

65/2017 2017 73,7 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

66/2017 2017 28,9 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de arrumos Solo Rural Aglomerados Rurais; Marinha Trancozelos 

67/2017 2017 15,4 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização da churrasqueira Solo Urbanizado Área residencial de N ível II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

67/2017 2017 90,1 nova construção Licenciamento habitação Legalização de Habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

69/2017 2017 173,8 Intervenção Licenciamento habitação Alteração de Habitação Solo Rural Aglomerados Rurais; Quinta da Ponte Sezures 

70/2017 2017 25,1 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização da churrasqueira Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

70/2017 2017 234,8 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

70/2017 2017 268,2 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma habitação Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível I Sezures Sezures 

71/2017 2017 30,8 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Alteração de Arrumos. Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

72/2017 2017 7,8 nova construção Licenciamento habitação Legalização Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

73/2017 2017 66,5 nova construção Licenciamento habitação 

r 

Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Pindo de Cima Pindo 

74/2017 2017 217,9 nova construção Licenciamento habitação Legalização de ma habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo Esmolfe 

75/2017 2017 21,7 nova construção Comunicação Anexo/ arrumos 

Const. de um anexo inserido 
no alvará de loteamento n.º 

4/2004 
Solo Urbanizado Área residencial de Nivel II Penalva do Castelo (nsua 

76/2017 2017 87,7 Intervenção Informação prévia habitação Ampliação de uma habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta da Sra. da Ribeira Pindo 

1/2018 2018 200,5 nova construção Licenciamento habitação 
Const. Alvará de loteamento 

n.º 6/2001 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

2/2018 2018 144,9 Intervenção Licenciamento habitação Reconstrução de Arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nivel I Penalva do Castelo Esmolfe 

3/2018 2018 277,9 nova construção licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

4/2018 2018 131,3 Intervenção Licenciamento Indústria 
Instalação de uma cozinha 

destinada à transformação de 
produtos agrícolas 

Solo Rural 
Áreas florestais de~ 

proteção 
solo rural (nsua 

5/2018 2018 184,0 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural Aglomerados Rurais Vales 
Castelo de 

Penalva 

5/2018 2018 25,9 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural Aglomerados Rurais; Vales 
Castelo de 

Penalva 

5/2018 2018 139,9 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Vales 
Castelo de 

Penalva 

6/2018 2018 76,2 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

7/2018 2018 200,2 Intervenção Licenciamento habitação 
Legalização de uma habitação 

e alteração de cobertura 
Solo Urbanizado Área residencial de Ní~~el I Sezures Sezures 

7/2018 2018 4 292,2 nova construção Informação prévia Indústria Pavilhão Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

8/2018 2018 216,4 nova construção Comunicação habitação 
Alvará de loteamento 

n.6/2001 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

~ 9/2018 2018 330,1 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

REOT de Penalva do Castelo 
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N.º 
Processo 

Ano b,rea 
(m2) 

Ypo de 
intervenção 

Procedimento Uso Observações Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

10/2018 2018 69,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Trancozelos/ 

Trancozelinhos 
Trancozelos 

11/2018 2018 364,7 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Legalização de alterações de 

um arrumo 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo Ínsua 

12/2018 2018 75,1 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Coucinheiro/Abogões Germil 

13/2018 2018 107,5 Intervenção Licenciamento habitação Reconstrução de um edifício Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

14/2018 2018 48,9 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 
Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Germil 

15/2018 2018 500,0 nova construção Comunicação Indústria Solo Urbanizado 
Espaço de Atividades 

Económicas 
Sezures Esmolfe 

17/2018 2018 209,9 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

17/2018 2018 40,0 nova construção Licenciamento não definido Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

19/2018 2018 201,4 Intervenção licenciamento habitação 
Reconstruçâo de uma 

habitação 
Solo Urbanizado 

Solo Rural 

Área residencial de Nível II Mareco 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 

Mareco 

20/2018 2018 137,9 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 

Áreas de Edificação 

Dispersa 
\/alamoso Esmolfe 

21/2018 2018 170,0 nova construção Comunicação habitação 
Legalização de alterações na 

Habitação 
Solo Urbanizado Área residencial de Ni,vE~l II Penalva do Castelo (nsua 

21/2018 2018 11,2 nova construção Comunicação Anexo/ arrumos Legalização de um anexo Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

22/2018 2018 192,1 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural 
Áreas de Edificaçã~~ 

Dispersa 
Ponte Nova Germil 

23/2018 2018 213,7 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de NhvE~l II Penalva do Castelo (nsua 

24/2018 2018 ~ 97,3 Intervenção Licenciamento habitação 
Fração A Comercio e 

Serviços/Fração B Habitação 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

25/2018 2018 302,8 nova construção Licenciamento habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta da Vinha Pindo 

26/2018 2018 291,4 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizável Espaço Residencial 
Casal Diz/ Aldeia Casai Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

nova construção 27/2018 2018 295,4 Licenciamento habitação Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

28/2018 2018 265,1 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizável Espaço Residencial 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

29/2018 2018 197,3 nova construção Informação prévia habitação legalização de um edifício Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castelo Esmolfe 

30/2018 2018 164,4 Intervenção Licenciamento habitação 
Legalização de Alteração ao 

proc. 51/88 
Solo Urbanizado Área residencial de NívE~l II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

30/2018 2018 39,7 Intervenção licenciamento Anexo/ arrumos legalização do anexo Solo Urbanizado Área residencial de NfvE~l II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

31/2018 2018 33,3 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanízado Qrea residencial de Nível II Castelo de Penalva 
Castelo de 

penatva 

REOT de Penalva do Castelo 
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N'º
Processo 

Ano 
Área 

(m2) 

Tipo de 

Intervenção 
Procedimento Uso Observações Categoria e subcategoria de espaço / pDM Aglomerado Freguesia 

32/2018 2018 110,8 nova construção Licenciamento habitação 
Legalização de alterações em 

desacordo com o proc. 467/78 
Solo Urbanizado Área residencial de Plí~iel I Penalva do Castelo Esmolfe 

33/2018 2018 63,7 Intervenção licenciamento habitação Reconstrução de um edif ~-¡cio Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Pindo de Cima Pindo 

34/2018 2018 118,0 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Reconstrução de arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Rlí~~el I Sezures Sezures 

35/2018 2018 121,7 nova construção Licenciamento habitação 
Legalização das alterações ao 

proc inicial n. 80/2000 
Solo Urbanizável Espaço Residencial 

Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giesta! 
Pindo 

35/2018 2018 40,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização do anexo Solo Urbanizável Espaço Residencial 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giesta 
Pindo 

36/2018 2018 106,7 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Legalização/Renovação da 

licença do proc. n.5/2008 
Solo Rural Aglomerados Rur<ii~s 

~ 
Aldeia de Soito de 

Castelo de 

Penalva 

37/2018 2018 1 856,0 Intervenção licenciamento 
Comércio/ 

serviços 

Legalização de ampliação de 

uma oficina Automóvel 
Solo Urbanizado 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Penalva do Castelo (nsua 

39/2018 2018 59,4 Intervenção Licenciamento habitação 
Legalização de alteração de 

um edifício 
Solo Urbanizado Área residencial de Ní~•el II Oliveira/ Roriz Pindo 

40/2018 2018 111,8 nova construção Comunicação Anexo/ arrumos 
Anexo Alvará de Loteamento 

1/91 
Solo Urbanizado Área residencial de Ní~'el II Penalva do Castelo (nsua 

40/2018 2018 197,8 nova construção Comunicação habitação 
Habitação alvará de 

loteamento n.1/91 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

41/2018 2018 84,2 nova construção Comunicação habitação 
Const. Alvará de Loteamento 

n.º 6/2001 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

42/2018 2018 84,5 nova construção Comunicação habitação 
Const. Alvará de Loteamento 

n.º 6/2001 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

43/2018 2018 268,8 nova construção Licenciamento habitação Legalização Solo Urbanizado Área residencial de Nio•el II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

44/2018 2018 162,7 nova construção Licenciamento não definido Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

45/2018 2018 90,2 Intervenção Licenciamento habitação Solo Rural Aglomerados Rurai~~ Vales 
Castelo de 

Penalva 

46/2018 2018 579,1 Intervenção Licenciamento não definido Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

47/2018 2018 229,5 Intervenção Licencìamento habitação 
Reconstrução de uma 

Habitação 
Solo Urbanizado 

Espaço Urbano de B;~ixa 
Densidade 

Moinhos da Roda/ Quinta 

do Rio 
Germil 

48/2018 2018 218,3 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

49/2018 2018 70,1 Intervenção Licenciamento habitação Legalização de alterações. Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

50/2018 2018 226,0 Intervenção Licenciamento habitação 

Legalização de alterações 

efetuadas em desacordo com 

o proc. 46/87 
Solo Urbanizado 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Pousadas 

Castelo de 
Penalva 

51/2018 2018 25,1 nova construção Comunicação Anexo/ arrumos 

Construção de 
churrasqueira/alvará de 

Loteamento 1/79 
Solo Urbanizado Área residencial de Ní~~el II Penalva do Castelo (nsua 

51/2018 2018 24,1 nova construção Comunicação Anexo/ arrumos 
Construção garagem/Alvará 

de Loteamento 1/79 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

REOT dc Penalva do Castelo .29 



:;~~ TERRIORD 

0 
Processo 

Ano 
(m2) Intervenção 

Procedimento Uso Observações Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

52/2018 2018 138,8 Intervenção Licenciamento não definido Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 

Moinhos da Roda/ Quinta 

do Rio 
Germil 

53/2018 2018 132,4 Intervenção Licenciamento habitação Reconstrução Habitação Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Campina Sezures 

53/2018 2018 54,3 nova construção licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Campina Sezures 

54/2018 2018 144,0 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Corga Pindo 

55/2018 2018 375,0 nova construção licenciamento Indústria 
Construção de uma lagar de 

Azeite 
Solo Rural 

Áreas florestais de 

produção 
solo rural Sezures 

56/2018 2018 167,4 nova construção Licenciamento habitação Legalização da Habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Vila Cova do Covelo 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 

Mareco 

56/2018 2018 59,7 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização do anexo Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Vila Cova do Covelo 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 

Mareco 

56/2018 2018 38,9 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização do Telheiro Solo Urbanizado Área residencial de Nfvel II Vila Cova do Covelo 

UF de Vila Cova 

do Covelo e 

Mareco 

57/2018 2018 56,0 nova construção Licenciamento habitação 
Legalização as alterações em 

relação ao proc. inicial 587/78 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

58/2018 2018 139,9 Intervenção Licenciamento habitação 
Reconstrução e Alteração de 

uma Habitação 
Solo Rural Aglomerados Rurais Vales 

Castelo de 
Penalva 

59/2018 2018 133,8 Intervenção Licenciamento habitação 
Reconstrução de uma 

Habitação 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 

Luzindinho/ Arvoredo/ 

Lusinde 
Lusinde 

60/2018 2018 37,4 Intervenção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 
Reconstrução de um anexo de 

apoio á agricultura 
Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Sezures 

61/2018 2018 87,3 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Reconstrução de um Edifício 

destinado a arrumos 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 

Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 
Quinta do Giestal 

Pindo 

62/2018 2018 1903,9 nova construção Licenciamento Equipamento Construção de um Lar Solo Rural 
Áreas florestais de 

produção solo rural Sezures 

63/2018 2018 15,3 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

64/2018 2018 100,0 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 

Construção de um anexo de 

apoio agrícola (indeferido► 
Solo Rural Espaço Agrícola solo rural (nsua 

65/2018 2018 200,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Construção de edifício de 

apoio á agricultura 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 

Pindo de Baixo/ Outeiro do 
Pindo 

Pindo 

66/2018 2018 76,9 Intervenção Licenciamento habitação 
Legalização das alterações ao 

proc. inicial n. 1/94 
Solo Rural Aglomerados Rurais Vila Garcia Pindo 

67/2018 2018 95,7 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Reconstrução de um edifício 

destinado a arrumos 
Solo Rural Aglomerados Rurais 

~ 

Santa Eulalia Pindo 

68/2018 2018 27,8 legalização Licenciamento habitação Legalização Solo Rural Aglomerados Rurais Marinha Trancozelos 

130 REOT de Penalva do Castelo 
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N.º 

Processo Ano 
Qrea 

(m2) 
Tipo de 

Intervenção Procedimento QJso ©bservações Categoria e subcategoria de espaço J PDM Aglomerado Freguesia 

69/2018 2018 1 781,2 nova construção Licenciamento 
Instalações 

pecuárias 
Construção de um Aviário Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Sezures 

70/2018
- - -- 

71/2018 

2018 
— 

1 568,5 Intervenção Licenciamento Equipamento Ampliação ao Lar Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Germil Germil 

2018 
t 

80,7 nova construção licenciamento habitação Legalização da Habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nívf~l I Penalva do Castelo Esmolfe 

71/2018 2018 20,8 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização do anexo Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível I Penalva do Castelo Esmolfe 

72/2018 2018 42,0 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível I Sezures Sezures 

74/2018 2018 1 879,4 nova construção Licenciamento 
Instalações 

pecuárias Construção de um aviário Solo Rural 
Áreas florestais de 

produçâo solo rural Sezures 

74/2018 2018 200,0 nova construção Licenciamento 
Instalações 

pecuárias Solo Rural 
Áreas florestais de 

produção solo rural Sezures 

75/2018 2018 228,6 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

76/2018 2018 285,9 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

77/2018 2018 581,3 Intervenção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 

Legalização de um pavilhão de 

apoio Agrícola 
Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Esmolfe 

78/2018 2018 84,0 nova construção habitação 
Const. Alvará de Loteamento 

n.º 6/2001 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castela (nsua 

79/2018 2018 130,0 nova construção Comunicação habitação 
Const. alvará de Loteamento 

n.1/91 Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

79/2018 2018 24,4 nova construção Comunicação Anexo/ arrumos 
Const. alvará de Loteamento 

n.1/91 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Penalva do Castelo (nsua 

80/2018 2018 123,9 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Cons. edif. de arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

81/2018 2018 40,0 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma Habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

82/2018 2018 133,1 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Lamegal Germil 

83/2018 2018 211,3 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

84/2018 2018 12,7 nova construção Comunicação Anexo/ arrumos 
Const. Alvará de Loteamento 

n.º 6/2001 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

85/2018 2018 95,3 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 
Legalização de um anexo 

apoio Agrícola 
Solo Rural 

Áreas florestais de 

produção 
solo rural Sezures 

86/2018 2018 144,8 nova construção licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baira 

Densidade 
Penalva do Castelo (nsua 

87/2018 2018 125,4 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Ampliação de arrumos Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

88/2018 2018 300,1 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizável Espaço Residencial Sezures Sezures 

P1/2018 2018 0,0 
Operação de 
Loteamento 

Loteamento habitação Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

1/2019 2019 140,4 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

2/2019 2019 105,2 Intervenção Informação prévia 
Comércio/ 

serviços 
Solo Urbanizável Espaço Residencial Penalva do Castelo (nsua 

3/2019 2019 55,2 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Rural 
Áreas de Edificação 

Dispersa 
Valamoso Esmolfe 
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RI.º 

Processo 
Ano 

Área 
(m2) 

Tipo de 
Intervenção 

Procedimento Uso Observações Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

4/2019 2019 10,7 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizável Espaço Residenci,31 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

4/2019 2019 219,1 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizável Espaço Residenci;~I 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

4/2019 2019 22,1 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizável Espaço Residenci~31 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

5/2019 2019 62,3 nova construção Licenciamento 
Comércio/ 

serviços 
Solo Urbanizado Área residencial de N vel II Matela 

UF de Antas e 

Matela 

5/2019 2019 108,0 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Matela 
UF de Antas e 

Matela 

6/2019 2019 31,9 nova construção 
Processo 

obras/Licenciamento 
Solo Rural 

Áreas de Edificação 
Dispersa 

Campina Sezures 

7/2019 2019 15,0 legalização 
Processo 

obras/Licenciamento 
anexo Solo Rural Espaço Agrícola solo rural 

UF de Antas e 

Matela 

7/2019 2019 76,3 legalização 
Processo 

obras/Licenciamento 
habitação Solo Rural Espaço Agrícola solo rural 

UF de Antas e 

Matela 

8/2019 2019 22,4 nova construção Comunicação Prévia anexo Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

9/2019 2019 119,1 nova construção 
Processo 

obras/Licenciamento 
habitação Solo Urbanizado Área residencial de N~v~~l I Sezures Sezures 

10/2019 2019 142,3 Intervenção Licenciamento habitação Legalização de uma habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Aldeia de Solto de vide 
Castelo de 

Penalva 

11/2019 2019 67,6 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de anexo Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

11/2019 2019 33,2 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalizaçâo de anexo Solo Urbanizado Área residencial de Nivf~l II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

11/2019 2019 70,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de anexo Solo Urbanizado Área residencial de Nivc~l II Quinta da Regada da Pedra Pindo 

11/2019 2019 122,7 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Quìnta da Regada da Pedra Pindo 

12/2019 2019 12,5 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização de arrumos Solo Rural Espaço Agrícola 
_ 

solo rural Pindo 

12/2019 2019 28,8 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Casal Diz/ Aldeìa Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

13/2019 2019 105,1 nova construção Licencíamento habitação Solo Rural Aglomerados Rurais Quinta da Silva Pindo 

14/2019 2019 34,8 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

15/2019 2019 80,0 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 
Anexo de Apoio Agrícola Solo Rural Espaço Agrícola solo rural 

UF de Antas e 

Matela 

16/2019 2019 59,1 Intervenção Licenciamento Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural (nsua 

16/2019 2019 59,2 Intervenção Informação prévia Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural (nsua 

16/2019 2019 35,7 Intervenção Licenciamento Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural (nsua 

16/2019 2019 48,8 Intervenção Licenciamento Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural (nsua 

16/2019 2019 16,8 Intervenção Licenciamento Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural (nsua 

16/2019 2019 74,1 Intervenção Licenciamento Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural (nsua 

16/2019 2019 43,3 Intervenção Licenciamento Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural (nsua 

'3ï REOT de Penalva do Castelo 
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N.º 

Processo 

®16/2019 

Ano /área 

(m2) 
Tipo de 

Intervenção 
~ 

Procedimento tlso Observações Categoria e subcategoria de espaço / PDMI

,  

Aglomerado Freguesia 

2019 71,9 Intervenção Licenciamento Turismo rural , Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Ínsua 

16/2019 2019 45,0 Intervenção Licenciamento Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural fnsua 

16/2019 2019 139,8 Intervenção Licenciamento Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural (nsua 

16/2019 2019 62,5 Intervenção Licenciamento Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural (nsua 

16/2019 2019 33,5 Intervenção Licenciamento Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Ínsua 

16/219 2019 20,5 Intervenção Informação prévia Turismo rural Solo Rural Espaço Agrícola solo rural fnsua 

18/2019 2019 44,6 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

19/2019 2019 105,0 Intervenção Licenciamento Anexo/ arrumos Reconst. de Arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Real Real 

20/2019 2019 20,0 nova construção licenciamento Anexo/ arrumos Const. de um Telheiro Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo fnsua 

21/2019 2019 309,8 nova construção Licenciamento não definido Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Oliveira/ Roriz Pindo 

22/2019 2019 131,6 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 
Legalização de arrumos Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Sezures 

22/2019 2019 26,0 nova construção Licenciamento 
Apoio 

Agrícola/Florestal 
Solo Rural Espaço Agrícola solo rural Sezures 

23/2019 2019 426,6 Intervenção Licenciamento Equipamento Alteração para Creche + CATL Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Sezures Sezures 

24/2019 2019 161,1 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nívr_I II Real Real 

25/2019 2019 67,2 Intervenção Licenciamento habitação Solo Urbanizado Qrea residencial de NívE~l II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

26/2019 2019 36,2 nova construção 

_ 

Licenciamento habitação Legalização de uma habitação Solo Urbanizado Área residencial de Nnn~l II 
Trancozelos/ 

Trancozelinhos 
Trancozelos 

27/2019 2019 246,0 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Bai;<a 

Densidade 
Pindo de Cima Pindo 

28/2019 2019 44,8 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Legalização do edif. para 

arrumos 
Solo Urbanizável Espaço Resídencia! 

Luzindinho/Arvoredo/ 

Lusinde 
Lusinde 

28/2019 2019 395,9 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos 
Legalização do edif. para 

arrumos 
Solo Urbanizável Espaço Residencial 

Luzindinho/ Arvoredo/ 

Lusinde 
Lusinde 

29/2019 2019 105,6 nova construção Licenciamento Equipamento Solo Urbanizado Qrea residencial de Nível II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giesta! 
Pindo 

30/2019 2019 63,7 nova construção Licenciamento habitação 
Renovação/Legalização do 

proc. inicial 106/2007 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível I Penalva do Castela Esmolfe 

31/2019 2019 137,4 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Construção de uma garagem Solo Urbanizado Area residencial de Nível I Sezures Sezures 

32/2019 2019 64,6 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos legalização de arrumos Solo Urbanizado Área residencìal de Nívf~l II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

32/2019 2019 85,5 nova construção Licenciamento habitação Legalização de uma habit. Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quìnta do Giestal 
Pindo 

33/2019 2019 155,0 nova construção Licenciamento habitação Alteração da hab. Solo Urbanizado Área residencial de NívE>t 11 Lisei Trancozelos 

33/2019 2019 90,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Lisei Trancozelos 

REOT de Penalva do Castelo 



~;: TERRIORD 

RI.º 

Processo 
Ano 

Área 

(m2) 
Tipo de 

Interdençâo 
Procedimento Uso ®bsenrações Categoria e subcategoria de espaço / PDM Aglomerado Freguesia 

e 

34/2019 2019 256,0 nova construção Comunicação habitação , Const. Alvará de Loteamento 
n.º 6/2001 

Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

35/2019 2019 12,0 nova construção Comunicação Anexo/ arrumos 
Const. Alvará de Loteamento 

n.º 6/2001 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

35/2019 2019 84,0 nova construção Comunicação habitação 
Const. Alvará de Loteamento 

n.º 6/2001 
Solo Urbanizado Espaço Central Penalva do Castelo (nsua 

36/2019 2019 364,8 nova construção Licenciamento habitação Renovação/Legalização. Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Lisei Trancozelos 

38/2019 2019 134,9 nova construção Licenciamento habitação 
Legalização do proc. inicial 

14/2001 
Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 

Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giesta! 
Pindo 

38/2019 2019 38,6 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencial de Nível II 
Casal Diz/ Aldeia Casal Diz/ 

Quinta do Giestal 
Pindo 

39/2019 2019 43,8 nova construção Licenciamento habitação Solo Urbanizado 
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade 
Penalva do Castelo (nsua 

40/2019 2019 60,0 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos legalização Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Corga Pindo 

40/2019 2019 103,5 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização Solo Urbanizado Área residencial de Nhel II Corga Pindo 

40/2019 2019 8,1 nova construção Licenciamento Anexo/ arrumos Legalização Solo Urbanizado Área residencial de Nível II Corga Pindo 

40/2019 2019 7,5 nova construção licenciamento Anexo/ arrumos Solo Urbanizado Área residencìal de Nível II Corga Pindo 

Fonte: CfVi Penalva do Castelo/ Terriord 
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ANEXO ~ - C~UANTIFICAÇÃO DOS PERÍMETROS URBANOS 

Quadro 66: Perímetros urbanos em vigor, por freguesia (ha) 

Freguesia Aglomerado 

SOLO URBANIZADO SOLO URBANIZÁVEL Total Geral 

Espaço 

Central 

Área 
residencial 

de Nível B 

Área 

residencial 

de Nível II 

Espaço de 

Atividades 

Económicas 

Espaço de 

Uso Especial 

-Turismo 

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade 

Área de 

Recreio e 

Lazer 

Ãrea de ProteS:ã~~ e 

Enquadramenta 
Espaço Residencial ha 

° 
/° 

Castelo de 
Penalva 

Amiais 9,9 9,9 1,1°~ 

Castelo de Penalva 8,7 8,7 0,9% 

Pousadas 15,0 15,0 1,6% 

Sandiães 6,9 6,9 0,7% 

Germil 

Germil 12,2 6,5 2,6 21,3 2,3% 

Moinhos da Roda/ 
Quinta do Rio 

10,4 10,4 1,1% 

Ínsua/ Esmolfe 

Gôje 1,7 1,7 0,2% 

Penalva do Castelo 76,4 74,6 35,8 
-

36,1 3,3 52,1 15,8 39,4 15,9 349,5 37,2% 

AAE de Esmolfe/ 

Sezures 64 4 64,4 6,9% 

Lusinde 
Luzindinho/ 
Arvoredo/ Lusinde 

20,9 6,9 27,8 3,0% 

Pindo 

Casal Diz/ Aldeia 
Casal Diz/ Quinta do 
Giestal 

24,1 18,5 42,6 4,5% 

Corga 19,8 

~ 

3,5 23,4 2,5% 

Luzindinho/ 
Arvoredo/ Lusinde 

0 2 0,2 0,0% 

Moinhos de Pepim 5,7 5,7 0,6% 

Oliveira/ Roriz 41,5 4,3 45,8 4,9% 

Pindo de Baixo/ 

Outeiro do Pindo 
14,3 14,3 1,5% 

Pindo de Cima 10,1 10,1 1,1% 

REOT de Penalva do Castelo 
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Freguesia Aglomerado 

SOLO URBANIZADO SOLO URBANIZÁVEL Total Geral 

Espaço 

Central 

Área 
residencial 

de Nível I 

Área 

residencial 

de Nível II 

Espaço de 

Atividades 

Económicas 

Espaço de 

Uso Especial 

-Turismo 

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade 

Área de 

Recreio e 

Lazer 

Área de Proteção e 

Enquadramento 
Espaço Residencial ha 9~6 

Quinta da Regada 

da Pedra 
16,8 16,8 1,8% 

Real Real 26,5 4,1 30,6 3,3°~ 

Sezures Sezures 63,0 0,1 10,9 73,9 7,9°~ 

Trancozelos 

Lisei 9,4 9,4 1,0°Y° 

Penalva do Castelo 0,0 0,0 0,0% 

Trancozelos/ 
Trancozelinhos 

9,2 2,5 11,7 1,2% 

UF de Antas e 
Matela 

Antas 19,8 10,2 30,0 3,2% 

Matela 19,7 3,8 23,5 2,5% 

Miusela 10,6 4,4 15,0 1,6% 

UF de Vila Cova 
do Covelo e 

Mareco 

Mareco 16,5 16,5 1,8% 

Vila Cova do Covelo 21,8 32,0 53,9 5,7% 

TOTAL 76,4 137,6 327,7 107,1 3,3 143,8 15,8 39,4 87,5 938,6 100,0% 

Fonte: CMPC/ Terriord 

13E REOT de Penalva do Castelo 
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TERRI~R~ 

1 Ic~r~oouçÃo 

0 presente documento constitui o Relatório de Ponderação da Discussão Pública do Relatório do 

Estado do Ordenamento do Território (REOT) de avaliação da 1ª Revisão do Plano Diretor iVianicipal 

de Penalva do Castelo. 

De acordo com o previsto no art.º 6 e no n.º 5 do art.º 189º do 77º do Regime dos Instrumentos de 

gestão territorial (R1IG1 j, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, o REOT deve ser 

submetido a um período de Discussão Pública, por um período de duração não inferior a 30 dias. 

Ao abrigo do artigo 6.º do RJICT, relativo ao direito de participação, todas as pessoas, singulares e 

coletivas, incluindo as associações representativas dos interesses ambientais, económicos, sociais e 

culturais, têm o direito de participar na elaboração, na alteração, na revisão, na execução e na 

avaiia~ão dos programas e dos planos territoriais. Este direito de participação compreende a 

possibilidade de formulação de sugestões e de pedidos de esclarecimento. De acordo com o mesmo 

artigo, atendendo ao procedimento previsto para o REOT: 

as entidades públicas divulgam, designadamente através do seu sítio na Internet, da 

plataforma colaborativa de gestão territorial e da comunicação social, o teor dos elementos a 

submeter a discussão pública, a abertura e a duração das fases de discussão pública, bem 

como as conclusões da discussão pública; 

as entidades estão sujeitas ao dever de ponderação das propostas apresentadas, bem como 

de resposta fundamentada aos pedidos de esclarecimento formatados; 

a abertura dos períodos de discussão pública é feita através de aviso a publicar no Diário da 

República, o qual deve prever o recurso a meios eietrónicos para participação na discussão 

pública, designadamente através de plataforma colaborativa de gestão territorial. 

É neste momento de participação, onde os interessados podem tomar conhecimento do conteúdo do 

REOT e intervir de forma mais "efetiva", contribuindo para o procedimento de planeamento, através 

da apresentação de reclamações, observações e sugestões. 
vl

Durante este perQ;~d® foram apresentadas duas participações corvil sugestões de alteração do PDM v

de Penaf~a d~ Gastei®a 

RECT de Penalva do Castelo -Relatório de Ponderação da Discussão Pública 1 
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2 PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 

Após a aprovação do REOT internamente, a Câmara Municipal de Penalva do Castelo procedeu à 

abertura de unir período de Discussão Pública, determinado pela publicação do Aviso (extrato) n.º 

1559/2019, de 20 de novembro, em Diário da Républica. iVos termos do n.º 5 do art.º 1g9º do RJIGT, 

decorreu por um período de 30 dias úteis, a contar do 5º dia após a publicação do aviso em Diário da 

Républica. 

U período de discussão pública decorreu entre 2R de novembro de 2019 e 9 de janeiro de 2020, de 

acordo com a deliberação da Câmara Municipal de 14 de outubro de 2019, onde foi aprovada a 

proposta do Relatório de Ordenamento do Estado do Território, a submeter a Discussão Pública 

(Figura 1). 

Figura i: Edital da Câmara municipal de Penalva do Castelo, de ~ de novembro 

MURtICÍPIO DE PEPlR,L1/~ ~ C/6.STELO 

~,G96~ 

Relatório do Estado da ~~enarv~en8o do Tertitório (REOY) 

L)is~uss~o Paíbliz.a 

Francisco Lopes de Carvalho, na qualidade de Presidente da Câmara municipal de Penalva do 

Castelo, torna público, nos termos e para os efeitos do n.º 5 do artigo 189.º, do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial, na redação atual dada pelo Decreto-lei n.4 80/2015, de 

ld de maio, que a câmara municipal deliberou, em reunião de izi de outubro de 2019, aprovar 

e submeter a proposta do Relatório do Estado do Ordenamento do Território do Plano Diretor 

Municipal de Penalva do Castelo a discussão pública, por um período de 30 dias úteis, a contar 

do 5.º dia a seguir à publicação do presente aviso no Diário da República. 

Durante o período de discussão pública, a proposta do REOT poderá ser consultada nos Serviços 
da Divisão Técnica de Urbanismo e Habitação, bPm como no sítio eletrónico da Câmara 

municipal (v_vv~rwr.c:m-~~natvadocastelo.pt) 

A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações, deverão ser feitas por 

estrito, até ao termo do referido período, utilizando para o efeito o impresso próprio que pode 

ser obtido no sítio eletrónico da Câmara Municipal ou em suporte de papel no setor de 

atendimento ao público da Câmara municipal, dirigido ao Presidente da Cámara municipal de 

Penalva do Castelo -Avenida Castendo, 3550 185 Penalva do Castelo. 

Paços do Município de Penalva do Castelo, 0~ de novembro de 2019 

O Presidente da Cámara Municipal 
( ~ --. 

/"; ) 
Francisco Lopes de Carvalho 

REOl de Penalva do Castelo -Relatório de Ponderação da Discussão Pública 
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A abertura do período de discussão pública e o respetivo modo de participação foram divulgados das 

seguintes formas: 

° Diário da República, 2.ª série — N.º 223 — 20 de novembro de 2019 (página 229) (Figura 2); 

° Jarnal "Penalvense" de dezembro de 2019 (página 14) (Figura 3); 

° Página da internet da Câmara fl~iunicipal de Penalva do Castelo (https://vNvvv~.cr~-

penalvadocastelo.pt/penalva-do-castelo/urbanismo-pdm/discussao-publica) (Figura 4). 

Figura Z: Diário da República, 2.~ série — N.º 223 — 2Q de novembro de 2013 

~~~ ~ ` Dlárío da República, 2° séri® 
~~ :f~~~ 

PARiE hl 

N.° 223 20 de novembro de 2019 Pág. 229 

RAUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

Aviso (extrato) n.° 18555/201? 

Sumário. Relatório do Estado do Ordenamento do Território 

Relatóráo do Estado do Ordenamento do Territbrfo (RLEdY) 

Discuss~o Pública 

Francisco Lopes de Carvalho, na qualidade de Presidente da Cãmara Municipal de Penalva 
do Castelo, torna público, nos termos e para os efeitos do n.° 5 do artigo 189.°, do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, na redação atual dada pelo Decreto-Lei n.° 80/2015, d2 14 
de maio, que a câmara municipal deliberou, em reunião de 14 de outubro de 2019, aprovar e sub-
meter aproposta do Relatório do Estado do Ordenamento do Território do Plano Diretor Municipal 

de Penalva do Castelo a discussão pública, por um período de 30 dias úteis, a contar do 5.° dia a 
seguir à publicação do presente aviso no Diário da República. 

Durante o período de discussão pública, a proposta do REOT poderá ser consultada nos 
Serviços da Divisão Técnica de Urbanismo e habitação, bem como no sítio etetrónico da Câmara 
Municipal (vwvw.cm-penatvadocastelo.pt). 

A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações, deverão ser feitas por 
escrito, até ao termo do referido período, utilizando para o efeiío o impresso próprio que pode ser 
obtido no sítio eletrónico da Câmara Municipal ou em suporte de papel na setor de atendimento 

ao público da Câmara municipal, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Penalva do 
Castelo — rvenida Castendo, 3550-185 Penalva do Castelo. 

4 de novembro de 2019. — O Presidente da Cãmara Municipal, Francisco Lopes de Carvalho. 

312732377 
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Durante o período de Discussão Pública, a Câmara Municipal disponibilizou o documento para consulta 

nos serviços da Autarquia, sendo também possível a sua consulta (e respetivo download) no sítio da 

interrtet. 

A Autarquia disponibilizou, sempre que necessário, os seus técnicos no acompanhamento da consulta 

da documentação por parte dos interessados, facilitando assim a consulta e compreensão do 

documento e auxiliando, sempre que solicitado, na elaboração das exposições. 

Qualquer reclamação, observaçãe, sugestão, informação, cu pedido de esclarecimento sobre a 

pr©posta do REOT, pôde ser feita por escrito em impresso próprio (Figura 5), obtido diretamente no 

sita ou no balcão de atendimento da Câmara Municipal, por correio eletrónico ou através de carta 

registada, dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo. 

Figura 5: Ficha de par4icipação 

wºv~iciPio ®~ PE~ia~~~ 90 c~s~re~o 

i@EIATORiO SOBRE O ESTADO OE ORDEPdAiHERSTO 

DO TERRITÓRIO - REOT (DiscussGo Púbiica) 

)deniiPtcaGão
Qualidade em que ireervem ®Caadão ®Propnetara 
In.~estidor ®Técnico ®Outro 

Nomel Errt~tlade 

Morada 

Nl:<i11TUUL kvíM.W.\ 

M n° 

Cbd~go Rostal 

T elelltf m 

Localidade 

E-mad 

Partiçit~acão 
Obletivo da part~c~pação ®Redamaçao crit~ca 

~AIpO$Í~~O
Vem co!ocar a apreaaçao da Camaro Muniapai no ambrto da elaboraçào óo REO7 de Penalva do Caslelo, nos 
termos do d~sposto no n° 5 do aA~go 189° do Decreto•Lei SOr20í5 de t4 de maio o segwrrte 

Nole Se necessAnr o`e ms~s espeço pon ~ sw aapovçlo p.rn~e a~eaa• wtras fdnes dnnEamenle numendas e asvneoyt 

~nex05 
A presente /acha vai ~nstrutda com os seguvYes elemerxos que se revelam importames para a aprecaç2o da 

parGcipa48o 

2 

tle de 20 

O adadao ~esvnetura! 
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~ PARTICIPAçÃC3 f~~1RUCA 

À Proposta do REGT, foram registadas duas participações particulares durante o período de discussão 

Fúbiica do REGT. Concluído o período de discussão pública, à semelhança, nos termos do rt.º 6 do 

artigo g9.º do RJIGT, a Câmara Municipal pondera e divulga o resultado das participações 

apresentadas, designadamente através da comunicação social, da página da internet da Câmara 

Municipal, bem como nos locais de estilo. 

As participações recebidas foram objeto de análise e de ponderação, tendo por base garantir um 

tratamento de apreciação individualizada. 

Estas participações têm como objetivo introduzir as alterações identificadas no Quadro 1, que 

sintetizam a informação apresentada pelos requerentes, conforme fichas apresentadas em anexo. 

Quadro 1: Participaçiies apresentadas durae~te o período de Discussão Pública 

f~6.º Requerente Localização 

.~ 

Terna Pretensão 
Classificação PDM 

atual previsto 

1 Celina Lopes 
Rodrigues 

Penalva do 
Castelo, 

freguesia de 

Ínsua 

Classificação 
do solo 

A proprietária pretende que 
no espaço com profundidade 
de cerca de 40 metros, 
conforme desenho 
apresentado, e ao lado do 
caminho seja resen~ado para 
espaço urbano de forma a 
que a requerente possa 
construir, investindo assim 

no concelho de Penalva do 
Castelo. Terreno com cerca 

de 2 há. 

Espaço de 
atividades 

económicas 

Espaço 
habitacional 

2 
António Sérgio 
fViourinho 

Pindo, 

freguesia de 

Pindo 

Classificação 

do solo 

Solicita o ajuste do limite do 

perímetro urbano de Pindo 
para incluir a área 

identificada na planta anexa, 
de forma a respeitar o 
cadastro existente, uma vez 
que pretende construir uma 

habitação e o terreno 

encontra-se dotado de todas 

as infraestruturas. Terreno 

corn 0,1>3 ha 

Espaço 

agrícola 

Espaço 
habitacional 

Fonte: CMi Penalva do Castelo 

Ambas as participações apresentadas foram formuladas por proprietários e solicitam a alteração da 

classificação do solo do PDM em vigor, das áreas identificadas pelos requerentes. 
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O REOT constitui um retrato do estado do ordenamento do concelho, identificando a tendéncia de 

evolução nos diversos domínios e realiza também a avaliação da execução da 1.ª revisão do PDNi, 

produzindo a ponderação em torno das linhas de desenvolvimento precanizadas no Piano. 

Neste sentido, conclui-se que as participações apresentadas durante a fase da Discussão Pública não 

são do âmbito do REOT e têm apenas como objetivo a revisão ou alteração do PDiVi de Penalva do 

Castelo, uma vez que ambas sugerem a alteração da classificação do solo na Planta de Ordenamento 

úú PDidi értt vigor. 

As participações foram objeto de análise e ponderação, cujo resultado consubstancia, na não inclusão 

das mesmas, por não se enquadrarem no âmbito e nos termos do procedimento do REOT, devendo, 

contido, ser observadas á data da elaboração da revisão ou alteração do PDfl~. 
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ANEXO e PARTICIPAçÕES PÚBLICAS 

PARTICIPAÇÃO Noº 1 

MUPIICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

R£G1STo DE ETQTRADA 

REtATÓRlO SO®RE O ESTADO DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO — REOT (Discussão Pública) 

Identificação
Qualidade em que intervt3m: [~ Cidadão ®Propriet9rto 
Investidor ®Tãcnico 

Nome/ Entidade:  ~ ~( I'l,, l ~ (~ f~.:~~1.~ ' 11Q/~ 

Morada:  ~~u.,.1n ~,~ ~`e.~Q ,..,~~~ r--,,~

~  localidade.  
n 

1Código Postal  ~,, ~1 _ 

Telefltlm.  ~ j .~(,t ̀ ~ ~ ~ ~ ~  E-mail 

nif n °  ,~~% S ~ ~ -~ t~~ f~ ~C 

S>-~ ~
l
~~~ 

~].' Ce >~ C`U,~ ~ 

Participação 

Objetivo da participaçâo: ~ Reclamaçâo ®Apreciação critica 

ExposiCão
Vem colocar à apreciaçáo da Câmara Municipal, no âmbito da elaboração do REOT de Penaiva do Castelo, nos 
termos do disposto no n ° 5 do artigo 189° do Decreto-Lei 8012015 de 14 de maio, o seguinte: 
r~~ 

~[`sL rt ~  ~  lAQ ~ L_: GA d ~~ 

v  ̂w~„~ 

t~ ?~,n.~~r 

Nota Se necessitar de mais espaço para a sua exposição. queira anexar outras colhes devidamente numeradas e assinadas 

Anexos 
A presente ficha vai instruída com os seguintes elementos que se revelam importantes para a apreciação da 

participação 

~  ~``~ Q- ~ ~~ ~~`-~ ~  - -  
2 i 

~~K Q ~ //f 1 ~(~ l6),A~~   ,~  de 

0 Cidadão (assinatura). 

8 

cd 

de 20~ .~  . 

Pei..«. l~y — ~L.-L: ~~o~ 

REOT de Penaiva do Castelo -Relatório de Ponderação da Discussão Pública 



;~~~ ~~RRI~R~ 

REOT de Penalva do Castelo -Relatório de Ponderação da Discussão Pública 



~~P: TERRIORD 

PARTICIPAÇÃO N.º 2 

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

REGJST(1 Dl: ENTRADA 

RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO - REOT (Discussão Pública) 

tdentificaGão
Oualidade em que intervém: Cidadão © Proprietário 
;rves:idor 7écnicc Ouiro -_-- _-_-- 

Nome/ Entidade:  ~~(jr.aa`t ~~ ~ ~ ~r~ ~J,,,u , ~~;~,,,~ie 
Morada:  ~~Llvnsz3r-. -- úvr~ ~~.ii~~~fA~~-- ~~ ~~~i5 

CtSdigo Postal:  356 ~— t 3 r  Localidade:  ~ae~ 6~c~!•,-u~ t ~►c-w t3`~A — ~ÁT!'~õ 

Telef/tlm.  ~~ 2 0 ~ ~ y ~ y  E-mail  ~ ~~~a_ ~(~,.AM rv ~}c ~j 1-~, tF.~n ~ ~ ~^--

nif. n.° 2Z~ ~i u( 5~ b~ 

Participatrão 

Objetivo da participação: ~ Reclamação ®Sugestão [ji Apreciação critica 

Exposi~ão
Vem colocar à apreciação da Cãmara Municipal, no émbito da etaboração do REOT de Penalva do Castelo, nos 
termos do disposto no n.° 5 do artigo 189° do Decreto-Lei BO/2015 de 14 de maio, o seguinte: 

MiLr i_.r ~ .~- 1 E: ~V'E ~ E 3  r>, L t~t..~rv h [Ja ~Jl~ (~~ ~~;ri .Atc.~l~ wÏ~ l~c: L~t ~~t Ì T`F 
r 

j7v ~r,-C.~ cuE ~ p_c ~. I~3 a,~ c a~ ~~ .v A j~- ~ I A Z~Rt~ i 1~ ¡_ i .~ w-i i F, t .4 v W 

ua ~a tí~ 4~,a ~ rf t, • ~~ :~i-ri~ {9N ~ ri c~ r Ar {~rz`4e,~ .~j ,2É s r~ , ~ sl ie 6 (.~iJ~~:~C~ 

~~3 (r N'i[- Nc~ ~ v ~r~~ . 

><~ T r! ~Q¢ : r~ y„ S r~. ~!~ 1 --t~:, ~ l3~ a-~ I1•íZ ~,l r lI a 1~= ~r2- 4.~. c w t~ ►a l u -t E w~ a-~ 

cï: •~ ~ i'dL~ r/L tt ~1 ~s í~~ tt~: ~~c~► ta f  t2 /u.p Vt L. 4~ L~ L-- ~ t~ ~v~'t1D T~.xrtC-w 0 

~~r j c~~ ►tv NCSSr r! ©t,-a~L ,~2.~6ué-s►s~- 

Z~ 
_~ 

/1 C ~c, .y~l~~ ~~Q ~r~ rJn Zt1 O~ AS ini ~ raF~iA? t'~u7 r.•!W ~ 

-~1.►?~`~ C •riL ~ CtT-~.~ F- A-b . 

Nota' Se necessitar de mais espaço para a sua exposiçi3o. queira anexar outras (olhas devidamente numeradas e assinadas. 

A11@XOS 
A presente ficha vai instruída com os seguintes elementos que se revelam importantes para a apreciação da 

participação. 

~ 1--- — 
•~IL_4i~t ~-~ ~ Ltic.Ri ~,.sr ry-c~ ~A Q2E?~w ~.4-ò ~ 

i~tW nZt~ tr<i Ou !~~ Lo  ,  2- ~  de  t~l.(.~ét4r fil1 U de 20 ~ ~/ . 

O Cidadão (assinatura).  ~1 ~Li X~: f~. ~u ~~ f~c,i.~G ~t~ -~ ' 
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Planta co~n a localização da pretensão 

.~;rã[. 
.ra•.nu1 •ur~wrrza 
u mr Nuseu~iir: 
r.:.~arrrrrr■ _~~,v.i:rrt► 

 ~~.~~<rr►. r, 
•ounmsri6õ~t.rsrrur 

rnwc~.~~.arurruu 
-- Y~w~rr/r[rrr■ ' 
rirrrrlrr ~ 

amii rrrNiii:~
[►

frrrrlN~ -
,•i ~.~ t~ i~. i1 

. '~j~ . . ~ ~~.,: 

Planta com a localização da pretensão 

s ~iëtãïn. 
/►.fr~tOpfrB[! 

•i~ rMltlrrri 
.~► IirNNr~/[[rO1 

• rrrrrrrr./~rrN~ 
•iufYRrrrlrNl.lrif/ •%rrrrrriNMiYlrr[i1 

rr►\~rr rRrfrr7Allf{i/ 
 rqrrr'/rr~. 

/Mrr1\Ot \rrrNl.rHr 
 I'I f rr( ~rr[1.~::~rIL[r!f 

'~rrr~~►. __~f+rH 
uur_+.ïin~►'eirr 

~M- -'-a~t urri 
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