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1.1.1.1.    INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

A Câmara Municipal da Maia deliberou, na reunião pública, realizada a 16 de fevereiro de 2012, e conforme disposto 

nos n.º 1 e 2, do artigo 74.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, 

dar início ao procedimento de elaboração da 1.ª alteração ao Plano Diretor Municipal da Maia Revisto. 

Decorrido o procedimento de elaboração da proposta de alteração, a respetiva submissão a conferência de serviços 

e a realização das reuniões de concertação com as entidades, ultimou-se a proposta, aprovada em reunião de 

Câmara Municipal realizada a 15 de novembro de 2012, e diligenciou-se no sentido da abertura do período de 

discussão pública. 

O presente relatório consubstancia a análise e ponderação das participações recebidas no período de discussão 

pública da proposta da 1.ª alteração ao Plano Diretor Municipal da Maia, e enquadra-se no disposto no n.º 5, do 

art.º 77.º do RJIGT, procedendo-se à ponderação das participações, reclamações, observações e pedidos de 

esclarecimento. 

 

2. 2. 2. 2. PROCESSO DE PROCESSO DE PROCESSO DE PROCESSO DE DISCUSSÃO PÚBLICADISCUSSÃO PÚBLICADISCUSSÃO PÚBLICADISCUSSÃO PÚBLICA        

 

2.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS2.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS2.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS2.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS    

O presente documento constitui o relatório de análise e ponderação das participações e dos respetivos resultados da 

Discussão Pública da proposta da primeira alteração ao Plano Diretor Municipal da Maia revisto, em cumprimento do 

disposto no artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de fevereiro (RJIGT), normativo que visa garantir a exigência constitucional do direito de participação 

dos cidadãos nos procedimentos de planeamento territorial. 

Assim, constitui objetivo imediato do presente documento identificar as alterações a incluir no Plano na sequência da 

Discussão Pública e, em cumprimento do disposto no n.º 5 do art.º 77.º do RJIGT, dar a resposta fundamentada a 

todos aqueles que tenham invocado: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes; 

b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser ponderados em fase de 

elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Para além do mais, o presente relatório tem como objetivos específicos:  

• Dar testemunho sobre a forma como decorreu o trâmite da discussão pública;  
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• Reunir todas as participações apresentadas no prazo legalmente previsto (via e-mail, via fax, via postal ou 

entregue em mão nos serviços), bem como outros contributos recebidos durante período da discussão 

pública;  

• Apresentar o resultado da análise técnica sobre o conteúdo das participações e as demais questões que se 

apresentaram durante a discussão pública;  

• Apresentar as alterações a incluir na proposta de alteração do PDM da Maia.  

Nessa medida, reúnem-se, no presente documento, todos os dados que se consideraram relevantes e toda a 

informação que se entendeu pertinente para a decisão final quanto à proposta de plano, tendo-se, para o efeito, 

organizado as participações efetuadas de forma a melhor apontar o resultado da ponderação realizada, 

apresentando as alterações feitas na proposta a submeter a parecer final. 

    

2.1. PUBLICITAÇÃO2.1. PUBLICITAÇÃO2.1. PUBLICITAÇÃO2.1. PUBLICITAÇÃO    

Após as fases de elaboração, concertação e da conferência de serviços, realizada nos termos do n.º 4 do artigo 75.º-

A do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, a 18 de setembro de 2012, a Câmara Municipal da Maia 

desenvolveu as ações previstas para iniciar o momento de discussão pública, através de deliberação, tomada por 

unanimidade, em reunião de câmara, realizada em 15 de novembro de 2012. 

Nesta sequência, a proposta da 1.ª alteração do PDM da Maia foi sujeita a Discussão Pública, durante o período de 

30 dias úteis, a contar do 5.º dia após a data da publicação do aviso em Diário da República, mais concretamente, 

no período entre o dia 6 de dezembro de 2012 e o dia 18 de janeiro de 2013, a qual foi objeto da devida publicitação 

através de Aviso publicado em Diário da República, com a seguinte identificação: Aviso n.º 16088/2012, II Série, n.º 

231, de 29 de novembro de 2012. 

 
 

Figura 1. Aviso abertura período de Figura 1. Aviso abertura período de Figura 1. Aviso abertura período de Figura 1. Aviso abertura período de discussão públicadiscussão públicadiscussão públicadiscussão pública    
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De acordo com a legislação atualmente em vigor, procedeu-se ainda à divulgação da deliberação através da 

comunicação social e na página da internet da Câmara Municipal da Maia, conforme aviso publicado, com o mesmo 

teor do publicado no Diário da República, no “Jornal de Notícias” na sua edição de 7 de dezembro de 2012. 

 

Figura 2. Aviso PublicadoFigura 2. Aviso PublicadoFigura 2. Aviso PublicadoFigura 2. Aviso Publicado    nononono    JornalJornalJornalJornal    

Por forma a divulgar amplamente este momento de discussão pública, procedeu-se também à afixação de aviso de 

igual teor no átrio dos paços do concelho, bem como ao envio de cópia do aviso para as 17 freguesias do concelho 

para a respetiva afixação no edifício sede das mesmas.  

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Locais Locais Locais Locais de consulta e documentos disponibilizadosde consulta e documentos disponibilizadosde consulta e documentos disponibilizadosde consulta e documentos disponibilizados  

Os elementos que constituem a proposta da 1.ª alteração do PDM da Maia, acompanhados do parecer emanado na 

Conferência de Serviços e dos demais pareceres emitidos pelas diversas entidades com jurisdição na área do Plano, 

foram disponibilizados no site da Câmara Municipal da Maia (www.cm-maia.pt).  

Assim, de acordo com o disposto na legislação atualmente em vigor, recorreu-se à plataforma digital para a 

divulgação dos conteúdos da proposta de Revisão do PDM da Maia, criando, neste sentido, também um meio para a 

população poder apresentar as suas sugestões/reclamações durante o período de discussão pública. 
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Figura 3. Exemplo disponibilização internetFigura 3. Exemplo disponibilização internetFigura 3. Exemplo disponibilização internetFigura 3. Exemplo disponibilização internet    

    

Para o efeito, foi desenvolvida uma plataforma própria, com um link direto na página inicial do site oficial da Câmara 

Municipal da Maia, na qual estavam disponíveis todos os elementos que integram a proposta de alteração do plano 

para consulta, bem como uma ficha de participação, para impressão e posterior entrega nos serviços da Câmara, e 

também um formulário de participação eletrónica, o qual poderia ser submetido via web. 

Mais se informa que os elementos estiveram também disponíveis para consulta, em formato de papel, na Câmara 

Municipal da Maia, mais precisamente nas instalações da Divisão de Planeamento Territorial, Urbanístico e Projetos, 

sita no 15.º piso, da Torre do Lidador, durante o horário normal de expediente. 
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3. 3. 3. 3. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕESANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕESANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕESANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES    

    

3333.1. .1. .1. .1. EnquadEnquadEnquadEnquadramento Geral ramento Geral ramento Geral ramento Geral     

 

Previamente à análise das participações que deram entrada durante o período de participação preventiva do 

procedimento da 1.ª alteração do PDM da Maia, procurar-se-á, avaliar qualitativa e quantitativamente os dados 

relativos às participações recebidas durante o período referido, apresentando-se um conjunto de dados e tabelas de 

carácter estatístico relativos ao período de discussão pública, bem como algumas considerações, notas e conclusões 

sobre os dados em análise.  

Durante o período de discussão pública, foram recebidas 39 participações/sugestões1, das quais 25 (64%) deram 

entrada diretamente no gabinete de atendimento, 13 (33%) por submissão eletrónica na internet e 1 (3%) 

correspondeu a uma informação técnica interna.  

As participações recebidas foram inventariadas por ordem de chegada, tendo-se analisado a distribuição das 

participações tendo em conta o âmbito territorial da pretensão, a freguesia onde se localiza o prédio objeto da 

pretensão, o objeto da participação (tipologia) e a classe de espaço onde se inserem. 

Relativamente ao âmbito territorial da participação, duas foram consideradas de caráter geral, pois embora digam 

respeito direto a duas freguesias, têm um âmbito geral, abordando questões respeitantes à rede viária, à 

programação e execução, ao património arqueológico, entre outros, as restantes 37 foram enquadradas como de 

localização específica, na medida em que se referem a pretensões sobre prédios concretos. 

No que diz respeito à localização geográfica2, conforme ilustrado na figura seguinte, verifica-se uma maior frequência 

de participações na freguesia de Folgosa, seguindo-se as freguesias de Nogueira, Águas Santas, Gemunde, S. M. 

Avioso e S. P. Avioso. 

    

Figura 4. Participações por FreguesiaFigura 4. Participações por FreguesiaFigura 4. Participações por FreguesiaFigura 4. Participações por Freguesia    
    

 

                                                 

1 Embora uma das participações tenha dado entrada fora do período de discussão pública (a 21 de janeiro de 2013) considerou-se que se deveria 
proceder à respetiva análise e ponderação no âmbito da elaboração do presente relatório. 

2 A publicação da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que aprova a reorganização administrativa do território das freguesias, criou um novo mapa de 
freguesias do concelho por agregação. No entanto, na presente análise optou-se por considerar o anterior mapa de organização administrativa do 
concelho. 
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Conforme já referido, a maioria das participações recebidas tem uma localização específica, ainda que em algumas 

situações sejam apresentadas propostas de alteração ao regulamento, mas que incidem sobre a categoria do solo 

onde se localiza o prédio objeto da pretensão, havendo ainda situações em que apresentam um conjunto de 

sugestões de âmbito geral. 

Neste sentido, passa-se a analisar as participações por tipologia de pretensão. Atendendo a que, em algumas 

participações, se identificou mais do que uma pretensão, o resultado é superior ao número total de participações. 

 

Tipologia PretensãoTipologia PretensãoTipologia PretensãoTipologia Pretensão    N.º % 

Compromissos 1 2,2 

Exclusão UOPG 1 2,2 

Inclusão UOPG 1 2,2 

Pedidos Esclarecimento/sugestões várias 3 6,5 

Processos Operações Urbanísticas 2 4,3 

Reapreciação de Perímetros 21 45,7 

Regulamento 1 2,2 

Requalificação do Solo 11 23,9 

Rede Viária 3 6,5 

Programação e Execução 2 4,3 

TotalTotalTotalTotal    46 100,0 

Quadro 1. Participações por TipologiaQuadro 1. Participações por TipologiaQuadro 1. Participações por TipologiaQuadro 1. Participações por Tipologia    

 

Da análise do quadro anterior, observa-se que cerca de 46% das participações são relativas a pretensões que 

solicitam a reapreciação dos perímetros rural e urbano do PDM em vigor, seguindo-se, as participações que 

solicitam a requalificação das categorias de solo rurais ou urbanas atribuídas às respetivas parcelas. As demais 

participações apresentam uma distribuição rarefeita pelas diferentes tipologias de pretensão consideradas. 
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Figura Figura Figura Figura 5555....    Localização das pretensõesLocalização das pretensõesLocalização das pretensõesLocalização das pretensões    

 

Relacionado com a tipologia da pretensão está a classe de espaço em que a parcela de terreno alvo da participação 

se encontra classificada, passando-se a apresentar um gráfico com as participações por qualificação do solo. 

 

Figura 6. Participações por Qualificação do SoloFigura 6. Participações por Qualificação do SoloFigura 6. Participações por Qualificação do SoloFigura 6. Participações por Qualificação do Solo 
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Verifica-se que o número mais significativo das participações incidiu sobre prédios classificados como solo rural, nas 

categorias de área agrícola fundamental (cerca de 30%), e área agrícola florestal de proteção, associado à tipologia 

de pretensão de reapreciação dos perímetros. 

 

3333.2. Ponderação das Participações.2. Ponderação das Participações.2. Ponderação das Participações.2. Ponderação das Participações    

 

3333.2.1. .2.1. .2.1. .2.1. MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia    

De acordo com o quadro legal atrás referido, nomeadamente no que se refere ao RJIGT, a Câmara Municipal deverá 

ponderar todas as participações, respondendo fundamentadamente às mesmas, nas circunstâncias referidas na lei.  

Assim, de forma a facilitar a análise das participações recebidas e com o objetivo de se proceder a uma análise e 

tratamento equitativo de todas as sugestões apresentadas, optou-se por adotar uma metodologia de apreciação e 

ponderação individualizada, tendo resultado na elaboração de uma informação técnica com a análise e ponderação 

do objeto da participação e com a fundamentação da decisão.    

No que se refere à ponderação e tomada de decisão das participações com vista ao enquadramento da resposta, as 

mesmas foram agrupadas de acordo com o âmbito territorial temático das pretensões apresentadas.  

A análise passou pela introdução, numa base de dados desenvolvida especificamente para esse fim, de todos os 

elementos relevantes da participação, designadamente: ordem de entrada, n.º de registo, identificação do 

requerente, identificação do prédio alvo da pretensão, objeto da participação (síntese do motivo/sugestões 

apresentadas), decisão e fundamentação. 

A análise das participações passou pelo levantamento de todos os elementos e antecedentes relevantes para uma 

melhor perceção da mesma (pedidos de informação prévia, processos de construção, de loteamento, licenças de 

utilização, compromissos com a Câmara Municipal, carta da aptidão da terra, carta de uso dos solos, entre outros), 

pela verificação em ortofotomapas, pela verificação in situ e ponderação da situação geográfica envolvente em 

termos de uso do solo. Paralelamente foram ainda analisados e tidos em consideração os antecedentes referentes a 

anteriores participações efetuadas no âmbito do período de discussão pública da revisão do PDM e bem ainda do 

período de participação preventiva da elaboração da 1.ª alteração ao PDM. 

Esta análise permitiu a diferenciação das participações em diversas tipologias, a saber: 

i. Processos referentes a operações urbanísticas antecedentes; 

ii. Compromissos/protocolos assumidos pela Câmara Municipal; 

iii. Reapreciação dos perímetros; 

iv. Requalificação das categorias de solo; 

v. Alterações ao Regulamento; 

vi. Alterações da Estrutura Viária; 

vii. Exclusão de UOPG; 

viii. Inclusão em UOPG; 

ix. Programação e Execução; 

x. Pedidos de esclarecimento e sugestões várias. 



PDM_1.ª Alteração_Relatório _Discussão_Pública                                                                                                                                                                                                                          10_56 

De mencionar que as alterações à proposta da 1.ª alteração ao PDM, decorrentes da ponderação das diversas 

participações, tiveram sempre como objetivo a defesa dos interesses territoriais e da estratégia de desenvolvimento 

preconizada para o Concelho, respeitando, na medida do possível, os interesses e legitimas expectativas dos 

cidadãos.  

De referir, ainda, pelo facto de algumas das situações expostas se repetirem, a resposta dada é idêntica, por força 

da similitude das suas características e do denominador comum existente entre elas. 

No âmbito da análise das participações, teve-se ainda em consideração o enquadramento das mesmas nos 

objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao Plano Diretor Municipal. Neste sentido, relembra-se que 

constituem objetivos da presente alteração, em conformidade com a deliberação de câmara, tomada na reunião 

datada de 16 de fevereiro de 2012, cuja cópia se anexa, os seguintes: 

a) Atualizar e adaptar as peças escritas e desenhadas face à legislação específica aprovada posteriormente à 

sua entrada em vigor, designadamente aos Decretos Regulamentares n.º 9/2009 e n.º 11/2009, bem como 

ao regime Jurídico da RAN – Reserva Agrícola Nacional; 

b) Ajustar-se à conjuntura económica atual e às dinâmicas urbanas daí resultantes, decorrentes da evolução 

das condições económicas e sociais que fundamentaram algumas das opções do plano agora em vigor; 

c) Clarificar normas constantes do Regulamento, esclarecendo dúvidas de interpretação, evitando a sua 

deficiente aplicação, e aferindo-as em função do resultado do processo de gestão corrente; 

d) Atualizar a Carta de Zonamento Acústico, adequando-a à realidade instalada; 

e) Introduzir alterações decorrentes de incorreções e erros/lacunas no Plano, não enquadráveis nas correções 

materiais e retificações previstas no RJIGT. 

Face ao exposto, recorda-se que com a presente alteração não se pretende reequacionar o modelo territorial 

desenvolvido para o concelho. 

Importa referir que das participações entradas, apenas uma participação, de âmbito geral, se refere a um lapso 

identificado nos documentos sujeitos a discussão pública. As demais, referem-se a pretensões sobre situações do 

PDM em vigor e cuja alterações decorrem do processo do revisão do PDM, não havendo nenhuma que aborde 

situações que tenham sido objeto de alteração no âmbito deste procedimento de alteração do Plano. 

Sem prejuízo do exposto, considerou-se dever-se analisar as mesmas, e de uma forma genérica, informa-se que as 

decisões sobre eventual alteração tiveram como fundamento o seu enquadramento no âmbito e nos critérios que 

motivaram a 1.ª alteração do PDM da Maia. 

 

    3.2.23.2.23.2.23.2.2. . . . Tipologia das participTipologia das participTipologia das participTipologia das participações,ações,ações,ações,    critérios de ponderaçãocritérios de ponderaçãocritérios de ponderaçãocritérios de ponderação    e fundamentação decisãoe fundamentação decisãoe fundamentação decisãoe fundamentação decisão    

De modo a melhor aclarar a ponderação efetuada, neste ponto procede-se à: 

• explicitação do conteúdo das diferentes tipologias de participação referidas; 

• descrição das premissas/critérios de análise e de ponderação das participações; 

• apresentação, de acordo com as tipificações anteriormente descritas, dos quadros síntese com as 

participações recebidas por tipologia, onde é plasmada a ponderação relativa a cada uma. 
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i.i.i.i. Processos referentes a operações urbanísticas antecedentesProcessos referentes a operações urbanísticas antecedentesProcessos referentes a operações urbanísticas antecedentesProcessos referentes a operações urbanísticas antecedentes    

Nesta tipologia enquadraram-se participações referentes a processos de controlo prévio de operações urbanísticas, 

os quais se inserem em categorias de espaço incompatíveis com a sua concretização. Em causa estão as seguintes 

situações:   

1. Pedidos de informação prévia, não aprovados pela Câmara Municipal; 

2. Processos de construção em curso. 

A ponderação das participações nesta tipologia assentou nas seguintes premissas/critérios: 

1. Aferir o enquadramento na estratégia e nos objetivos fundamentais do Plano em vigor; 

2. Aferir o enquadramento da pretensão nos objetivos subjacentes ao procedimento da 1.ª alteração do PDM; 
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PPPPARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃO    PPPPRETENSÃORETENSÃORETENSÃORETENSÃO    PPPPONDERAÇÃOONDERAÇÃOONDERAÇÃOONDERAÇÃO    PPPPEÇAS EÇAS EÇAS EÇAS 
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RRRREQUERENTEEQUERENTEEQUERENTEEQUERENTE    
MMMMORADAORADAORADAORADA    FFFFREGUESIAREGUESIAREGUESIAREGUESIA    

OOOOBJETOBJETOBJETOBJETO    
DDDDECISÃOECISÃOECISÃOECISÃO    FFFFUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃO    

1111    

41457/12 Joaquim da 
Silva Costa 

Rua 
Vilarinho 
de Baixo 

S. P. Avioso Solicita a reclassificação do 
solo para categoria que 
permita a legalização do 
edifício de sua residência, que 
construiu em 1980. 

Não aceite Conforme presente na decisão da Câmara municipal que delibera a elaboração da 1.ª 
alteração do PDM, entre os seus objetivos estão a necessidade de ajustar o plano à conjuntura 
económica atual e às dinâmicas urbanas daí resultantes, decorrente da evolução das 
condições económicas que fundamentaram algumas das opções do plano agora em vigor, 
sem, no entanto, reequacionar as opções estratégicas definidas, nomeadamente ao nível do 
modelo territorial de ocupação do solo. 
O prédio em questão encontra-se classificado como solo rural, integrado nas subcategorias de 
“áreas agrícolas fundamentais “ e “áreas agrícolas complementares”, aliás, mantendo a 
classificação do solo constante do plano diretor municipal de 94. 
O art.º 117 do RPDM (Regulamento do Plano Diretor Municipal da Maia) permite o 
licenciamento de edificações existentes com uso habitacional, anteriores à data de entrada em 
vigor do PDM94 e, bem ainda, a legalização de estabelecimentos industriais existentes, 
anteriores à data de entrada em vigor do PDM94, e desde que cumpram com os requisitos 
plasmados no n.º 1, do referido artigo. 
Analisado o processo referido na participação em apreço, verifica-se que os usos pretendidos 
são habitação e armazenagem. Assim, só se considera viável a legalização do edifício 
destinado à habitação ao abrigo do disposto no art.º 117º do RPDM, não devendo efetuar-se 
qualquer alteração ao plano, por incoerência com os objetivos de defesa dos interesses 
territoriais e da estratégia de desenvolvimento preconizada para o Concelho e bem ainda dos 
fundamentos desta 1.ª alteração. 

----    

24242424    

2268/13 Societex Rua do 
Calvário 

Águas Santas Na presente participação 
apenas é referido que o 
requerente deu entrada de um 
pedido de informação prévia 
(PIP 3211/09) para um edifício 
destinado a comércio e 
armazenagem, apresentado 
para o prédio sito na Rua do 
Calvário, fundamentando que a 
pretensão apresentada no PIP 
se compatibiliza com os usos 
do solo admitidos para o 
terreno e área envolvente, não 
causa ruído, não causa 
poluição, são garantidos 
espaços de cargas e 
descargas, edifício respeita 
cércea das envolventes. 

Não aceite Consultado o PIP 3211/09, verifica-se que o pedido refere-se a uma obra de edificação de um 
edifício destinado a armazenagem e comércio, estando prevista a construção de uma central 
de betão, tendo o requerente, através de ofício registado com n.º 9396, de 22 de abril de 
2010, sido informado que o projeto apresentado “não cumpre o disposto no art.º 17.º, no que 
diz respeito à compatibilidade de usos e atividades, nem o regime de edificabilidade definido 
no art.º 60.º do regulamento do PDM, (…) não se considerando viável a proposta 
apresentada”. 
Mais se informa, que, no âmbito da elaboração do processo de revisão do PDM, mais 
propriamente no período de discussão pública, esta parcela foi alvo de participação, tendo 
sido reclamada a perda de capacidade construtiva, e tendo a equipa responsável pela 
elaboração do Plano entendido dever-se ajustar ao cadastro a qualificação do solo existente 
nas imediações, isto é, para áreas de habitação unifamiliar HU2, considerando tratar-se de um 
mero ajuste ao cadastro, pouco significativo, e que não colocaria em causa a disciplina de uso 
e ocupação do solo estabelecida para o local e, embora não tenha sido especificado no 
relatório de ponderação, constituiu argumento para a referida alteração ter-se entendido que, 
deste modo, contribuir-se-ia para colaborar com o proprietário na futura deslocação da 
referida atividade para um local mais consentâneo com a mesma.   
Face ao exposto, entende-se que a ocupação ideal neste local é o uso habitacional, podendo 
admitir-se outros usos, mas numa escala tal em que se mantenha a predominância do uso 
habitacional, o que não se verifica com a proposta apresentada da localização de uma unidade 
comercial e de uma central de betão, as quais agravarão a incompatibilidade entre usos, face a 
aumento de movimento de cargas e descargas, acrescido do aumento de trânsito de veículos 
pesados e ligeiros, ruído, entre outros. 

----    
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ii.ii.ii.ii. PPPProtocolo rotocolo rotocolo rotocolo celebrado celebrado celebrado celebrado pela Câmara Municipalpela Câmara Municipalpela Câmara Municipalpela Câmara Municipal    

A participação recebida reclama o cumprimento de um protocolo celebrado pela Câmara Municipal, tendo-se 

avaliado o seu enquadramento face à estratégia subjacente à proposta da 1.ª alteração do PDM e efetuada a 

ponderação em função da verificação da validade do protocolo à luz do disposto no artigo 6.º do RPDMM, o qual 

pretendeu, precisamente, regular um conjunto de situações que pré-existiam à revisão do plano diretor municipal, de 

forma a dar-lhe o devido enquadramento jurídico. 

IDIDIDID    
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22222222    

 Fernando 
Pedroso 

Lugar de 
Vilar 

Nogueira O requerente vem expor 
o desrespeito por este 
município quanto ao 
protocolo celebrado 
entre as partes, que 
visava a construção de 
uma nova centralidade 
urbana no concelho, e 
cuja proposta de 
alteração ao plano não 
respeita o mesmo. 

Não 
aceite 

O protocolo de acordo referido pelo requerente, previa uma 
ocupação urbana com uma área bruta de construção de 75.656m² 
para habitação e comércio, com cércea de 5 e 7 pisos. 
Na proposta de revisão do PDM, parte destes terrenos foram 
incluídos na UOPG 4.4. e outra parte na UOPG 4.5. Aferida a 
capacidade construtiva em tal território, em acordo com o conteúdo 
programático e parâmetros urbanísticos para as UOPG em questão, 
concluiu-se que a construção passível de edificar nas referidas áreas 
fica aquém do protocolado, acrescendo a necessidade de, à luz das 
atuais regras de execução em solo urbanizável (UOPG), necessitar 
de ser alvo de perequação entre os vários proprietários abrangidos 
pela referida UOPG. 
Em face do exposto, foi o assunto analisado no sentido de aferir a 
inclusão do protocolo no rol de preexistências elencadas no artigo 
6.º do RPDMM, tendo-se concluído que os protocolos de acordo 
não constam das designadas preexistências, alvo de proteção 
especial pelo próprio plano, por se tratar de um documento que não 
possui vinculatividade ou obrigatoriedade jurídica, incluindo-se na 
designada atividade administrativa informal e de mera cooperação. 
Paralelamente, e no que concerne a factos que motivem uma 
eventual reanálise do acordo, verificou-se que, para além das 
cedências previstas no protocolo nunca terem sido efetivadas, a 
área de construção prevista afigura-se excessiva para as condições 
físicas do local. 
Face ao exposto, entende-se ser de manter o atual regime de 
ocupação.  

 

iii.iii.iii.iii. Reapreciação dos perímetrosReapreciação dos perímetrosReapreciação dos perímetrosReapreciação dos perímetros    

Na presente tipologia foram reunidas as participações que reclamam a integração das suas parcelas em solo rural ou 

em solo urbano, sendo preponderante as situações em que é solicitada a integração em categorias de solo urbano 

com vista à edificação. 

Estas situações foram analisadas caso a caso, avaliando-se a possibilidade de dar enquadramento às solicitações 

com base nos seguintes fatores: 

• Enquadramento na estratégia prosseguida em termos de uso e ocupação do solo; 

• Não afetação da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional; 

• Salvaguarda dos valores ambientais e culturais; 

• Excecionalidade da reclassificação de solo rural para urbano, considerando lapsos verificados na assunção 

de compromissos existentes. 
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3333    

1311/12 Américo 
Oliveira Silva 

Rua do 
Olheiro 

Folgosa Solicita a reclassificação da sua 
parcela de terreno classificado 
como Solo Rural - “Área 
Agrícola Complementar”, para 
Solo Urbano - Área de 
Habitação Unifamiliar HU2, no 
sentido de poder vir a construir 
habitação. 

Não 
Aceite 

O atual regime de edificabilidade das áreas agrícolas complementares já admite a ampliação ou a 
construção de edifícios para fins habitacionais, desde que cumpridos os respetivos parâmetros 
urbanísticos. 
A presente pretensão não se enquadra nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao 
PDM, na qual não se pretende reequacionar o modelo territorial definido para o concelho. 
O processo de revisão do PDM teve como principal objetivo, ao nível do modelo territorial, a contenção 
das frentes urbanas desarticuladas das existentes, numa ótica de coesão dos aglomerados urbanos, 
procurando, assim, restringir o perímetro urbano. 
Tal resulta de orientações presentes em planos de hierarquia superior, como o Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do Território, em que uma das medidas a considerar na elaboração dos 
instrumentos de gestão territorial é a promoção de um desenvolvimento urbano mais compacto e 
policêntrico, contrariando a construção dispersa, estruturando a urbanização difusa e incentivando o 
reforço das centralidades urbanas. 
No PDM de 94, a parcela encontrava-se classificada como Área Predominantemente Residencial de 
Nível 3. Contudo, no âmbito da elaboração da proposta de revisão do PDM operada em 2009, quer 
por força do cumprimento dos objetivos anteriormente expostos quanto a contrariar a urbanização 
difusa, bem como o facto de se tratar de uma área de uso agrícola, considerou-se que a melhor opção 
de planeamento seria a classificação da mesma como área agrícola complementar. Decorridos três 
anos após a entrada em vigor do PDM revisto, mantém-se a estratégia de planeamento definida, 
julgando-se não existirem motivos para a alteração sugerida.  
Em reforço dos argumentos já apresentados refere-se ainda que, de acordo com a legislação em 
vigor, concretamente o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, art.º 7.º, a reclassificação 
do solo rural como urbano tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de 
qualificação urbanística, julgando-se que a presente pretensão não se enquadra nos critérios expostos 
no diploma referido, designadamente da fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da 
execução do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da 
urbanização e da edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes. 

- 

4444    

1313/13 Socidias - 
Equipamentos 
Agrícolas e 
Revestimentos 
Metálicos, Lda 

Rua da 
Serra 

Folgosa Solicita a reclassificação para 
área de construção - Área de 
Habitação Unifamiliar HU2, 
para ser implementado um 
pavilhão de 1000 m2. 

Não 
Aceite 

Quanto à presente pretensão reitera-se o já exposto no relatório de análise e ponderação das 
participações recebidas no âmbito da participação preventiva da elaboração da 1.ª alteração do PDM 
quanto ao facto de a mesma não se enquadrar nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª 
alteração ao PDM, na qual não se pretende reequacionar o modelo territorial definido para o concelho. 
O PDM revisto tem como objetivo, ao nível do modelo territorial, o fortalecimento do parque 
empresarial existente e deslocalização das unidades deficientemente localizadas no território. 
Com efeito, e em cumprimento dos objetivos do modelo territorial de fortalecimento do parque 
empresarial existente e a deslocalização de unidades industriais deficientemente localizadas no 
território, as áreas de indústria e armazenagem no concelho viram os seus perímetros alargados, e 
muito concretamente no território que constitui a designada ZI da Maia I e bem ainda da ZI Maia II, esta 
última mais próxima do prédio alvo da presente pretensão, face, como já foi referido, à necessidade de 
se prever área para a deslocalização de unidades localizadas em áreas não industriais, e bem ainda à 
capacidade de atração de investimentos no domínio empresarial. 
Mais se informa que, e em cumprimento do disposto no art.º 116.º do regulamento do PDM, que 
define a possibilidade de criação de incentivos por parte da Câmara Municipal a iniciativas que 
configurem interesse municipal, designadamente na componente de transferência de atividades de 
indústria e armazenagem existentes em áreas residenciais para áreas indústrias existentes ou 
propostas, no Regulamento Municipal de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas admite-se 
que fiquem dispensadas do pagamento total ou parcial da taxa municipal de urbanização “as pessoas 
singulares ou coletivas que realizem operações urbanísticas que promovam a transferência de 
atividades industriais ou de armazenagem, devidamente licenciadas, com evidentes impactes 

 - 
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ambientais negativos, existentes em áreas residenciais, para áreas empresariais, previstas em PMOT” 
(al. d) do n.º 3 do art.º 4.º do regulamento suprarreferido). 
Relativamente à presente participação, importa referir que, no âmbito dos trabalhos de elaboração da 
proposta de revisão do PDM, e na sequência da participação remetida pelo requerente no âmbito do 
período de discussão pública da proposta de revisão, efetuou-se já uma alteração tendo como 
fundamento o facto de a presente parcela ser já edificada e contígua ao solo urbano, alterando a sua 
classificação de solo rural para solo urbano, tendo sido integrada em Áreas de Habitação Unifamiliar 
HU2, as quais admitem a legalização pretendida (cfr. relatório de análise e ponderação das 
participações recebidas no período de discussão pública da revisão do PDM). 
No entanto, o requerente vem agora solicitar que seja igualmente atribuída a classificação de área de 
habitação unifamiliar HU2 para mais uma parte do terreno, integrado em área florestal de proteção, 
para além do que já foi atribuído no processo de revisão, alegando a necessidade de procederem à 
ampliação das atuais instalações permitindo a expansão da atividade e bem ainda o facto do terreno 
onde se pretende instalar a nave industrial se encontrar sem qualquer tipo de vegetação, servindo 
atualmente de estaleiro para o depósito de matérias-primas. 
Relativamente ao exposto quanto à necessidade de expansão, insiste-se que as áreas de indústria e 
armazenagem e/ou áreas empresarias previstas constituem as categorias de espaço onde o 
requerente deve procurar instalar e expandir a sua atividade. 
Quanto ao alegado relativamente à ausência de qualquer tipo de vegetação na faixa de terreno onde 
pretendem instalar a nave industrial, importa referir que, aquando dos factos anteriormente relatados, 
reportados à discussão pública da revisão do PDM, o terreno que agora se pretende incluir em HU2 
era florestado, conforme se poderá constatar pela fotografia aérea de 2007, e que, atualmente, e de 
acordo com a fotografia aérea atual, o terreno está ocupado por depósito da atividade industrial do 
requerente, tendo a sua ocupação tido lugar já após a discussão pública do plano em vigor, uma vez 
que do projeto que integra a reclamação que o requerente apresentou nesse período não consta a 
presente ocupação.  

6666    

1991/13 Armindo 
Augusto 
Gomes 

Rua da 
Estrada 
de Real 
(a norte) 
e a Rua 
da 
Fontinh
a (a sul) 

Folgosa Alega que na alteração 
preconizada no processo de 
revisão do PDM, com perda de 
capacidade construtiva na 
frente da Rua da Fontinha, não 
permitiu a aprovação do PIP 
apresentado em 2009, e onde 
previa a construção de duas 
moradias geminadas à face da 
Rua da Estrada de Real e de 
uma moradia na Rua da 
Fontinha. Solicita que a frente 
da Rua da Fontinha tenha 
capacidade construtiva como 
no PDM de 94. 

Não 
Aceite 

No âmbito do processo de revisão do PDM, e na sequência de uma participação que solicitava mais 
profundidade de área de construção na mesma margem da Rua Estrada de Real, a cerca de 30 
metros do local da atual participação, foi à data efetuada alteração da profundidade da área com 
capacidade edificatória à face do referido arruamento, que passou para 78 metros, superior à definida 
no PDM de 94 (40 metros), tendo como fundamento a existência de diferentes alinhamentos 
posteriores na mesma frente urbana, e atendendo a que a referida alteração não punha em causa a 
disciplina de uso e ocupação do solo, permitindo definir um alinhamento único, uniformizando as 
futuras construções. 
Relativamente à pretensão exposta pelo exponente, a qual se fundamenta no facto de o PDM de 
Valongo admitir construção na Rua da Fontinha, esclarece-se que, como se pode verificar na análise 
do mesmo, a área residencial prevista decorre da necessidade de enquadrar residências já existentes, 
de génese casuística, uma vez que a mesma não possuí qualquer continuidade e situa-se rodeada de 
uma vasta área destinada à produção florestal. Acresce que, na margem norte da Rua da Fontinha, no 
concelho da Maia, não existe nenhuma habitação nesta frente urbana, pelo que não existem 
fundamentos que justifiquem a alteração de qualificação do solo pretendida. 

    ----    

10101010    

1990/13 José 
Bartolomeu da 
Silva Caravana 

Rua de 
Taím 

Silva 
Escura 

Solicita a reapreciação do 
perímetro urbano, 
designadamente da Área de 
Habitação Unifamiliar HU2, que 
já abrange parte do terreno do 
proprietário, e que no PDM era 
considerado como área de 
construção de nível 3, com o 

Não 
Aceite 

A participação refere-se à classificação do solo atribuída ao prédio na sequência do processo de 
revisão do PDM da Maia, em que o mesmo passou para a categoria de Área Agrícola Fundamental, 
correspondendo aos solos integrados na Reserva Agrícola Nacional, sendo que no PDM de 1994 o 
mesmo se encontrava classificado como Área Predominantemente Residencial de Nível 3, invocando a 
necessidade de ser alterada a classificação do solo por forma poder legalizar as construções 
existentes. 
Tratando-se de uma alteração decorrente do processo de revisão a presente participação deveria ter 
sido reportada no âmbito do período de discussão pública da proposta de revisão do PDM. 

----    
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intuito de proceder à 
legalização das construções 
existentes (galinheiros, 
garagem do trator, 
arrecadação de alfaias 
agrícolas). 

Não obstante, e na sequência da participação recebida, analisados os ortofotomapas do concelho 
verifica-se que a construção já consta dos ortos de 2003. No entanto, a mesma não aparece na 
cartografia digital do concelho. 
Analisando a pretensão à luz do procedimento de alteração ao PDM em curso, e embora constitua 
objetivo da alteração a adaptação do Plano ao novo regime jurídico da RAN, a mesma prendeu-se 
com a avaliação das situações de reserva agrícola nacional classificadas, na Planta de Ordenamento – 
Qualificação do Solo, como solo urbano, bem como com as situação dos aglomerados rurais inseridos 
em RAN, o que não acontece no caso em presença. 
Por outro lado, tendo por referência o disposto na legislação em vigor, concretamente no artigo 7.º, do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, a reclassificação do solo rural como urbano tem 
carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade face à dinâmica demográfica, ao 
desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de qualificação urbanística, julgando-se 
que a presente pretensão não se enquadra nos critérios expostos no diploma referido, 
designadamente na fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano 
diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes. 
Para além do referido, tendo em conta a pretensão do munícipe, e as alegações quanto à necessidade 
de proceder à legalização das construções existentes, destinadas a galinheiros, a garagem do trator e 
a arrecadação de alfaias agrícolas, cumpre informar que ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 1, 
do artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que define o novo regime jurídico da 
Reserva Agrícola Nacional, conjugado com o disposto na Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, é 
possível solicitar a inutilização do solo agrícola para efeitos de “obras com finalidade agrícola, quando 
integradas na gestão das explorações ligadas à atividade agrícola, nomeadamente obras de 
edificação, obras hidráulicas, vias de acesso, aterros e escavações, e edificações para armazenamento 
ou comercialização”, pelo que o interessado poderá dar entrada de um requerimento junto da DRAPN 
– Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, solicitando a inutilização do solo agrícola para o 
fim pretendido, sem necessitar de qualquer procedimento de reclassificação do solo (se efetivamente 
se comprovar que a utilização dada ao edifício é o referido na participação apresentada, dado em visita 
ao local, conforme fotografias patentes na planta anexa, não ter sido possível comprovar se 
efetivamente era esse o uso). 
Entende-se que não deve ser atendida a pretensão do requerente, considerando que: 
- se encontram já garantidas formas de atender às pretensões do interessado, através da inutilização 
do solo agrícola, previsto no respetivo regime jurídico. 
- as alterações efetuadas à RAN no âmbito do processo de alteração ao PDM referem-se a situações 
de compatibilização com o novo regime jurídico da RAN (DL 73/2009, de 31 de março), no qual não é 
enquadrável a situação em presença; 
- não estamos perante um desajuste entre os limites da qualificação do solo das situações existentes e 
consolidadas no local, ou sobre situações de compromissos pré-existentes, pelo que não se enquadra 
no âmbito das alterações pontuais à qualificação do solo prevista no processo de alteração ao PDM.  

11111111    

2034/13 Mário Pinheiro 
Torres Moreira 

Rua de 
Setões 

Gemunde Vem reclamar que a CM quer 
passar os seus terrenos a 
agrícolas, o que lhe vai causar 
prejuízos, pois pode no futuro 
ter necessidade de construir no 
terreno 

Não 
Aceite 

Efetivamente no PDM de 1994, o terreno em causa estava qualificado como Área Predominantemente 
Residencial de Nível III, tendo no âmbito dos trabalhos de revisão do PDM sido alvo de alteração para 
“Áreas Agrícolas Fundamentais”. A proposta de revisão do plano foi alvo de participação por este 
requerente, o qual expos como objeto de participação o mesmo que agora apresenta na discussão 
pública da 1ª alteração ao PDM. Aquando da revisão do PDM, e ponderada a participação, foi esta 
enquadrada como “participações relativas a prédios cujas condições topográficas se apresentam 
desfavoráveis para a construção ou inseridos em contínuos naturais fundamentais na salvaguarda dos 
valores ambientais concelhios” não tendo sido acolhida a pretensão.  
No momento presente mantem-se o mesmo entendimento relativamente à pretensão do interessado. 
Por se tratar de área de reserva agrícola nacional, e uma vez que a pretensão do interessado passa 

----    
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por manter a possibilidade de construir em tal terreno, julga-se que a mesma é garantida para uma 
construção, desde que enquadrada no regime jurídico das áreas incluídas na RAN (DL 73/2009, de 31 
de março, complementado com a Portaria n.º 162/2011).  

12121212    

2035/13 Mário Pinheiro 
Torres Moreira 

Rua 
Monte 
Viso 

Gemunde Alega que no presente 
processo a Câmara Municipal 
pretende passar o seu terreno, 
anteriormente com capacidade 
construtiva, para terreno 
agrícola. Solicita que seja dada 
capacidade edificatória para 
futuramente construir 
habitação. 

Não 
Aceite 

O processo de revisão do PDM alterou a classificação de parte da parcela de Área de Habitação para 
Área Agrícola Fundamental. 
No âmbito do período de discussão pública da revisão do PDM e na sequência da participação 
efetuada, considerou-se que "conquanto parte da parcela alvo da presente participação seja apta para 
edificação, em acordo com o PDM em vigor, verificou-se que a mesma faz parte de uma propriedade, 
maioritariamente inserida em RAN, utilizada para a atividade agrícola, a qual se tem mantido inalterada 
ao longo do período de vigência do PDM de 94. Sendo os solos de elevada aptidão agrícola, foram 
incluídos na RAN, cuja decisão de integração coube à CRRA, não foi possível efetuar a alteração 
solicitada". 
Verifica-se que a parcela em causa possui uma unidade paisagística e rural em conjunto com as 
parcelas contíguas a poente a norte. 
Verifica-se que a parcela em causa não é necessária para efetuar uma colmatação urbana, o que 
poderia no presente caso criar uma barreira à área rural existente. 
Reitera-se o exposto no relatório de análise das participações recebidas no âmbito do período de 
participação preventiva, designadamente o facto de a maioria das participações não merecer 
ponderação favorável resultar do facto de solicitarem a reclassificação do solo de rural para urbano, 
reiterando-se que, de acordo com a legislação em vigor, concretamente o Decreto Regulamentar n.º 
11/2009, de 29 de maio, art.º 7.º, a reclassificação do solo rural como urbano tem carácter excecional 
e depende da comprovação da sua necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento 
económico e social e à indispensabilidade de qualificação urbanística, enquadrados nos critérios 
expostos no diploma referido, não enquadráveis nos objetivos do processo de alteração ao PDM, em 
curso, mas sim numa outra figura da dinâmica dos instrumentos de gestão territorial, como constitui o 
caso do processo de revisão, nem enquadráveis nos objetivos gerais da política de ordenamento, a 
qual aponta sim para o reforço do solo rural, através da promoção de um desenvolvimento rural 
ajustado à diversidade dos territórios, considerando em especial as necessidades das áreas mais 
vulneráveis e despovoadas e bem ainda da promoção do ordenamento e da gestão sustentável da 
silvicultura e dos espaços florestais e da proteção e valorização das paisagens e do património cultural.  

----    

13131313    

2094/13 Maria do 
Carmo Neves 
de Sousa 
Ramos 

Rua 
Central 

Folgosa Solicita a desafetação do seu 
terreno da reserva agrícola 
nacional. 

Não 
Aceite 

Consultado o acordo de permuta referido na exposição em apreço, confirma-se que se encontra-se 
em curso um processo de licenciamento da estrutura referenciada para armazenagem de palha, 
cumprindo deste modo com o acordado na escritura n.º 79/93.  
Embora constitua objetivo da alteração em curso a adaptação do plano ao novo regime jurídico da 
RAN, o mesmo prende-se com a avaliação das situações de Reserva Agrícola Nacional classificadas, 
na Planta De Ordenamento – Qualificação Do Solo, como solo urbano, o que não acontece no caso 
em presença. 
Pelo exposto e porque a presente parcela de terreno abrange solos de elevada aptidão agrícola, em 
acordo com a carta de aptidão da terra da DRAEDM, atual DRAPN (Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Norte), tratando-se de uma área classificada como Área Agrícola Fundamental, mais 
concretamente RAN, não se considera viável proceder à reclassificação do solo.  
Em reforço dos argumentos já apresentados refere-se ainda que, de acordo com a legislação em 
vigor, concretamente o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, art.º 7.º, a reclassificação 
do solo rural como urbano tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de 
qualificação urbanística, julgando-se que a presente pretensão não se enquadra nos critérios expostos 
no diploma referido designadamente da fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da 
execução do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da 
urbanização e da edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes. 

----    
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2154/13 Sabine 
Alexandra 
Radke Guazzo 

Rua da 
Serra 
1848 

Folgosa Terreno com casa de 
habitação, com área de 
implantação de 105m² e área 
total de terreno de 3100m². A 
primeira licença de construção 
foi solicitada em 1984 (Alvará 
n.º1669/84), com a última 
prorrogação feita com o Alvará 
n.º1191/94,válido até 
18/11/1996. Não chegou a ser 
emitida a Licença de Utilização 
em virtude de existir uma 
discrepância entre a edificação 
existente e os elementos 
constantes no processo de 
construção. 

Aceite O terreno em causa está incluído no perímetro de Área Florestal de Recreio e Lazer. A licença de 
construção não consta da listagem de processos elencados na lista de composição da Carta de 
Compromissos do Processo de Revisão do PDM da Maia de 2009, configurando outro lapso no 
conteúdo da mesma. Analisado o processo e não obstante a não concordância da edificação existente 
com o preconizado no processo de licenciamento, verificou-se, contudo, que poderá a mesma ser 
objeto de legalização (com eventuais alterações que sejam julgadas por pertinentes pelos serviços 
municipais), caso seja alterada a qualificação do uso do solo. Essa mesma alteração processar-se-á 
pela extensão do perímetro de HU2 já existente na mesma frente urbana, a norte, e que dista cerca de 
20 metros do limite da propriedade em causa. 
Considerando o exposto, entende-se ser de alterar a qualificação do uso do solo, da atual Área 
Florestal de Recreio e Lazer para Área de Habitação Unifamiliar HU2. 

1.0. 
Qualificação 
Funcional do 
Solo 
16.0. Estrutura 
Ecológica 
Municipal 

16161616    

2155/13 José Luciano 
da Silva Neves 

Rua do 
Pinhal 

Folgosa O participante pretende que 
seja atribuída à parcela a 
classificação do solo que 
possuía com o PDM de 1994, 
considerando que o 
aproveitamento do solo foi 
drasticamente alterado na 
revisão do PDM e a vinculação 
situacional dos terrenos, 
nomeadamente a dotação com 
infraestruturas urbanas e a 
envolvente habitacional. 

Não 
Aceite 

A presente pretensão não se enquadra nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao 
PDM, na qual não se pretende reequacionar o modelo territorial definido para o concelho. 
O processo de revisão do PDM teve como principal objetivo, ao nível do modelo territorial, a contenção 
das frentes urbanas desarticuladas das existentes, numa ótica de coesão dos aglomerados urbanos, 
procurando, assim, restringir o perímetro urbano. 
Tal resulta de orientações decorrentes de planos de hierarquia superior, como o Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do Território, em que uma das medidas a considerar na elaboração dos 
instrumentos de gestão territorial é a promoção de um desenvolvimento urbano mais compacto e 
policêntrico, contrariando a construção dispersa, estruturando a urbanização difusa e incentivando o 
reforço das centralidades urbanas. 
No PDM de 94 uma frente das parcelas de terreno, localizada face da Rua do Pinhal, encontrava-se 
classificada como Área Predominantemente Residencial de Nível 3. Contudo, no âmbito da elaboração 
da proposta de revisão do PDM, quer por força do cumprimento dos objetivos anteriormente expostos 
quanto a contrariar a urbanização difusa, quer ainda pelo facto de a área em questão integrar um 
espaço de aptidão florestal, inserido num contínuo verde natural que importa preservar, considerou-se 
que a melhor opção de planeamento seria a classificação da área como área florestal de proteção. 
Decorridos três anos após a entrada em vigor do PDM revisto, mantém-se a estratégia de 
planeamento definida, julgando-se não haver sustentação técnica para a alteração sugerida. 
Os argumentos apresentados pelos participantes prendem-se com a desvalorização do solo e 
consequentes prejuízos, alegando ainda a perda de direitos adquiridos, bem como o facto de a área se 
encontrar numa zona habitacional. 
A propósito desta alegação, importa reiterar o já exposto no Relatório de Análise e Ponderação das 
Participações recebidas em sede de discussão pública da proposta de revisão do PDM da Maia, no 
item referente à “Perda de Capacidade Construtiva”, onde se informou  “que o PDM da Maia admitiu, 
durante o período da sua vigência (praticamente 14 anos) certos usos e determinadas edificabilidades. 
Ao diminuir, agora ou subtrair (na sua revisão), determinados usos ou capacidades edificativas, não 
podem os interessados, que, durante aquele período não vieram concretizar operações urbanísticas 
por ele admitidas invocar a perda de direitos (que o plano nunca lhes deu) nem invocar uma lesão na 
confiança da manutenção das referidas normas por a revisão estar a ocorrer já depois do decurso do 
período normal da sua vigência (que é de 10 anos).” 
Quanto ao exposto relativamente ao enquadramento territorial da parcela de terreno, e em 
complemento dos argumentos já apresentados, mais se entende que os parâmetros urbanísticos 
atualmente aplicáveis são  os mais adequados face à sua envolvente e à atual ocupação do solo. 

----    

17171717    

2157/13 Agostinho 
Silva Neves 

Rua do 
Pinhal  

Folgosa Solicita a reclassificação para 
área de construção - Área de 
Habitação Unifamiliar HU2 do 
prédio rústico que é 
proprietário, que de acordo 
com o PDM em vigor se 
classifica como Área Florestal 
de Proteção.  

Não 
Aceite 

----    

18181818    

2158/13     Manuel 
António Silva 
Neves 

Rua do 
Pinhal  

Folgosa Solicita a reclassificação para 
área de construção - Área de 
Habitação Unifamiliar HU2 do 
prédio rústico que é 
proprietário, que de acordo 
com o PDM em vigor se 
classifica como Área Florestal 
de Proteção.  

Não 
Aceite 

----    
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Verifica-se que o prédio em causa se localiza numa frente urbana ocupada por cerca de 9 edifícios, 
mas com um predomínio da área florestal, pelo que, se considera que o número referido não é 
significativo. 
Importa referir ainda que, de acordo com a legislação em vigor, concretamente o artigo 7.º, do Decreto 
Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, a reclassificação do solo rural como urbano tem carácter 
excecional e depende da comprovação da sua necessidade face à dinâmica demográfica, ao 
desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de qualificação urbanística, julgando-se 
que a presente pretensão não se enquadra nos critérios expostos no diploma referido designadamente 
na fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor municipal em 
vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da edificação e na quantificação 
dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes. 
Por outro lado, a evolução da dinâmica construtiva tem sido regressiva, não se mostrando necessária 
a qualificação de mais área como solo urbano para além da já existente e prevista no atual plano. A 
evolução anual do número de edifícios licenciados (INE, Inquérito aos Projetos de Obras de Edificação 
e de Demolição de Edifícios), de 1995 a 2010, foi negativa, correspondendo a uma redução de -77% 
dos edifícios licenciados. Acresce ainda o facto de em acordo com os resultados provisórios do 
Recenseamento Geral da População, na Maia, cerca de 11% dos alojamentos familiares existentes 
encontram-se vagos, verificando-se já a existência de um excedente de oferta de edifícios 
habitacionais. 

20202020    

2225/13 Garland Rua 
Eng. 
António 
Ricca 
Gonçalv
es, 307 

Gemunde Pretende a expansão da área 
industrial, possibilitando o 
aumento da área de 
armazenagem do edifício 
existente. 

Não 
Aceite 

O terreno alvo da presente exposição foi igualmente objeto de participação no período de participação 
preventiva da 1.ª alteração ao PDM revisto, embora a participação tenha sido efetivada por outro 
exponente. A ponderação efetuada veio a concluir no sentido de considerar que a pretensão não se 
enquadrava nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao PDM, na qual não se 
pretende reequacionar o modelo territorial definido para o concelho. 
Mais se referiu que, no processo de revisão do PDM, teve-se como objetivo ao nível da forma de 
ocupação do território a criação, sempre que possível, de áreas que exerçam funções na separação e 
enquadramento de diferentes usos do solo, que as parcelas de terreno objeto da presente participação 
são efetivamente áreas de uso florestal e que naturalmente cumprem a função de servir de elemento 
segregador de diferentes usos do solo, como sejam o industrial existente a poente, e o uso agrícola 
existente a nascente, incluído em áreas de Reserva Agrícola Nacional. 
Atendendo às alegações apresentadas pelo requerente para a reclassificação do solo, isto é, a 
necessidade de se prever mais área empresarial face à necessidade de expansão de unidades 
empresariais existentes e da crescente procura por solos com uso industrial, foi também referido que, 
no processo de revisão do PDM, essas preocupações foram atendidas.  
Com efeito, e em cumprimento dos objetivos do modelo territorial de fortalecimento do parque 
empresarial existente e deslocalização de unidades industriais deficientemente localizadas no território, 
as áreas de indústria e armazenagem no concelho viram os seus perímetros alargados, e muito 
concretamente no território que constitui a designada ZI da Maia I, em que se localizam os prédios 
alvos da presente pretensão, face, como já foi referido, à necessidade de se prever área para a 
deslocalização de unidades localizadas em áreas não industriais, e bem ainda à capacidade de atracão 
de investimentos no domínio empresarial, refletido na evolução anual positiva do número de empresas 
no concelho, existindo ainda uma capacidade de receção de cerca de 190 ha, 25% dos quais na ZI 
Maia I. 
Em reforço dos argumentos já apresentados refere-se ainda que, de acordo com a legislação em 
vigor, concretamente o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, art.º 7.º, a reclassificação 
do solo rural como urbano tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de 
qualificação urbanística, julgando-se que a presente pretensão não se enquadra nos critérios expostos 
no diploma referido, designadamente da fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da 

----    
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execução do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da 
urbanização e da edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes. 
Relativamente à participação ora efetuada, reitera-se o conteúdo da ponderação efetuada no âmbito 
do período de participação preventiva da 1.ª alteração ao plano diretor municipal revisto. Com efeito, e 
embora a participação remeta para uma potencial expansão da empresa, não existe em curso nenhum 
processo de controlo prévio da operação urbanística, que dê indicação clara de execução física da 
operação e, por outro lado, a atual classificação existente, em circunstâncias excecionais, admite a 
possibilidade de ocupação no caso de se tratar de um caso efetivo de expansão. Com efeito, 
conforme disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 44.º, do RPDMM, são admissíveis obras de 
ampliação, restauro e adaptação funcional de edifícios existentes, desde que o acréscimo de área 
bruta de construção não ultrapasse 25% da pré-existente.  
Face ao exposto, entende-se que a pretensão não deve ser atendida, por não se enquadrar no âmbito 
da proposta de alteração do PDM. 

25252525    

2123/13 António Mário 
Vieira Neves 

Av. D. 
Manuel 
II 

Vermoim O exponente solicita que o 
plano contemple uma faixa 
com viabilidade de construção 
nas confrontações com os 
arruamentos existentes, na 
profundidade de 30m, no 
sentido de ser dada 
continuidade ao edificado 
existente e colmatar essas 
frentes. 
Quanto ao  terreno sobrante 
solicita a alteração da 
classificação do solo urbano 
para rural, em espaço agrícola, 
dada as aptidões do solo para 
esse fim e a proximidade de 
um conjunto de casas 
agrícolas onde o proprietário 
reside. 

Não 
aceite 

Conquanto este requerente tenha participado no período de participação preventiva para este local, a 
sua pretensão foi distinta da agora apresentada. No referido período de participação preventiva, 
solicitou a exclusão da parcela de terreno da UOPG 3.7. e a associação do equipamento escolar 
previsto para a área escolar planeada para o Lugar da Seara. Ponderada e analisada tal participação, 
colheu decisão parcialmente favorável, uma vez que, por constituir um objetivo da alteração o 
ajustamento à conjuntura atual e às dinâmicas urbanas daí resultantes, decorrente da evolução das 
condições económicas que fundamentaram algumas das opções do plano em vigor, sem, no entanto, 
reequacionar as opções estratégicas definidas, optou-se pela flexibilização da forma de execução da 
globalidade das UOPG previstas, na qual se incluiu também a UOPG 3.7.,  permitindo a sua realização 
através de várias unidades de execução, sem no entanto excluir a parcela de terreno da mesma, tendo 
como fundamento o facto desta ser de dimensão reduzida e a parcela deste proprietário ocupar mais 
de 50% da UOPG, situação esta que inviabilizaria a concretização dos objetivos programáticos aí 
definidos. 
Quanto à participação agora apresentada, o requerente vem solicitar a viabilidade de construção com 
vista à colmatação das construções nos arruamentos existentes, a qual poderá ser acolhida aquando 
da execução da UOPG em que se integra, no âmbito da definição detalhada da conceção e forma de 
ocupação com recurso a desenho urbano, sem que para tal seja necessária a alteração de qualificação 
do solo. 
Quanto à alteração de classificação do solo de urbano para rural, esta implicaria a eliminação da 
UOPG 3.7, inviabilizando os respetivos objetivos programáticos e parâmetros urbanísticos, não 
garantindo desta forma a equidade para com os demais proprietários abrangidos por esta UOPG, o 
que resultaria num prejuízo para os mesmos, pelo que a pretensão de alteração de classificação do 
solo não poderá ser acolhida, julgando-se ainda de referir, que o território em questão encontra-se em 
plena área urbana, não se encontrando justificação da sua inclusão em solo rural, pois dessa proposta, 
não contribuiria para o contínuo rural. 

----    

27272727    

2172/13 João Pedro 
Ramalho 
Andrade de 
Sousa 
Barbeiro 

Zona 
Industri
al da 
Maia I 

Gemunde Pretende a expansão da área 
industrial, possibilitando o 
aumento da área de 
armazenagem do edifício 
existente. 

Não 
Aceite 

O terreno alvo da presente exposição foi igualmente objeto de participação no período de participação 
preventiva da 1.ª alteração ao PDM revisto. 
A ponderação efetuada veio a concluir no sentido de considerar que a pretensão não se enquadrava 
nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao PDM, na qual não se pretende 
reequacionar o modelo territorial definido para o concelho. 
Mais se referiu que, no processo de revisão do PDM, teve-se como objetivo ao nível da forma de 
ocupação do território a criação, sempre que possível, de áreas que exerçam funções na separação e 
enquadramento de diferentes usos do solo, e que as parcelas de terreno objeto da presente 
participação são efetivamente áreas de uso florestal e que naturalmente cumprem a função de servir 
de elemento segregador de diferentes usos do solo, como sejam o industrial existente a poente, e o 
uso agrícola existente a nascente, incluído em áreas de Reserva Agrícola Nacional. 

----    
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Atendendo às alegações apresentadas pelo requerente para a reclassificação do solo, isto é, a 
necessidade de se prever mais área empresarial face à necessidade de expansão de unidades 
empresariais existentes e da crescente procura por solos com uso industrial, foi também referido que, 
no processo de revisão do PDM, essas preocupações haviam já sido atendidas.  
Com efeito, e em cumprimento dos objetivos do modelo territorial de fortalecimento do parque 
empresarial existente e deslocalização de unidades industriais deficientemente localizadas no território, 
as áreas de indústria e armazenagem no concelho viram os seus perímetros alargados, e muito 
concretamente no território que constitui a designada ZI da Maia I, em que se localizam os prédios alvo 
da presente pretensão, face, como já foi referido, à necessidade de se prever área para a 
deslocalização de unidades localizadas em áreas não industriais, e bem ainda à capacidade de atracão 
de investimentos no domínio empresarial, refletido na evolução anual positiva do número de empresas 
no concelho, existindo ainda uma capacidade de receção de cerca de 190 ha, 25% dos quais na ZI 
Maia I. 
Em reforço dos argumentos já apresentados refere-se ainda que, de acordo com a legislação em 
vigor, concretamente o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, art.º 7.º, a reclassificação 
do solo rural como urbano tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de 
qualificação urbanística, julgando-se que a presente pretensão não se enquadra nos critérios expostos 
no diploma referido, designadamente da fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da 
execução do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da 
urbanização e da edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes. 
Relativamente à participação ora efetuada, reitera-se o conteúdo da ponderação efetuada no âmbito 
do período de participação preventiva da 1.ª alteração ao plano diretor municipal revisto.  
Face ao exposto, entende-se que a pretensão não deve ser atendida, por não se enquadrar no âmbito 
da proposta de alteração do PDM. 

28282828    

2173/13 João Pedro 
Ramalho 
Andrade de 
Sousa 
Barbeiro 

Rua do 
Castan
hal - 
Urb. Do 
Lidador 

V. N. 
Telha 

Solicita o Prolongamento da 
Rua do Castanhal e da R. Dr. 
Manuel de Sousa Dias Júnior e 
a criação de uma área de 
construção na frente urbana 
criada pelo novo arruamento. 

Não 
Aceite 

Embora constitua objetivo da alteração em curso a adaptação do Plano ao novo regime jurídico da 
RAN, a mesma prende-se com a avaliação das situações de reserva agrícola nacional classificadas, na 
planta de Ordenamento – Qualificação do Solo, como solo urbano, o que não acontece no caso em 
presença. A presente parcela de terreno engloba solos de elevada aptidão agrícola, tendo sido já 
classificada como RAN no PDM de 94, tratando-se de uma área classificada na proposta de revisão 
do PDM como área agrícola fundamental, mais concretamente RAN, pelo que não se considera viável 
proceder à reclassificação do solo. Em reforço dos argumentos já apresentados refere-se ainda que, 
de acordo com a legislação em vigor, concretamente o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, art.º 7.º, a reclassificação do solo rural como urbano tem carácter excecional e depende da 
comprovação da sua necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e 
social e à indispensabilidade de qualificação urbanística. 
Julgando-se que a presente pretensão não se enquadra nos critérios expostos no diploma referido 
designadamente da fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano 
diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes. O exponente solicita 
ainda a previsão no Plano de uma arruamento que efetue o prolongamento da Rua do Castanhal com 
a Rua Dr. Manuel de Sousa Dias Júnior, o qual, embora já se encontre previsto no PDM em vigor, 
identificado como RVL01, na Planta de Ordenamento - Programação e Execução, é alvo de proposta 
de eliminação na presente alteração. Com efeito, constitui um dos objetivos da 1.ª alteração ao PDM, 
no âmbito dos trabalhos relativos à avaliação das propostas de vias na Planta de Ordenamento – 
Hierarquia Viária e Programação e Execução, propor-se a eliminação da globalidade dos arruamentos 
de caráter eminentemente local, por se considerar desenquadrados da escala de macro planeamento 
subjacente ao Plano Diretor Municipal,  onde se mantêm apenas as vias de nível principal e secundário. 

----    

29292929    2209/13 César Augusto Rua Dr. S. M. Solicita a reclassificação de Não Embora constitua objetivo da alteração em curso a introdução de alterações decorrentes de ----    
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da Silva Brás Carlos 
Alberto 
Ferreira 

Avioso parte da sua parcela de terreno 
classificado como Área 
Agrícola Fundamental (RAN) e 
REN (Linha de Água, Zona 
Ameaçada pelas Cheias e Área 
de Máxima Infiltração), para 
Solo Urbano - Área de 
Habitação Unifamiliar, no 
sentido de poder vir a construir 
habitação.  

Aceite incorreções e de erros/lacunas no Plano, não enquadráveis nas correções materiais e retificações 
previstas no RJIGT, o caso em presença não se enquadra nas situações referidas. 
A proposta de retificação material da REN, em elaboração no âmbito da alteração ao PDM, pretende 
corrigir incongruências verificadas entre plantas do PDMM, mais concretamente entre a planta da 
Reserva Ecológica Nacional e a planta de licenças, autorizações e informações prévias válidas de 
operações urbanísticas do Plano, e situações existentes/ edificadas anteriores ao PDMM revisto que 
não coloquem em causa o contínuo existente dos ecossistemas associados aos diversos sistemas que 
constituem esta Reserva. 
A área alvo da presente pretensão está incluída em RAN e REN por se tratar de solos de elevada 
aptidão agrícola e por ser uma área de infiltração máxima, zona ameaçada pelas cheias e coincidente 
com uma linha de água. O local objeto da participação é servido por caminho público sem 
infraestruturas. A paisagem é eminentemente rural e assim deve continuar. 
Neste sentido considera-se inviável a reclassificação do solo.  
As pretensões apresentadas implicam propostas de exclusão não enquadráveis nos trabalhos da de 
alteração da delimitação da REN e da 1ª alteração ao Plano, e contrariam as regras definidas nos 
regimes das referidas reservas, particularmente da reserva ecológica, que refere integrarem a REN, os 
cursos de água e respetivos leitos e margens, devendo qualquer alteração à sua delimitação ter 
carácter excecional e salvaguardar a integridade e a coerência sistémica da REN, motivos pelos quais 
as pretensões não possuem condições de serem acolhidas. 

30303030    

2211/13 Joaquim de 
Sousa 
Fernandes 

Rua da 
Seara 

Nogueira Solicita a reclassificação de 
parte do terreno classificado 
como Área Agrícola 
Fundamental, a que 
correspondem os solos 
integrados em Reserva 
Agrícola Nacional para solo 
urbano, alegando a cedência 
de terreno para o alargamento 
do arruamento, o que resulta 
numa perda da característica 
agrícola do mesmo. 

Não 
Aceite 

No âmbito do período de participação preventiva da elaboração da 1.ª Alteração ao PDM o requerente 
apresentou participação, solicitando a reclassificação de parte do terreno  para área de habitação 
unifamiliar HU2, permitindo a construção de uma habitação para o próprio. O terreno em causa tem 
uma área total de 7.200 m2, no qual era solicitada a desafetação da RAN de cerca de 2.500 m2, para 
a construção de uma habitação para o proprietário do terreno. 
No âmbito da análise e ponderação efetuada à participação recebida foi referido que “Embora 
constitua objetivo da alteração em curso a adaptação do Plano ao novo regime jurídico da RAN, a 
mesma prende-se com a avaliação das situações de reserva agrícola nacional classificadas, na planta 
de Ordenamento – Qualificação do Solo, como solo urbano, o que não acontece no caso em 
presença. 
A presente parcela de terreno engloba solos de elevada aptidão agrícola, tendo sido já classificada 
como RAN no PDM de 94, mantendo-se as características naturais do terreno não se identificam 
motivos para proceder à alteração solicitada. 
De acordo com o regime jurídico da RAN, constituem áreas de RAN os solos de elevada e moderada 
aptidão agrícola, tal como delimitados pela entidade regional de RAN, pelo que não se considera viável 
proceder à reclassificação do solo. 
Em reforço dos argumentos já apresentados refere-se ainda que, de acordo com a legislação em 
vigor, concretamente o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, art.º 7.º, a reclassificação 
do solo rural como urbano tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de 
qualificação urbanística, julgando-se que a presente pretensão não se enquadra nos critérios expostos 
no diploma referido designadamente de fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da 
execução do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da 
urbanização e da edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes. 
Tendo em conta a pretensão do munícipe, designadamente a de permitir a construção de uma 
moradia para habitação do próprio, importa referir que, é possível solicitar à DRAPN a inutilização do 
solo agrícola para o fim pretendido, nos termos do disposto no regime da RAN (DL 73/2009) e na 
Portaria n.º 162/2011.” 
Entende-se que não deve ser atendida a pretensão do requerente, considerando que: 
- o terreno alvo da presente pretensão mantém o seu potencial produtivo; 

----    
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- as alterações efetuadas à RAN no âmbito do processo de alteração ao PDM referem-se a situações 
de compatibilização com o novo regime jurídico da RAN (DL 73/2009, de 31 de março), no qual não é 
enquadrável a situação em presença; 
- não estamos perante um desajuste entre os limites da qualificação do solo das situações existentes e 
consolidadas no local, ou sobre situações de compromissos pré-existentes, pelo que não se enquadra 
no âmbito das alterações pontuais à qualificação do solo prevista no processo de alteração ao PDM.  

31313131    

2212/13 Maria da 
Graça da Silva 
Brás 

Rua 
Senhor 
da 
Agonia 

S. M. 
Avioso 

Solicita a reclassificação de 
parte do terreno para área de 
construção - Área de 
Habitação Unifamiliar HU2, 
permitindo a construção de 
uma moradia para habitação 
do próprio. 

Não 
Aceite 

A presente participação foi previamente apresentada no período de participação preventiva, ponderada 
e analisada, colheu decisão desfavorável, cuja fundamentação se mantem válida para a participação 
neste período de discussão pública. Assim, importa relembrar que embora constitua objeto da 
alteração em curso a introdução de alterações decorrentes de incorreções e de erros/lacunas no 
plano, não enquadráveis nas correções materiais e retificações previstas no RJIGT, o caso em 
presença não se enquadra nas situações referidas. 
A proposta de retificação material da REN, em elaboração no âmbito da alteração ao PDM, pretende 
corrigir incongruências verificadas entre plantas do PDMM, mais concretamente entre a planta da 
Reserva Ecológica Nacional e a planta de licenças, autorizações e informações prévias válidas de 
operações urbanísticas do plano, e situações existentes/ edificadas anteriores ao PDMM revisto que 
não coloquem em causa o contínuo existente dos ecossistemas associados aos diversos sistemas que 
constituem esta reserva. 
A área alvo da presente pretensão está incluída em RAN e REN por se tratar de solos de elevada 
aptidão agrícola e por ser uma área de infiltração máxima, zona ameaçada pelas cheias e coincidente 
com uma linha de água. Neste sentido considera-se inviável a reclassificação do solo.  
A pretensão apresentada implica proposta de exclusão não enquadrável nos trabalhos de alteração da 
delimitação da REN e da 1ª alteração ao Plano, e contrariam as regras definidas nos regimes das 
referidas reservas, particularmente da reserva ecológica, que refere integrarem a REN, cursos de água 
e respetivos leitos e margens, devendo qualquer alteração à sua delimitação ter carácter excecional e 
de salvaguardar a integridade e a coerência sistémica da REN, não sendo este o caso em presença. 
Entende-se que não deve ser atendida a pretensão do requerente, considerando que: 
-  o terreno alvo da presente pretensão mantém o seu potencial agrícola, mantendo-se em RAN; 
- as alterações efetuadas à RAN no âmbito do processo de alteração ao PDM referem-se a situações 
de compatibilização com o novo regime jurídico da RAN (DL 73/2009, de 31 de março), no qual não é 
enquadrável a situação em presença; 
- as alterações efetuadas à REN no âmbito de processo de alteração de delimitação têm por motivos o 
acerto ao limite da CAOP e a correção de incongruências verificadas entre a planta da reserva 
ecológica nacional e a planta de licenças, autorizações e informações prévias válidas de operações 
urbanísticas do plano, referente a  situações existentes/ edificadas anteriores ao PDMM, no qual não é 
enquadrável a situação em presença; 
- não estamos perante um desajuste entre os limites da qualificação do solo das situações existentes e 
consolidadas no local, ou sobre situações de compromissos pré-existentes, pelo que não se enquadra 
no âmbito das alterações pontuais à qualificação do solo prevista no processo de alteração ao PDM. 

----    

32323232    

2214/13 Américo 
Armando de 
Jesus Barbosa 
Araújo 

Rua do 
Ribeiro 

Folgosa Solicita que seja dada 
capacidade construtiva ao seu 
terreno, atualmente em 
Reserva Agrícola Nacional. 

Não 
Aceite 

Embora constitua objetivo da alteração em curso a adaptação do plano ao novo regime jurídico da 
RAN, a mesma prende-se com a avaliação das situações de reserva agrícola nacional classificadas, na 
planta de ordenamento – qualificação do solo, como solo urbano, o que não acontece no caso em 
presença. 
A presente parcela de terreno abrange solos de elevada aptidão agrícola, em acordo com a carta de 
aptidão da terra da DRAEDM, atual DRAPN (Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte), tendo 
sido já classificada como solo rural – RAN e área florestal de produção não condicionada no PDM de 
94, tratando-se de uma área classificada na proposta de revisão do PDM como área agrícola 
fundamental, mais concretamente RAN, pelo que não se considera viável proceder à reclassificação do 
solo.  

----    
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Em reforço dos argumentos já apresentados refere-se ainda que, de acordo com a legislação em 
vigor, concretamente o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, art.º 7.º, a reclassificação 
do solo rural como urbano tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de 
qualificação urbanística, julgando-se que a presente pretensão não se enquadra nos critérios expostos 
no diploma referido designadamente da fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da 
execução do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da 
urbanização e da edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes. 
Relembra-se, contudo, que o regime jurídico da RAN possibilita a utilização dos solos de RAN para 
outros fins, designadamente, construção de habitação para residência própria, o que parece ser a 
pretensão, importa referir que, é possível solicitar à DRAPN a inutilização do solo agrícola para o fim 
pretendido, desde que seja garantido o disposto no regime jurídico da RAN (DL 73/2009) e na Portaria 
n.º 162/2011. 

34343434    

2216/13 Luís Artur Dos 
Santos Silva 

Rua de 
Avioso, 
247 e 
271 

S. M. 
Avioso 

Solicita a reclassificação de 
parte do terreno classificado 
como Área Agrícola 
Fundamental a que 
correspondem os solos 
integrados em Reserva 
Agrícola Nacional, para solo 
urbano, alegando a natureza 
do terreno ser rochosa e sem 
capacidade agrícola, assim 
como, no sentido de permitir a 
legalização da construção 
existente que funciona como 
Oficina de Reparação 
Automóvel 

Não 
Aceite 

Embora constitua objetivo da alteração em curso a adaptação do Plano ao novo regime jurídico da 
RAN, a mesma prende-se com a avaliação das situações de reserva agrícola nacional classificadas, na 
planta de Ordenamento – Qualificação do Solo, como solo urbano, o que não acontece no caso em 
presença. 
A presente parcela de terreno engloba solos de elevada aptidão agrícola, tendo sido já classificada 
como RAN no PDM de 94.e situa-se em grande parte, em zona de REN , leitos de cheia e zonas 
inundáveis. 
De acordo com o regime jurídico da RAN, constituem áreas de RAN os solos de elevada e moderada 
aptidão agrícola, tal como delimitados pela entidade regional de RAN, pelo que não se considera viável 
proceder à reclassificação do solo. 
Em reforço dos argumentos já apresentados refere-se ainda que, de acordo com a legislação em 
vigor, concretamente o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, art.º 7.º, a reclassificação 
do solo rural como urbano tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de 
qualificação urbanística, julgando-se que a presente pretensão não se enquadra nos critérios expostos 
no diploma referido designadamente da fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da 
execução do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da 
urbanização e da edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes. 
Entende-se que não deve ser atendida a pretensão do requerente, considerando que: 
- as alterações efetuadas à RAN no âmbito do processo de alteração ao PDM referem-se a situações 
de compatibilização com o novo regime jurídico da RAN (DL 73/2009, de 31 de março), no qual não é 
enquadrável a situação em presença; 
- não estamos perante um desajuste entre os limites da qualificação do solo das situações existentes e 
consolidadas no local, ou sobre situações de compromissos pré-existentes, pelo que não se enquadra 
no âmbito das alterações pontuais à qualificação do solo prevista no processo de alteração ao PDM.  

----    

36363636    

2219/13 Amílcar Álvaro 
da Silva 
Azevedo Malta 

Rua 
Cancela 
do Rio, 
28 

Silva 
Escura 

Solicita a reclassificação da sua 
parcela de área agrícola 
fundamental para área de 
construção, em acordo com o 
PDM de 1994, uma vez que 
pretende proceder à 
legalização do edifício. 

Não 
Aceite 

Durante o período de discussão pública da revisão do PDM, o requerente apresentou participação 
àquela data solicitando a reclassificação da totalidade da sua parcela de áreas agrícolas fundamentais 
para áreas de construção, em acordo com o PDM alvo de revisão, uma vez que pretendia proceder à 
reconstrução e ampliação de edifício. Tal participação colheu decisão desfavorável quanto à alteração 
de qualificação do solo, considerando que a parcela já possuía capacidade construtiva face ao 
arruamento que permitia a ampliação da edificação pretendida pelo participante e uma vez que a 
restante área da parcela está classificada como RAN - Reserva Agrícola Nacional, cuja decisão de 
aprovação coube à CRRA – comissão regional de reserva agrícola, não foi possível efetuar qualquer 
alteração. 
Agora o requerente vem solicitar a mesma alteração, mas para além do prédio alvo da participação 
acima referida (inscrito na matriz predial sob o artigo n.º135º) vem também expô-lo para um prédio que 

----    
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adquiriu contíguo a este (inscrito na matriz predial sob o artigo n.º74.º) por forma a legalizar as 
construções que entretanto aí executou, designadamente uma piscina e dependências de apoio, as 
quais, segundo o requerente, são fundamentais para maior qualidade deste agregado familiar.  
Julga-se de relembrar que este último e novo prédio já constava no PDM 94 em RAN, classificado de 
classe A2 com aptidão moderada para o uso agrícola genérico, sendo que integram a RAN as 
unidades de terra que correspondem a solos de elevada e moderada aptidão agrícola, em acordo com 
o regime jurídico da RAN e como tal são delimitados pela entidade regional de RAN, pelo que não se 
considera viável proceder à reclassificação do solo. 
Em reforço dos argumentos já apresentados refere-se ainda que, de acordo com a legislação em 
vigor, concretamente o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, art.º 7.º, a reclassificação 
do solo rural como urbano tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de 
qualificação urbanística, julgando-se que a presente pretensão não se enquadra nesses critérios.  
No entanto, e considerando a pretensão de legalização de construção, no que respeita ao prédio 
inscrito na matriz sob o artigo n.º135º,  deverá solicitar à DRAPN a inutilização do solo agrícola para o 
fim pretendido, nos termos do disposto no regime da RAN (dl 73/2009) e na Portaria n.º 162/2011.  
Entende-se que não deve ser atendida a pretensão do requerente, considerando que: 
-  o terreno alvo da presente pretensão mantém o seu potencial produtivo; 
- as alterações efetuadas à RAN no âmbito do processo de alteração ao PDM referem-se a situações 
de compatibilização com o novo regime jurídico da RAN (dl 73/2009, de 31 de março), no qual não é 
enquadrável a situação em presença; 
- não estamos perante um desajuste entre os limites da qualificação do solo das situações existentes e 
consolidadas no local, ou sobre situações de compromissos pré-existentes, pelo que não se enquadra 
no âmbito das alterações pontuais à qualificação do solo prevista no processo de alteração ao PDM. 
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A presente tipologia integra todas as participações que requerem a requalificação da categoria de solo atribuída aos 

seus prédios, nela se incluindo tanto as situações relativas a prédios classificados como solo rural como a prédios 

classificados como solo urbano. Na sua maioria, as pretensões têm por objetivo a integração em categorias com 

maior capacidade edificatória. 

Estas situações foram analisadas, caso a caso, avaliando-se a viabilidade de alteração da subcategoria com base 

nos seguintes fatores: 

• Enquadramento na estratégia prosseguida em termos de uso e ocupação do solo; 

• Não afetação das Áreas de Reserva Agrícola Nacional e de Reserva Ecológica Nacional; 

• Salvaguarda dos valores ambientais e culturais; 

• Ajustamentos do perímetro urbano. 

Desta forma o sentido da decisão para as diversas participações incluídas nesta tipologia encontra-se plasmado nas 

seguintes situações: 

a. Participações relativas a prédios em que se justifique o ajuste dos limites das categorias de solo; 

b. Participações relativas a prédios fundamentais na prossecução dos objetivos de salvaguarda e 

proteção dos recursos naturais; 

c. Participações relativas a parcelas cujos parâmetros urbanísticos previstos se consideram como os 

mais adequados face à sua envolvente; 

d. Participações relativas a parcelas sobre as quais incidem servidões administrativas, não sendo 

viável atribuir outra qualificação do solo. 
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2222    

1993/13 Torrestir, 
Transportes 
Nacionais e 
Internacionai
s, SA 

Rua Jorge 
Ferreirinha 
305 

Nogueira Solicita que o limite da área verde de 
proteção aos recursos naturais recue 
para o limite da Reserva Ecológica 
Nacional. 

Aceite Foi consultado o processo de gestão urbana com o n.º427/12, encontrando-se o mesmo 
informado no que respeita a consulta das entidades competentes, nomeadamente da CCDRN 
e APA, com vista a aprovação de processo de alteração. Confirmou-se ainda que a 
delimitação da área verde de proteção aos recursos naturais decorre da revisão do PDM, 
tendo àquela data sido efetuada com base na cartografia vetorial, a qual se confirma que 
estava desatualizada (comparativamente com os ortofotomapas de 2001, nos quais esta área 
se encontrava já pavimentada), pelo que, se conclui que esta área foi indevidamente qualificada 
aquando da revisão do plano, uma vez que, estando já ocupada, não seria capaz de assegurar 
o objetivo daquela classificação de espaço, ou seja, o de contribuir para o equilíbrio biofísico e 
paisagístico, a conservação de valores naturais e a preservação ou melhoria da qualidade 
ambiental.  
Pelo exposto, julga-se de redelimitar as áreas verdes de proteção aos recursos naturais 
aferindo-as ao limite da REN e qualificando a área sobrante na subcategoria áreas de indústria 
e armazenagem. 

1.0. Planta de 
Ordenamento 
- Qualificação 
Funcional do 
Solo 
16.0. Estrutura 
Ecológica 
Municipal 

5555    

1989/13 Maria do 
Sameiro 
Cruz Freitas 
Ramalho 

Rua do 
Paço, 323 

S. M. 
Avioso 

Solicita a reclassificação do solo para 
aglomerado rural. 

Aceite 
Parcialm
ente 

Analisada a presente participação, verifica-se que a proposta de alteração mantém o que 
estava definido no PDM de 2009, classificado como solo rural, na categoria de áreas agrícolas 
complementares e RAN – Reserva Agrícola Nacional. Esta opção foi motivada pela 
classificação como núcleo rural e património edificado do conjunto de edificações existentes a 
norte e que são características da ruralidade concelhia. 
Face ao exposto considerou-se viável a pretensão de inclusão do terreno no perímetro do 
aglomerado rural a norte. 

1.0. Planta de 
Ordenamento 
- Qualificação 
Funcional do 
Solo 

8888    

1981/13 Serafim 
Marques 

Lugar de 
Quires 

V. N. 
Telha 

Refere a existência de um lote do alvará 
n.º 21/92 que se encontra classificado 
como Área Verde Mista na Planta de 
Ordenamento - Qualificação do Solo 

Aceite   Trata-se de um erro material, uma vez que o citado lote de terreno já estava constituído à data 
de elaboração do PDM de 94.  
Tratando-se de pretensão enquadrável nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª 
alteração ao PDM de introdução de alterações decorrentes de incorreções e de erros/lacunas 
no Plano, passíveis de solução no âmbito dos procedimentos de correções materiais e 
retificações previstas no RJIGT, deve ser regularizada a situação, conferindo a capacidade 
construtiva que lhe é devida. 

1.0. Planta de 
Ordenamento 
– Qualificação 
Funcional do 
Solo 
16.0. Estrutura 
Ecológica 
Municipal 

9999    

2156/13 Vítor Manuel 
Teixeira 
Gonçalves 
de Sousa 

Rua Dr. 
António 
dos Santos 

Águas 
Santas 

Solicita a requalificação do solo de área 
verde mista para área de habitação 
unifamiliar - HU2 

Aceite 
Parcialm
ente 

A presente questão diz respeito a um terreno localizado na Rua Dr. António dos Santos, na 
freguesia de Águas Santas, adquirido pelo exponente para levar a cabo a construção e 
instalação de um edifício de serviços. 
De acordo com o Plano Diretor Municipal da Maia de 1994, o terreno em causa possuía 
capacidade construtiva, com a qualificação de área predominantemente de armazenagem. 
Durante o processo de revisão, decorria, simultaneamente, o processo de construção do 
referido edifício de serviços (instruído em dezembro de 2007), o qual, por vicissitudes diversas, 
não chegou a obter licença de construção. 
Após o processo de revisão do PDM da Maia, que culminou com a sua publicação em janeiro 
de 2009, o terreno em causa, devido, essencialmente, à existência de linha de água, no seu 
limite nascente, foi incluído na estrutura ecológica urbana, com a qualificação de área verde 
mista. 
Da análise da presente concluiu-se que a atual qualificação fundamenta-se, como referido, na 
existência da linha de água e no facto de se tratar de uma área com problemas de drenagem 
do sistema de águas pluviais, cuja capacidade de resposta fica muito aquém daquilo que seria 
desejável, mesmo para as necessidades atuais e decorrente de estrangulamentos a montante 
e a jusante do terreno alvo da participação. Tendo presente a existência da linha de água e da 
respetiva área de proteção e enquadramento, sempre salvaguardadas por aplicação direta da 
lei da água e respetivas servidões (proteção à linha de água existente, as condições de 

1.0. Planta de 
Ordenamento 
- Qualificação 
Funcional do 
Solo 
16.0. Estrutura 
Ecológica 
Municipal 
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escoamento superficial das águas pluviais bem como o sistema de escoamento das mesmas 
na área envolvente, que implicarão sempre o desenvolvimento de projeto que permita levar a 
cabo as necessárias alterações ao sistema existente), a equipa responsável pelo processo de 
alteração do PDM é de opinião de que, sob determinadas condições, será possível alterar, 
ainda que parcialmente, a qualificação do uso do solo do terreno. 
Em abono de uma eventual alteração está também o facto de a área envolvente se encontrar 
já completamente edificada, sendo o terreno em causa a única parcela que ainda não se 
encontra ocupada com qualquer tipo de construção e bem ainda o facto da proposta técnica 
de alteração do uso do solo na área em análise ser de diminuta dimensão, por referência à 
edificação proposta no processo referido, o que poderá permitir, sendo alvo dos estudos 
necessários e já referenciados, o desenvolvimento de um bom enquadramento paisagístico e 
urbanístico na envolvente. 
Considerando o exposto, entende-se ser de alterar parcialmente a qualificação do uso do solo, 
da atual Área Verde Mista para Área de Habitação Unifamiliar HU2. 

14141414    

2084/13 António José 
Neves 
Nogueira da 
Costa 

Rua Jorge 
Ferreirinha  

Vermoim Solicita a requalificação do terreno para 
áreas de indústria e armazenagem, viste 
que para este requerente não faz sentido 
a alteração da qualificação do solo 
proposta aquando da revisão do PDM, 
de área industrial para área verde de 
utilização coletiva e inserida na UOPG 
3.14 (designada de Lugar de Enxinhães). 

Não 
Aceite 

Efetivamente no PDM de 1994, o terreno alvo de participação pública da revisão do plano 
estava qualificado de área industrial e área verde urbana de proteção ou parque, a qual 
abrangia a totalidade da área a Poente da Rua Jorge Ferreirinha. Com a proposta de revisão 
ao Plano, foi aferido o perímetro das áreas de indústria e armazenagem à totalidade dos lotes/ 
prédios de uso industrial existentes e aprovados, e qualificada em áreas verdes de utilização 
coletiva a correspondente a zona inundável, incluindo-a em REN nos sistemas de zona 
ameaçada por cheias e áreas de infiltração máxima. A delimitação de zonas inundáveis 
correspondem à delimitação de uma cheia com retorno de 100 anos, que resulta de estudos 
hidrológicos e hidráulicos, cuja cheia pode não ocorrer no período de 15 anos mas irá ocorrer 
num período de 100.  
A solicitação de alteração da qualificação do solo respeita a uma área sobrante de um prédio 
inicial mais abrangente, que foi alvo de fracionamento com a construção de três armazéns, a 
Nascente da Rua Jorge Ferreirinha. A referida área sobrante confina a Norte com o limite de 
lotes/prédios de armazenagens/indústrias e a SUL com linha de água, o que impõe 
condicionalismos a qualquer ocupação naquela parcela, agravados ainda pelo facto de 
coincidir com Reserva Ecológica Nacional, nos sistemas de zonas ameaçadas pelas cheias e 
áreas de infiltração máxima. 
A hipotética alteração da qualificação do solo de tal área para indústria, é inviabilizada por 
configurar o incumprimento dos condicionalismos existentes relativos ao domínio hídrico e 
REN, pelo que, a manutenção desta área na UOPG3.12 é a solução mais favorável para este 
proprietário, uma vez que lhe garante uma capacidade edificatória abstrata associada à UOPG, 
no âmbito da perequação compensatória com os demais proprietários abrangidos 
Quanto à questão do IMI, e decorrendo a nível nacional a atualização dos prédios para 
aplicação deste, é o momento oportuno para este proprietário atualizar a avaliação do seu 
tereno em função da sua qualificação, isto é, em áreas verdes de utilização coletiva e inserido 
na UOPG3.12, que lhe permite um índice de utilização de 0,45 aplicado à totalidade da 
unidade de execução. 
Assim, julga-se de manter a qualificação do solo, a qual não foi alvo desta proposta de 
alteração ao PDM.  

----    

21212121    

2254/13 Junta de 
Freguesia de 
Moreira 

n.a Moreira Solicita a requalificação de uma área de 
indústria e armazenagem para área 
verde de proteção 
Solicita a requalificação do solo de área 
verde de enquadramento para área de 
indústria e armazenagem 

Não 
Aceite 

Relativamente à proposta de requalificação de uma área de indústria e armazenagem para 
área verde de proteção, com vista a salvaguardar a separação de usos entre a ZI Maia I e o 
Lugar da Guarda, informa-se que, a revisão do PDM, face à necessidade de dotação de área 
industrial na ZIM I, em cumprimento dos objetivos do modelo territorial de fortalecimento do 
parque empresarial existente e relocalização de unidades industriais deficientemente 
localizadas no território, alargou as áreas de indústria e armazenagem no território que constitui 

    ----    
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a designada ZI da Maia I, onde se localiza a área alvo da presente pretensão, por forma a 
garantir a capacidade de atração de investimento no domínio empresarial, e uma evolução 
anual positiva do número de empresas no concelho.  
Sem prejuízo do exposto, no caso em concreto, e embora não ilustrado nas peças 
desenhadas, a função da área verde de enquadramento é assegurada pelo disposto no n.º 3 
do artigo 66.º do regulamento do PDM, que define que “quando as unidades industriais ou de 
armazenagem confinarem com áreas habitacionais, é obrigatório garantir naquelas uma faixa 
verde contínua de proteção, com profundidade não inferior a 20 metros, constituída por 
espécies arbóreas com o objetivo de minimizar os impactes visuais e ambientais resultantes da 
atividade industrial”. 
Por este motivo, entende-se estar salvaguardada a função de proteção da zona habitacional 
contígua, não se julgando oportuno no presente processo proceder à requalificação do solo. 
Já no que concerne à pretensão oposta, de requalificação de uma área verde de 
enquadramento para área de indústria e armazenagem, informa-se que o referido local foi já 
alvo de alargamento da área de indústria e armazenagem, na sequência de duas participações 
efetivadas durante o período de discussão pública da proposta de revisão do plano diretor 
municipal, alargamento esse efetivado até ao limite da zona de proteção da linha de água 
existente. Acresce que na margem nascente da referida linha de água, aplica-se já a área de 
servidão non aedificandi da A41, não se verificando fundamentos que justifiquem a alteração 
da qualificação do solo. 

23232323    

2155/13 Amaro 
Manuel da 
Silva Pinho 

Rua do 
Nicho 

S. P. 
Avioso 

Reformulação do perímetro classificado 
como Área de habitação unifamiliar HU2 
da rua do Nicho, contemplando a 
classificação da área a tardoz desta 
frente como área de Industria e 
armazenagem. 

Não 
Aceite 

Entende-se, da análise do local, que a solução correta de ocupação da parcela prevista no 
PDM não inviabiliza o pedido de destaque de parcela e construção de edifício de 
armazenagem e industria que o requerente pretende realizar, passando apenas por uma 
alteração formal do projeto de arquitetura. 
Sendo a proposta possível com a atual delimitação não se vê necessidade de alterar o 
existente que delimita e separa corretamente a zona habitacional da zona industrial. 
A presente pretensão não se enquadra nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª 
alteração ao PDM, na qual não se pretende reequacionar o modelo territorial definido para o 
concelho. 
No processo de revisão do PDM teve-se como principal objetivo ao nível da forma de 
ocupação do território a criação, sempre que possível, de áreas que exerçam funções na 
separação e enquadramento de diferentes usos do solo.  
Analisado o caso em presença, verifica-se que o prédio encontra-se classificado como área de 
Habitação Unifamiliar na área anexa aos usos residenciais e como área de Indústria e 
Armazenagem na colmatação das unidades industriais existentes a nascente. 
O exponente apresenta uma proposta de implantação de edifício industrial em área de 
indústria e armazenagem e pedido de destaque de parcela integrada em área de indústria e 
armazenagem para a construção de habitação unifamiliar. De acordo com o regime de 
edificabilidade em áreas de indústria e armazenagem não é admitida a construção de 
habitação, salvo a adstrita a pessoal de vigilância. 
Assim, considera-se que a presente pretensão não tem viabilidade, conforme já informado ao 
requerente no âmbito do processo de construção n.º 4676/10. 
A estratégia de planeamento e de ordenamento do território aponta, sempre que possível, para 
uma distinção clara dos diferentes usos do solo, considerando que para o presente caso 
poderá ser requerida o destaque de parcela classificada como área de habitação unifamiliar 
HU2 e a implantação da indústria na área a nascente do prédio, permitindo colmatar a empena 
do edifício industrial existente e a construção de um arruamento entre os diferentes usos, que 

----    
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configurará a área de separação entre os diferentes usos do solo. 

26262626    

2163/13 António Dias 
Ferreira 

Rua de 
Arregadas 

Águas 
Santas 

Solicita a alteração da qualificação do 
solo do terreno de que é proprietário, 
por forma a recuperar a capacidade 
construtiva do terreno, possibilitando a 
construção de um edifício de habitação. 

Não 
Aceite 

A presente pretensão não se enquadra nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª 
alteração ao PDM, na qual não se pretende reequacionar o modelo territorial definido para o 
concelho. 
O processo de revisão do PDM teve como um dos objetivos, ao nível do ordenamento 
paisagístico, a promoção do enquadramento e valorização paisagística das intervenções no 
território do concelho. 
Assim, relativamente ao prédio objeto da presente participação procedeu-se à classificação do 
mesmo como solo urbano na categoria de áreas verdes de enquadramento, dado tratar-se de 
uma área que margina com a autoestrada A3 e para a qual se pretende o enquadramento e 
proteção física, visual e sonora desta infraestrutura.  
Conforme o ponto i) da alínea b) do n.º 1 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 294/97, que define as 
bases de concessão da Brisa, “em relação aos lanços de autoestrada constantes da base I 
anexa ao presente diploma, são fixadas as seguintes zonas de servidão non aedificandi: (…) 
edifícios, a menos de 40m a contar do limite definitivo previsto das plataformas das 
autoestradas, dos ramos dos nós e dos ramais de acesso e ainda das praças de portagem e 
das zonas de serviço, e nunca a menos de 20 m da zona da autoestrada.” 
Assim, mesmo atribuindo outra qualificação do solo ao prédio, a servidão imposta pela 
passagem da A3, não permite a construção pretendida. 
Concluiu-se que face à servidão administrativa que recai sobre o prédio, não é possível atribuir 
outra qualificação do solo que permita a construção pretendida. 

----    

33333333    

2215/13 UNIGAMAS Lugar da 
Pena 

Nogueira Solicita a requalificação do solo de área 
verde mista para área de habitação 
unifamiliar - HU2 para edificação de 
habitação unifamiliar. 

Não 
Aceite 

A área em apreço encontra-se classificada como Solo Urbano, tendo as qualificações de Áreas 
Verdes Mistas (Estrutura Ecológica Urbana) e Área de Habitação Unifamiliar HU2, estando esta 
qualificação localizada na área do terreno confinante com o arruamento por qual é servido e 
enquadrada na frente urbana respetiva. 
Verifica-se que a classificação e qualificação do solo coincidem com a pretensão plasmada na 
participação, pelo que não se vê motivo para a sua alteração. Quanto ao perímetro qualificado 
como HU2, justifica-se o desenho atual, quer pela manutenção de uma área-tampão entre a 
Área de Habitação Unifamiliar HU2 e a Área de Atividades Terciárias, localizada a poente, quer 
pela continuidade com a frente urbana que se desenvolve para norte. 

    ----    

35353535    

2218/13 Manuel 
Completo 

Av. do 
Aeroporto, 
419 

Moreira Pretende que sejam criadas condições 
no PDM que permitam a legalização das 
construções efetuadas no prédio para 
além das tituladas pelo processo 21/80, 
atribuindo ao prédio classe de espaço 
compatível com as edificações que 
possui. 

Não 
Aceite 

A presente pretensão não se enquadra nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª 
alteração ao PDM, na qual não se pretende reequacionar o modelo territorial definido para o 
concelho. 
O processo de revisão do PDM teve como um dos objetivos, ao nível do ordenamento 
paisagístico, a promoção do enquadramento e valorização paisagística das intervenções no 
território do concelho. 
Assim, relativamente ao prédio objeto da presente participação procedeu-se à classificação do 
mesmo como Solo Urbano na categoria de Áreas Verdes de Enquadramento, dado tratar-se 
de uma área que margina com a autoestrada A41 e para a qual se pretende o enquadramento 
e proteção física, visual e sonora desta infraestrutura, correspondendo a uma área que deve 
ser ocupada dominantemente por espécies florestais.  
Com efeito, a al. b) do n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 189/2002, de 28 de agosto, que 
aprova as bases da concessão da conceção, projeto, construção, financiamento, exploração e 
conservação dos lanços de autoestrada e conjuntos viários associados designada por 
concessão SCUT do Grande Porto, define que são fixadas as seguintes zonas de servidão non 
aedificandi a partir da aprovação da planta parcelar: 

----    
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i) Edifícios, a menos de 40 m a contar do limite definitivo previsto das plataformas das 
autoestradas, dos ramos dos nós e dos ramais de acesso e ainda das praças de portagem e 
das zonas de serviço, e nunca a menos de 20 m da zona da autoestrada; 
ii) Instalações de carácter industrial, nomeadamente fábricas, garagens, armazéns, 
restaurantes, hotéis e congéneres e, bem assim, igrejas, recintos de espetáculos, matadouros 
e quartéis de bombeiros, a menos de 70 m a contar dos limites da plataforma considerados na 
alínea anterior, e nunca a menos de 50 m da autoestrada. 
Acresce que, conforme o ponto i), da alínea b), do n.º 1, do art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 392-
A/2007, que aprova as bases da concessão do financiamento, conceção, projeto, construção, 
conservação, exploração e alargamento da concessão Douro Litoral, “são proibidas 
instalações de carácter industrial, nomeadamente fábricas, garagens, armazéns, restaurantes, 
hotéis e congéneres e, bem assim, igrejas, recintos de espetáculos, matadouros e quartéis de 
bombeiros, a menos de 70 m a contar dos limites da plataforma da estrada ou a menos de 50 
m da zona da autoestrada”. 
Assim, mesmo atribuindo outra qualificação do solo ao prédio, a servidão imposta pela 
passagem da A41, não permite a legalização das construções existentes com os usos 
referenciados e concretamente com o uso industrial. 
Quanto à construção existente e titulada pelo processo referido, a mesma mantém-se válida e 
é considerada como uma pré-existência ao abrigo do disposto no artigo 60.º do RJUE – 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e artigo 6.º do regulamento do PDM, podendo 
inclusive ser objeto de ampliação, nos termos do exposto no referido artigo 6.º, e desde que a 
referida ampliação não coincida com a área non aedificandi da A41.  
Concluiu-se que face à servidão administrativa que recai sobre o prédio, não é possível atribuir 
outra qualificação do solo que permita a legalização das construções realizadas. 
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Esta tipologia agrega todos os pedidos/sugestões que tenham apenas consequências ao nível da redação do 

regulamento, implicando a sua alteração. 

Nesta tipologia de participações foi apenas enquadrada uma pretensão, tendo-se avaliando a viabilidade de 

alteração do índice de utilização do solo previsto do PDM em vigor para a área objeto da participação com base 

no enquadramento na estratégia prosseguida em termos de uso e ocupação do solo. 
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19191919    

2179/13 Fixadomus Rua do 
Mosteiro 

Águas 
Santas 

Pretende que seja 
alterado o índice 
médio de 
edificabilidade da 
UOPG 6.5, 
aumentando a 
capacidade 
construtiva da 
parcela do seu 
domínio, alegando 
possuir 
capacidade 
edificatória distinta 
das UOPG 6.4 e 
6.6. 

Não 
Aceite 

Conforme referido pelo participante a UOPG possui um índice médio de 
0,4. Esta UOPG possui cerca de 98.000 m2 e uma área de cedência 
para parque urbano de cerca de 23.478 m2. É exigível uma área 
destinada a espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva de 
23.400 m2. 
No processo de alteração do PDM procedeu-se já à alteração da área 
afeta a construção da UOPG 6.5 diminuindo a área obrigatória integrar 
em Parque Urbano, de 39.128 m2 para 23.478 m2. 
A este aumento de área afeta à construção corresponde um aumento 
significativo do terreno a urbanizar e ainda uma maior flexibilidade, 
permitindo uma área de proteção ao Mosteiro de Águas Santas e 
implantação dos equipamentos. 
Refira-se ainda que para os 39.000 m2 de construção residencial sem 
tipologia dominante prevista na UOPG 6.5, corresponde uma área 
obrigatória de cedência para espaços verdes e equipamentos de 
utilização coletiva de 23.400 m2, área muito semelhante à prevista no 
Parque Urbano, o que reflete o equilíbrio da proposta. 
Considera-se que os índices previstos são já muito elevados para a 
capacidade de circulação viária da principal artéria de distribuição 
existente (Rua do Mosteiro). 
Em relação à comparação com as três unidades da Quinta da 
Caverneira, cumpre referir que a UOPG 6.4 é a mais penalizada, pois 
embora tenha um índice superior, também se exige uma área de 
cedência para parque Urbano superior, cerca do dobro exigível para as 
áreas obrigatórias de cedência. 
Por outro lado, também não é correto alegar que as três unidades 
possuem características morfológicas e topográficas idênticas e, como 
tal, merecem um tratamento idêntico, uma vez que são inequívocas as 
diferentes de condicionalismo de morfologia, topografia e relação com a 
envolvente existentes entre as três UOPG. 
Face ao exposto, considera-se que não deverá ser dado provimento à 
pretensão apresentada. 

 

vi.vi.vi.vi. Alterações da Estrutura ViáriaAlterações da Estrutura ViáriaAlterações da Estrutura ViáriaAlterações da Estrutura Viária    

São ainda objeto das participações incluídas nesta tipologia os pedidos para consideração nas Plantas de 

Qualificação do Solo e Hierarquia Viária de ligações viárias consideradas como necessárias pelos participantes. 

Foi determinado o sentido de decisão das participações incluídas nesta tipologia de acordo com as seguintes 

situações: 

a. Participações relativas a pedidos de alteração do traçado de vias; 

b. Participações relativas a pretensões já contempladas na revisão do PDM; 

c. Participações referentes a traçados de via resultantes de planos setoriais de ordem superior. 
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2254/13 Junta de 
Freguesia 
de Moreira 

n.a Moreira Apresenta preocupação 
relativamente ao traçado 
proposta  para a ligação 
viária entre a Rotunda do 
Monumento ao 
Empresário, na Zona 
Industrial da Maia I, e a 
Rua Conselheiro Costa 
Aroso. 
Solicita a ligação viária 
entre a Via Adelino 
Amaro da Costa e a ZI 
Maia I, na zona do 
Chancidro; 
Pretende que seja 
contemplada uma 
ligação viária ao centro 
logístico de carga aérea 
pelo território de Moreira 
e que seja abandonada a 
proposta de ligação a 
partir do nó da Aveleda 
da A28 

Não 
Aceite 

Ligação Viária já prevista no PDM, identificada como RVP35, 
constitui a solução de traçado mais adequado à zona envolvente, 
tendo em consideração a atual classificação de solos e ocupação 
dos mesmos. 
Considera-se que as ligações viárias existentes e previstas no PDM 
(RVP35 e as ligações a norte, através da Via Carlos Mota Pinto e 
Rua Eng.º Frederico Ulrich e a Via Adelino Amaro da Costa) são 
suficientes, não só porque permitem estabelecer a ligação das 
empresas suportadas na Via Dr. Francisco Sá Carneiro com a Via 
Adelino Amaro da Costa e a Ex-EN13, como também impedem que 
tráfego mais pesado sobrecarregue a zona do Lugar da Guarda, a 
qual deverá manter-se o mais possível salvaguardado do mesmo. 
Enquanto a via prevista não é executada, poderão ser aplicadas 
medidas de regulação e distribuição do tráfego, as quais, contudo, 
não possuem enquadramento no presente processo de alteração 
ao PDM. 
A ligação viária prevista na envolvente do AIFSC – Aeroporto 
Internacional Francisco Sá Carneiro resulta do Plano Setorial do 
mesmo, com o qual o PDM da Maia teve que se compatibilizar, em 
cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 3.º do RJIGT.  
Acresce o facto de a criação de uma ligação viária entre o Centro 
Logístico de Carga Aérea e a EN107 implicar a ocupação de 
terrenos do aeroporto, com potenciais impactes significativos na 
operacionalização desta estrutura assim como nos procedimentos e 
níveis de segurança. 

 

vii.vii.vii.vii. Exclusão de UOPGExclusão de UOPGExclusão de UOPGExclusão de UOPG    

Nesta tipologia incluiu-se a participação que solicitava a exclusão dos prédios de que o exponente é proprietário da 

UOPG delimitada. 

Na ponderação do sentido de decisão das participações que solicitam a exclusão de parcelas das UOPG, teve-se em 

atenção o facto de as parcelas objeto da participação serem fundamentais na garantia do cumprimentos dos 

objetivos programáticos da UOPG, as quais aí devem permanecer, por contraposição às que, sendo de pequena 

dimensão e infraestruturadas, podem delas ser retiradas sem que tal facto resulte no prejuízo do interesse público da 

UOPG em causa. 

A participação integrada nesta tipologia foi analisada, avaliando-se o seu enquadramento com base nos seguintes 

fatores: 

� Enquadramento na estratégia prosseguida em termos de uso e ocupação do solo; 

� Salvaguarda dos valores ambientais e culturais; 

� Não afetação do cumprimento dos objetivos programáticos; 

� Ajustamentos dos perímetros do solo urbanizado. 
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2220/13 Vitorino da 
Rocha 

Tv. 5 de 
Outubro, 
314 

Gueifães O requerente 
solicita solução 
para 
enquadramento 
das construções 
existentes com 
vista à sua 
legalização. 

Não 
Aceite 

A solicitação apresentada respeita a uma exposição já efetuada pelo 
munícipe, datada de 10 de outubro de 2011, com o registo n.º 26760, 
informada e alvo de notificação, através do ofício n.º 19952, relevando 
esclarecer ter-se concluído que a legalização do conjunto de habitações, 
inseridas na UOPG 3.14, não poder ser viabilizada à luz das atuais regras 
urbanísticas. 
Reitera-se que a edificabilidade em UOPG só pode concretizar-se, fora das 
Unidades de Execução, nas situações previstas no n.º 7, do artigo 105.º, e n.º 
3, do artigo 115.º, ambos do regulamento do PDM, aplicando-se este último 
apenas a solo urbanizado e em situações em que não haja necessidade de 
reestruturação da propriedade, o que não acontece no presente caso.  
Sem prejuízo do exposto, foi ainda verificada a possibilidade de 
enquadramento no âmbito  do n.º 7 do artigo 105.º, isto é, de se considerar 
tratar-se de uma operação avulsa (parcelas situadas na contiguidade com 
zona urbanizada ou com áreas que tenham adquirido características 
semelhantes àquela através de ações de urbanização ou edificação, e desde 
que o município considere que as soluções propostas asseguram uma 
correta articulação formal e funcional com a zona urbanizada e não 
prejudiquem o ordenamento urbanístico da área envolvente), tendo-se 
concluído que presença área não é contígua ao solo urbanizado, tratando-se 
efetivamente de uma ocupação interior, e bastante desqualificada. 
Pesa ainda o facto de que, conquanto possa estar dotada de algumas 
infraestruturas básicas, não se enquadra no conceito de zona urbanizada em 
acordo com o PROT-Norte e com as condições gerais de edificabilidade 
definidas no n.º 1 do artigo 18.º do regulamento do PDMM, por não satisfazer 
as exigências descritas na alínea a) -  “A sua dimensão, configuração e 
circunstâncias topográficas sejam adaptadas ao aproveitamento pretendido, 
em boas condições de funcionalidade, economia e integração paisagística”. 
Mais se julga de informar que considerando a configuração do prédio e das 
construções existentes, no âmbito de hipotética operação de legalização, 
seria inviabilizado o deferimento da mesma, por incumprimento das regras 
constantes do RGEU, pelo que a alteração a qualificação do solo não 
constitui o único óbice à pretensão de legalização. 
Assim, julga-se de manter a qualificação do solo, isto é, a inclusão na UOPG 
3.14 Lugar de Enxinhães, para a qual estão estabelecidas regras, conteúdos 
programáticos e forma de execução, que fazem depender a aprovação de 
operações urbanísticas de enquadramento prévio em unidades de execução, 
onde é indispensável a definição detalhada da conceção e forma de 
ocupação, com recurso a desenho urbano, no âmbito da qual poderão ser 
equacionadas soluções que permitam a requalificação urbanística de todo 
aquele espaço. 

    

viii.viii.viii.viii. Inclusão em UOPGInclusão em UOPGInclusão em UOPGInclusão em UOPG    

Nesta tipologia incluiu-se a participação que solicita a inclusão dos prédios de que o exponente é proprietário numa 

UOPG delimitada. 

A participação integrada nesta tipologia foi analisada, avaliando-se o seu enquadramento com base nos seguintes 

fatores: 

� Enquadramento na estratégia prosseguida em termos de uso e ocupação do solo; 

� Enquadramento no cumprimento dos objetivos programáticos da UOPG. 
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IDIDIDID    

PPPPARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃO    PPPPRETENSÃORETENSÃORETENSÃORETENSÃO    PPPPONDERAÇÃOONDERAÇÃOONDERAÇÃOONDERAÇÃO    

RRRREGISTOEGISTOEGISTOEGISTO    

IIIINTERNONTERNONTERNONTERNO    

RRRREQUERENTEEQUERENTEEQUERENTEEQUERENTE    
MMMMORADAORADAORADAORADA    FFFFREGUESIAREGUESIAREGUESIAREGUESIA    

OOOOBJETOBJETOBJETOBJETO    
DDDDECISÃOECISÃOECISÃOECISÃO    FFFFUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃO    

38383838    

2228/13 Luís Miguel 
Pinto Ferreira 
Torres 

Rua Gonçalo 
Mendes da Maia 

Nogueira Terreno situado nas imediações 
da Rua Gonçalo Mendes da Maia 
e da Rua das Carvalheiras, 
freguesia de Nogueira, com área 
aproximada de 43121m². 
Segundo os requerentes, a 
aplicação do atual PDM aos 
terrenos em causa não é 
compatível com um bom 
aproveitamento por parte dos 
proprietários para qualquer tipo 
de intervenção. Solicita a 
requalificação da totalidade do 
terreno para área de construção - 
área de habitação unifamiliar HU2 
e a inclusão do terreno em causa 
no perímetro da UOPG 4.6. 

Não 
Aceite 

A presente pretensão não se enquadra nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao PDM, na qual não se 
pretende reequacionar o modelo territorial definido para o concelho. 
O processo de revisão do PDM teve como principal objetivo, ao nível do modelo territorial, a contenção das frentes 
urbanas desarticuladas das existentes, numa ótica de coesão dos aglomerados urbanos, procurando, assim, restringir o 
perímetro urbano. 
Tal resulta de orientações presentes em planos de hierarquia superior, como o Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território, em que uma das medidas a considerar na elaboração dos instrumentos de gestão territorial é 
a promoção de um desenvolvimento urbano mais compacto e policêntrico, contrariando a construção dispersa, 
estruturando a urbanização difusa e incentivando o reforço das centralidades urbanas. 
De acordo com o RJIGT, a classificação do solo como urbano integra a definição do solo urbanizado e dos solos afetos à 
estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do sistema urbano (cfr. n.º 4, do art.º 73.º). 
Na proposta de revisão do PDM, a área objeto da presente participação foi classificada como Área de Habitação 
Unifamiliar, nas frentes para os arruamentos existentes, e como Área Verde Mista, no interior do quarteirão formado pelas 
mesmas. 
Assim, com vista à contenção de novas frentes urbanas desarticuladas das existentes, numa ótica de coesão dos 
aglomerados urbanos, procedeu-se à restrição da área afeta ao uso habitacional, na frente dos arruamentos 
infraestruturados, permitindo colmatar o vazio urbano criado pelas construções já existentes. 
No interior dos prédios, que corresponde a área não urbanizada e florestada, optou-se por integrar em estrutura ecológica 
em solo urbano, na categoria de Áreas Verdes Mistas, correspondendo a áreas com vocação para o recreio e lazer ou de 
integração ambiental, que interessa qualificar paisagisticamente. 
Decorridos três anos após a entrada em vigor do Plano, mantém-se a estratégia de planeamento definida, julgando-se 
não haver motivos para a alteração sugerida. 
Importa referir que, atendendo a que a evolução da dinâmica construtiva tem sido regressiva e ao facto de existir nas 
proximidades loteamentos aprovados com capacidade para acolher um eventual crescimento da procura residencial, não 
se mostra necessária a qualificação de mais área como solo urbano para além da já existente no atual plano.  
Acresce que, de acordo com os resultados provisórios do Recenseamento Geral da População, na Maia, cerca de 11% 
dos alojamentos familiares existentes encontram-se vagos, verificando-se já que existe um excedente de oferta de 
edifícios habitacionais. 
A proposta de ocupação apresentada na participação não é viável com a atual classificação do solo definida para os 
terrenos, e contraria os objetivos de ocupação definidos no PDM no que diz respeito à contenção das frentes urbanas e 
de não edificação em solo não infraestruturado. 
Por outro lado, um dos aspetos considerados na alteração do plano prendeu-se com a ponderação da rede viária 
prevista. Assim, no que diz respeito à fundamentação efetuada relativamente ao atravessamento na área abrangida pela 
parcela alvo de participação de uma ligação da rede viária principal, propôs-se a eliminação da via identificada na carta de 
Programação e Execução como RVP 27, considerando que a evolução dos estudos da mesma revelou não existirem 
condições técnicas que viabilizassem a construção, sobretudo ao nível da morfologia do terreno, a qual contribuiria 
também para onerar os objetivos do PDM relativos à preservação dos valores paisagísticos, e bem ainda, por se 
considerar que já existe um sistema viário capaz de dar resposta aos padrões de mobilidade. 
Não obstante o exposto quanto à classificação do solo, atendendo ao fato de se ter proposto a eliminação da via referida, 
foi ponderada a alteração da classificação na frente da Rua Dr. Germano de Sousa Vieira, permitindo a colmatação da 
frente urbana existente. 
Quanto à possibilidade de inclusão na UOPG 4.6, considera-se não ser viável, na medida em que não é preconizado 
neste processo de alteração do PDM o alargamento dos Perímetros de qualquer UOPG, não existe contiguidade territorial 
e não se verifica o enquadramento nos conteúdos programáticos da mesma Unidade Operativa. 
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ix.ix.ix.ix. Programação e ExecuçãoProgramação e ExecuçãoProgramação e ExecuçãoProgramação e Execução    

Nesta tipologia incluem-se todas as participações que referentes às propostas de equipamentos programados no 

âmbito de Planta de Ordenamento – Programação e Execução. 

 

IDIDIDID    

PPPPARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃO    PPPPRETENSÃORETENSÃORETENSÃORETENSÃO    PPPPONDERAÇÃOONDERAÇÃOONDERAÇÃOONDERAÇÃO    

RRRREGISTOEGISTOEGISTOEGISTO    

IIIINTERNONTERNONTERNONTERNO    
RRRREQUERENTEEQUERENTEEQUERENTEEQUERENTE    

MMMMORADAORADAORADAORADA    FFFFREGUESIAREGUESIAREGUESIAREGUESIA    
OOOOBJETOBJETOBJETOBJETO    

DDDDECISÃOECISÃOECISÃOECISÃO    FFFFUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃO    

7777    

1763/13 Agostinho 
Moreira 
Oliveira 
Rangel 

n.a S. P. 
Avioso 

1. Regista incongruência 
entre a peça desenhada 
e escrita da Planta de 
Ordenamento: 
Programação e 
Execução 
4. Questiona a proposta 
de eliminação da Carta 
de Programação e 
Execução do 
equipamento AS07 - 
Centro de Convívio, na 
freguesia de S. pedro 
Avioso 

Não 
Aceite 

Relativamente às sugestões efetuadas pelo participante, informa-se 
que as correções serão efetuadas nos respetivos documentos, 
designadamente no respeitante ao ponto 2 da participação em 
análise. 
No entanto, importa esclarecer o seguinte: 
1. A referência do equipamento desportivo d08 está correta no 
relatório IV. Programa de Execução e Plano de Financiamento – 
elementos sujeitos a discussão pública da 1.ª alteração ao plano 
diretor municipal revisto. 
O relatório que fundamenta a proposta de alteração contem todas 
as referências aos equipamentos que integram a planta de 
programação e execução do plano diretor municipal em vigor, dai a 
referência ao equipamento d10 correspondendo à numeração atual 
sem alterações.  
4. A proposta foi alterar a tipologia do equipamento previsto 
identificado como AS07, mantendo a finalidade genérica de 
equipamento. 
Assim, a área em causa continua afeta a equipamento de reserva, 
quer na planta de ordenamento – qualificação de solo, quer na 
planta de ordenamento – programação/execução, sem tipologia de 
equipamento definida. 
Importa salientar que desde a entrada em vigor do plano diretor 
municipal até 2011 (dados que serviram de base à proposta de 
alteração do PDM), verificou-se um crescimento do n.º de centros 
de convívio no concelho, encontrando-se atualmente em 
funcionamento seis centros de convívio, contra apenas existia um 
em 2009. 

21212121    

2254/13 Junta de 
Freguesia 
de Moreira 

n.a Moreira 3. solicita a 
deslocalização do centro 
escolar previsto na 
UOPG da zona a 
nascente da urbanização 
do Lidador para área 
nascente da freguesia de 
Moreira 

Não 
Aceite 

3. Encontra-se atualmente em curso o processo de revisão da Carta 
Educativa. Aguardam-se pelas conclusões deste instrumento de 
planeamento setorial para que possa ser tomada uma decisão 
definitiva sobre o equipamento em causa, após o que será 
desencadeado procedimento de alteração do plano diretor 
municipal, por adaptação, integrando o novo conteúdo da Carta 
Educativa. 

 

x.x.x.x. Pedidos de esclarecimento e sugestões váriasPedidos de esclarecimento e sugestões váriasPedidos de esclarecimento e sugestões váriasPedidos de esclarecimento e sugestões várias    

Nesta tipologia encontram-se todas as restantes participações que não possuíam nenhuma das características para 

serem integradas nas tipologias de participações anteriores, referentes a situações que não se enquadram no 

período de discussão pública e no próprio processo de alteração do PDM, a sugestões várias ao nível da redação 

dos relatórios do Plano.  
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IDIDIDID    

PPPPARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃO    PPPPRETENSÃORETENSÃORETENSÃORETENSÃO    PPPPONDERAÇÃOONDERAÇÃOONDERAÇÃOONDERAÇÃO    
PPPPEÇAS A EÇAS A EÇAS A EÇAS A 

AAAALTERARLTERARLTERARLTERAR    

RRRREGISTOEGISTOEGISTOEGISTO    

IIIINTERNONTERNONTERNONTERNO    
RRRREQUERENTEEQUERENTEEQUERENTEEQUERENTE    

MMMMORADAORADAORADAORADA    FFFFREGUESIAREGUESIAREGUESIAREGUESIA    
OOOOBJETOBJETOBJETOBJETO    

DDDDECISÃOECISÃOECISÃOECISÃO    FFFFUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃOUNDAMENTAÇÃO    

7777    

1763/13 Agostinho 
Moreira 
Oliveira 
Rangel 

n.a n.a 2. Questiona 
a morada do 
Museu 
Municipal da 
Maia onde se 
encontra 
depositada a 
Necrópole de 
S. Pedro de 
Avioso; 
3. Questiona 
a localização 
do Marco 
Miliário do 
Ferronho no 
Museu de 
História e 
Etnologia da 
Terra da 
Maia; 

Aceite 
Parcialmente 

2. Esclarece-se que o sarcófago 
existente na necrópole de São Pedro 
de Avioso identificado com n.º 39 se 
encontra no adro da igreja de São 
Pedro de Avioso e que a ara 
descoberta durante as obras de 
ampliação da referida igreja se 
encontra depositada no Museu de 
História e Etnologia das Terras da 
Maia, sito na Praça 5 de Outubro, na 
freguesia de 
Santa Maria de Avioso. Será corrigida 
a menção ao museu municipal da 
maia no relatório do património 
arqueológico. 
3. Confirma-se que o marco miliário 
do ferronho se encontra depositado 
no museu de história e etnologia da 
terra da maia, sito na Praça 5 de 
Outubro, na freguesia de Santa Maria 
de Avioso. 

Relatório 
Património 
Arqueológico 

21212121    

2254/13 Junta de 
Freguesia 
de Moreira 

n.a n.a 7. solicita 
medidas de 
limpeza de 
propriedades 
e permissão 
de 
construção 
em áreas 
afastadas de 
zonas 
arborizadas 

n.a Não se entende qual o objeto da 
pretensão, considerando-se que a 
mesma não é matéria do PDM, mas 
de legislação específica. Não 
aplicável.    

- 

39393939    

2273/13 Urbano 
Manuel 
Azevedo 

Rua 
General 
Humberto 
Delgado 

Milheirós Solicita que 
sejam criadas 
condições 
que lhe 
permita 
legalizar as 
construções 
existentes 

n.a Considera-se que as questões 
colocadas pelo participante não se 
enquadram no âmbito do Plano 
Diretor Municipal, uma vez que 
questiona sobre a possibilidade de 
realizar uma operação urbanística em 
concreto, regida pelo RJUE – Regime 
Jurídico da Urbanização. 
Deverá o participante efetuar as 
diligências necessárias no âmbito do 
processo respetivo, onde, em 
concreto, é analisada a conformidade 
do mesmo para efeitos de aprovação 
da operação urbanística solicitada. 
Mais se informa, que o prédio em 
causa se encontra classificado no 
Plano Diretor Municipal em vigor, 
como solo urbano, inserido na 
categoria de áreas residenciais, em 
“Área De Habitação Unifamiliar HU2”, 
admitindo assim a legalização 
pretendida. 

- 
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4. 4. 4. 4. ALTERAÇÕES SUSCITADAS DURANTE PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA E INTRODUZIDAS PELA EQUIPAALTERAÇÕES SUSCITADAS DURANTE PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA E INTRODUZIDAS PELA EQUIPAALTERAÇÕES SUSCITADAS DURANTE PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA E INTRODUZIDAS PELA EQUIPAALTERAÇÕES SUSCITADAS DURANTE PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA E INTRODUZIDAS PELA EQUIPA    

Nesta tipologia, encontram-se todas as restantes alterações introduzidas à proposta sujeita a discussão pública 

decorrentes da compatibilização do plano com outros instrumentos de gestão territorial, da compatibilização com 

diplomas legais que neste período foram publicados, de lapsos/erros detetados pela Equipa no âmbito dos 

procedimentos de gestão urbana em curso e bem ainda de alterações que embora não tenham por base 

participação específica foram motivadas na sequência da reflexão efetuada pela Equipa por força do universo das 

participações recebidas, decorrendo da conjugação articulada de várias reclamações, observações ou sugestões.  

Tratam-se, deste modo, quer de alterações decorrentes da entrada em vigor de novos planos ou normas, as quais 

implicariam uma alteração por adaptação ou, constituindo servidões e restrições de utilidade pública, prevaleciam 

sobre as normas do PDM, quer ainda de alterações suscitadas ou decorrentes de demais participações efetuadas 

na discussão pública. 

Incluem-se entre elas as seguintes situações: 

 

A.A.A.A. Plano Diretor MunicipalPlano Diretor MunicipalPlano Diretor MunicipalPlano Diretor Municipal    da Trofada Trofada Trofada Trofa    

No âmbito da publicitação do relatório de análise e ponderação das participações recebidas em sede de discussão 

pública da proposta de revisão do PDM da Trofa, a Câmara Municipal da Maia tomou conhecimento da ponderação 

efetuada relativamente à sua participação quanto à rede viária prevista no PDM da Trofa. 

Não tendo sido acolhida a pretensão de inclusão na rede viária das vias previstas no PDM da Maia, Planta de 

Ordenamento – Programação e Execução, como RVP 20 e RVP 24, mas localizadas em território da Trofa, tendo 

como fundamento outras participações recebidas por munícipes da Trofa, e bem ainda a afetação do potencial 

produtivo do território atravessado pelas vias referidas, e por forma a articular os respetivos instrumentos de gestão 

territorial dos concelhos limítrofes, procedeu-se à eliminação das referidas vias da proposta do PDM da Maia, 

considerando ainda que: 

• A estrutura viária prevista incide quase totalmente sobre território do município da Trofa; 

• O referido sistema viário foi incluído na proposta de revisão do PDM tendo como fundamento a 

necessidade de garantir melhores condições de acessibilidade à designada Plataforma Logística Maia/Trofa 

do Programa Portugal Logístico, que inicialmente incluía uma mancha significativa de terrenos na Trofa; 

• Embora não se conheçam desenvolvimentos do projeto de construção da Plataforma Logística, e 

persistindo a necessidade de garantir acessibilidade à rede viária principal àquela zona do concelho da 

Maia, vocacionada para acolhimento de empresas ligadas ao setor da logística, existem outras alternativas 

no interior do concelho, designadamente as RVP21 e RVP25, que garantem a ligação ao designado nó da 

Nova Maia, na A41. 

A presente alteração terá repercussões nas seguintes peças do PDM da Maia: 

1.0. Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo 

1.3. Planta de Ordenamento – Hierarquia Viária 

1.4. Planta de Ordenamento – Programação e Execução 

Relatório IV – Programa de Execução e Plano de Financiamento. 
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B.B.B.B. Classificação da Igreja e Casa do Mosteiro de SãClassificação da Igreja e Casa do Mosteiro de SãClassificação da Igreja e Casa do Mosteiro de SãClassificação da Igreja e Casa do Mosteiro de São o o o SSSSalvador de Moreiraalvador de Moreiraalvador de Moreiraalvador de Moreira    

Durante o período de discussão pública foi publicada a Portaria n.º 740-C/2012, a 24 de dezembro, na 2.ª série do 

Diário da República n.º 248, que procede à classificação como monumento de interesse público da Igreja e Casa do 

Mosteiro de São Salvador de Moreira. 

Com esta classificação considerou-se de proceder a alteração nos documentos do plano do novo estatuto de 

classificação, passando de Imóvel em Vias de Classificação para Imóvel Classificado. 

A presente alteração terá repercussões nas seguintes peças do PDM da Maia: 

 Regulamento 

1.1. Planta de Ordenamento – Património Edificado 

1.2. Planta de Ordenamento – Património Arqueológico 

2.0. Planta de Condicionantes 

Relatório do Património Edificado 

Relatório do Património Arqueológico 

 

C.C.C.C. Rede ElétricaRede ElétricaRede ElétricaRede Elétrica    

Atualização do cadastro de infraestruturas: 

• eliminação dos traçados de Linhas de Alta Tensão que foram desmontadas; 

• inclusão do traçado da nova linha (enterrada) Vermoim - Prelada. 

A presente alteração terá repercussões nas seguintes peças do PDM da Maia: 

2.0. Planta de Condicionantes 

 

D.D.D.D. UOPG UOPG UOPG UOPG Lugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e GueifãesLugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e GueifãesLugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e GueifãesLugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e Gueifães    

A Câmara Municipal, após a abertura do período de discussão pública da proposta de alteração ao PDM, procedeu 

à elaboração de estudo urbanístico de referência com vista ao possível desenvolvimento da UOPG 3.13 - Lugar de 

Maninhos 2, freguesia de Vermoim e Gueifães, analisando a oportunidade de viabilização de parte significativa do 

Projeto do Parque Urbano dos Maninhos – PUM. 

A solução proposta, visa a colmatação das referidas frentes urbanas existentes, privilegiando usos, cérceas e tipo 

morfologias dominantes; o reperfilamento e normalização de troço da Rua Altino da Silva Gomes; a criação e 

disponibilização de espaço verde público de utilização coletiva a integrar no designado Parque Urbano dos 

Maninhos (promovendo a permeabilidade física e visual e garantindo a circulação contínua e o acesso a tal 

equipamento de lazer) e a oportunidade de resolver um conjunto habitacional de génese ilegal. 

O estudo de referência foi desenvolvido em conformidade com o PDM em vigor e com vista a garantir a execução 

desta proposta, que mereceu a aprovação da Câmara Municipal, através de deliberação tomada a 7 de fevereiro de 

2013, entende-se propor retificar as peças sujeitas a discussão pública, mantendo a atual delimitação da UOPG, e 
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alterando a qualificação do solo para Áreas de habitação sem tipologia dominante, subcategoria que melhor garante 

a necessidade de efetuar a articulação entre os espaços já construídos de tipologia de habitação coletiva, 

correspondentes ao limite Poente, com os de tipologia de habitação unifamiliar, no limite nascente.  

As alterações propostas não desvirtuam o modelo de ordenamento territorial previamente preconizado, nem se 

considera que ponham em causa os interesses dos proprietários dos solos ao nível de verem lesado o respetivo 

direito subjetivo, uma vez que é garantida a mesma capacidade edificatória. 

A presente alteração terá repercussões nas seguintes peças do PDM da Maia: 

Regulamento 

1.0. Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo 

1.4. Planta de Ordenamento – Programação e Execução 

    

E.E.E.E. UOPGUOPGUOPGUOPG    Lugar da Arroteia, freguesia de PedrouçosLugar da Arroteia, freguesia de PedrouçosLugar da Arroteia, freguesia de PedrouçosLugar da Arroteia, freguesia de Pedrouços    

Após a abertura do período de discussão pública da proposta de alteração ao PDM, os serviços de planeamento 

foram solicitados a pronunciar-se sobre o processo de controlo prévio de operação urbanística com o registo n.º 

1150/12 referente ao pedido de “legalização” de construção confinante com uma AUGI. Verificou-se que o limite da 

UOPG se sobrepõe ao cadastro da parcela de terreno com frente para a rua do Seixido fazendo com que parte da 

parcela esteja inserida na UOPG. 

Os conteúdos programáticos da UOPG pretendem fomentar o uso de equipamentos e serviços não admitindo a 

construção de habitações.  

Perante este cenário e considerando que a parcela de terreno com frente para a rua do Seixido possui já uma frente 

urbana consolidada composta por habitações geminadas, considerou-se correto propor a redelimitação da UOPG, 

no sentido de admitir a viabilização do estabelecimento de uma continuidade da frente de construção já existente, 

com a mesma tipologia  

Assim propõe-se a retificação das peças sujeitas a discussão pública, alterando a delimitação da UOPG em função 

do limite do cadastro da propriedade em causa e considerando a alteração da qualificação do solo para Áreas de 

habitação unifamiliar HU2, qualificação que melhor se adequa ao local, garantido que a extensão da rua de Seixido 

para sul, fique integrada na UOPG podendo articular-se com a Estrada da Circunvalação, tal como se almeja nos 

conteúdos programáticos.    

Em causa está uma alteração pontual referente a uma construção existente,  que não afeta o modelo de ocupação 

territorial definido no Plano Diretor Municipal, precisamente porque se tratar de uma alteração pontual (acerto) em 

termos de ocupação territorial, conferindo a mesma qualificação do solo da área envolvente e garantindo uma 

melhor transição entre a área urbana e a UOPG. 

A presente alteração terá repercussões nas seguintes peças do PDM da Maia: 

Regulamento 

1.0. Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo 

1.4. Planta de Ordenamento – Programação e Execução 
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5. SÍNTESE 5. SÍNTESE 5. SÍNTESE 5. SÍNTESE DAS DAS DAS DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS AO PLANOALTERAÇÕES INTRODUZIDAS AO PLANOALTERAÇÕES INTRODUZIDAS AO PLANOALTERAÇÕES INTRODUZIDAS AO PLANO    

Da ponderação efetuada sobre as participações recebidas durante o período de discussão pública da proposta de 

alteração do Plano Diretor Municipal do Concelho da Maia, que motivam a proposição de alterações à proposta 

apresentada durante esse período, e bem ainda do grupo de alterações suscitadas durante o referido período e 

identificadas no ponto anterior, a serem aprovadas, serão introduzidas nos seguintes elementos que acompanham o 

Plano: 

Regulamento 

1.0. Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo 

1.2. Planta de Ordenamento – Património Arqueológico 

1.3. Planta de Ordenamento – Hierarquia Viária 

1.4. Planta de Ordenamento – Qualificação do Solo 

2.0. Planta de Condicionantes 

16.0. Planta da Estrutura Ecológica Municipal 

Relatório IV. Programa de Execução e Plano de Financiamento 

Relatório Património Arqueológico 

    

RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    

Decorrente das alterações suscitadas durante período de discussão pública e introduzidas pela equipa, efetuaram-

se as seguintes alterações à versão do regulamento do PDM da Maia sujeita a discussão pública. 
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Regulamento Regulamento Regulamento Regulamento ––––    Versão Discussão PúblicaVersão Discussão PúblicaVersão Discussão PúblicaVersão Discussão Pública    Regulamento Regulamento Regulamento Regulamento ––––    Versão FinalVersão FinalVersão FinalVersão Final    

UOPG 3.11. Lugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e UOPG 3.11. Lugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e UOPG 3.11. Lugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e UOPG 3.11. Lugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e 

GueifãesGueifãesGueifãesGueifães    

1. Objetivos programáticos: 

a) Com uma área aproximada de 2,9 ha, tem como 

objetivo a continuidade do parque urbano previsto 

na UOPG anterior, associado à linha de água; 

b) Pretende-se ainda a consolidação da área 

residencial existente e a legalização e qualificação de 

uma área urbana de génese ilegal existente na zona 

poente; 

2. Indicadores e parâmetros urbanísticos: 

a) O uso dominante é o habitacional, admitindo-se 

usos complementares compatíveis, nomeadamente 

comércio e serviços; 

b) Deve ser garantida uma área para espaço verde de 

utilização coletiva contínua com um mínimo de 

13.000,00 m2, tal como consta na Planta de 

Ordenamento – Qualificação do Solo, admitindo-se o 

ajustamento da configuração desta; 

c) A altura da fachada máxima admitida é de 3 pisos; 

d) O índice de utilização aplicado à totalidade da UOPG 

é de 0,45. 

3. Formas de execução: 

A execução realiza-se através de operações urbanísticas 

de loteamento, enquadradas em Unidades de Execução.    

UOPG 3.11. Lugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e UOPG 3.11. Lugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e UOPG 3.11. Lugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e UOPG 3.11. Lugar dos Maninhos 2, freguesias de Vermoim e 

GueifãesGueifãesGueifãesGueifães    

1. Objetivos programáticos: 

a) Com uma área aproximada de 3,4 ha, tem como 

objetivo a continuidade do parque urbano previsto 

na UOPG anterior, associado à linha de água; 

b) Pretende-se ainda a consolidação da área 

residencial existente e a legalização e qualificação de 

uma área urbana de génese ilegal existente na zona 

poente; 

2. Indicadores e parâmetros urbanísticos: 

a) O uso dominante é o habitacional, admitindo-se 

usos complementares compatíveis, nomeadamente 

comércio e serviços; 

b) Deve ser garantida uma área para espaço verde de 

utilização coletiva contínua com um mínimo de 

13.000,00 m2, tal como consta na Planta de 

Ordenamento – Qualificação do Solo, admitindo-se o 

ajustamento da configuração desta; 

c) A altura da fachada máxima admitida é de 3 pisos; 

d) O índice de utilização aplicado à totalidade da UOPG 

é de 0,45. 

3. Formas de execução: 

A execução realiza-se através de operações urbanísticas 

de loteamento, enquadradas em Unidades de Execução. 

JustificaçãoJustificaçãoJustificaçãoJustificação    

No âmbito da elaboração de um Estudo Urbanístico de Referência, durante o período de discussão pública, considerou-se que o 
limite que melhor se adequa ao cumprimento dos objetivos da UOPG é o estabelecido no PDM em vigor, e que a qualificação do 
solo que melhor garante a necessidade de efetuar a articulação entre os espaços já construídos de tipologia de habitação 
coletiva, correspondentes ao limite Poente, com os de tipologia de habitação unifamiliar, no limite nascente, é a de Área de 
Habitação sem Tipologia Dominante. 
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UOPG 6.10. Lugar da Arroteia, freguesia de PedrouçosUOPG 6.10. Lugar da Arroteia, freguesia de PedrouçosUOPG 6.10. Lugar da Arroteia, freguesia de PedrouçosUOPG 6.10. Lugar da Arroteia, freguesia de Pedrouços    

1. Objetivos programáticos: 

a) Com uma área aproximada de 6,2 ha, deve constituir um 

espaço de reserva para a implementação de projetos de 

investigação que venham a valorizar e revitalizar a estrutura 

económica e social do Concelho;  

b) A estruturação desta área deve ser efetuada a partir de uma 

ligação, mais direta, à Estrada da Circunvalação, 

beneficiando da reformulação dos nós de articulação com a 

A3 e da requalificação, em estudo, da Circunvalação; 

c) Pretende-se ainda a salvaguarda e qualificação da área 

envolvente à linha de água existente na área de intervenção, 

resultando, simultaneamente, num espaço de transição 

entre a área a edificar e a área da autoestrada. 

2. Indicadores e parâmetros urbanísticos: 

a) O uso dominante é o equipamento recreativo coadjuvado 

com serviços, admitindo-se ainda usos complementares, 

designadamente, comércio e usos industriais e de 

armazenagem desde que compatíveis com as funções 

dominantes, sem prejuízo do uso habitacional afeto a 

empreendimentos de investigação e formação tecnológica, 

nas condições do número 3 do artigo 78.º do presente 

Regulamento; 

b) O índice de utilização aplicável à totalidade da área é de 

0,75. 

3. Formas de execução: 

A execução realiza-se através de operações urbanísticas enquadradas 

em Unidades de Execução. 

UOPG 6.10. Lugar da Arroteia, freguesia de PedrouçosUOPG 6.10. Lugar da Arroteia, freguesia de PedrouçosUOPG 6.10. Lugar da Arroteia, freguesia de PedrouçosUOPG 6.10. Lugar da Arroteia, freguesia de Pedrouços    

1. Objetivos programáticos: 

a) Com uma área aproximada de 6,0 ha, deve constituir um 

espaço de reserva para a implementação de projetos de 

investigação que venham a valorizar e revitalizar a estrutura 

económica e social do Concelho;  

b) A estruturação desta área deve ser efetuada a partir de uma 

ligação, mais direta, à Estrada da Circunvalação, 

beneficiando da reformulação dos nós de articulação com a 

A3 e da requalificação, em estudo, da Circunvalação; 

c) Pretende-se ainda a salvaguarda e qualificação da área 

envolvente à linha de água existente na área de intervenção, 

resultando, simultaneamente, num espaço de transição 

entre a área a edificar e a área da autoestrada. 

2. Indicadores e parâmetros urbanísticos: 

a) O uso dominante é o equipamento recreativo coadjuvado 

com serviços, admitindo-se ainda usos complementares, 

designadamente, comércio e usos industriais e de 

armazenagem desde que compatíveis com as funções 

dominantes, sem prejuízo do uso habitacional afeto a 

empreendimentos de investigação e formação tecnológica, 

nas condições do número 3 do artigo 78.º do presente 

Regulamento; 

b) O índice de utilização aplicável à totalidade da área é de 

0,75. 

3. Formas de execução: 
A execução realiza-se através de operações urbanísticas enquadradas 

em Unidades de Execução. 

JustificaçãoJustificaçãoJustificaçãoJustificação    

A presente alteração, sendo enquadrável nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao PDM de introdução de 

alterações decorrentes da aplicabilidade do Plano no âmbito da gestão urbana corrente, enquadráveis nas correções materiais e 

retificações previstas no RJIGT, atendendo ao facto de se ter considerado na presente UOPG uma parcela de terreno ocupado 

por habitação, e com processo em curso na Autarquia.    

ANEXO II ANEXO II ANEXO II ANEXO II ––––    Património EdificadoPatrimónio EdificadoPatrimónio EdificadoPatrimónio Edificado    
 
PV1 PV1 PV1 PV1 ––––    Mosteiro de Moreira Mosteiro de Moreira Mosteiro de Moreira Mosteiro de Moreira ––––    Igreja Conventual de São Igreja Conventual de São Igreja Conventual de São Igreja Conventual de São 
SalvadoSalvadoSalvadoSalvador; Largo de Mosteiro de Moreira; Moreira.; r; Largo de Mosteiro de Moreira; Moreira.; r; Largo de Mosteiro de Moreira; Moreira.; r; Largo de Mosteiro de Moreira; Moreira.; com  a 
categoria de Proteção: Em vias de classificação, com 
despacho de abertura de 5/09/1995. 

ANEXO II ANEXO II ANEXO II ANEXO II ––––    Património EdificadoPatrimónio EdificadoPatrimónio EdificadoPatrimónio Edificado    
 
PC3 PC3 PC3 PC3 ––––    Igreja e Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira; Igreja e Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira; Igreja e Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira; Igreja e Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira; 
Moreira; Moreira; Moreira; Moreira; com a categoria de Monumento de Interesse Público: 
classificado pela Portaria n.º 740-C/2012, de 24/12/2012. 
 

JustificaçãoJustificaçãoJustificaçãoJustificação    

Publicação da Portaria n.º 740-C/2012, de 24/12/2012, que procede à classificação do Mosteiro de São Salvador de Moreira 

como Monumento de Interesse Público. 

    

1.0.1.0.1.0.1.0. Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento ––––    QualificaçãoQualificaçãoQualificaçãoQualificação    FuncionalFuncionalFuncionalFuncional    do Solodo Solodo Solodo Solo    

No que diz respeito à Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo, as alterações introduzidas à versão 

do PDM sujeito a discussão pública resultam da análise e ponderação efetuada às participações recebidas, com os 

fundamentos constantes dos quadros constantes do presente relatório. 

De seguida, exemplificam-se as alterações efetuadas à proposta de alteração à Planta de Ordenamento – 

Qualificação Funcional do Solo, com o respetivo enquadramento na participação que motivou a alteração. 
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PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  

Área Verde de Proteção aos Recursos Naturais Área de Indústria e Armazenagem 
Participação 2Participação 2Participação 2Participação 2    
Conclui-se que esta área foi indevidamente qualificada aquando da revisão do plano, uma vez que, estando já ocupada antes do 
PDM de 2009, não seria capaz de assegurar o objetivo da classificação de espaço atribuída (Área verde de proteção aos recursos 
naturais) e de contribuir para o equilíbrio biofísico e paisagístico, a conservação de valores naturais e a preservação ou melhoria da 
qualidade ambiental. 

 

PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  

Área Agrícola Complementar Aglomerado Rural 
Participação 5Participação 5Participação 5Participação 5    
A classificação como núcleo rural e património edificado do conjunto de edificações existentes a norte não abrange as edificações 
alvo da participação. Não se vê inconveniente no alargamento do perímetro do aglomerado rural a norte, o qual não coloca em 
causa as características da ruralidade concelhia enquadrando-se na tipologia de pequenos conjuntos de habitações e anexos, 
cuja génese se encontra ligada à atividade agrícola e que ainda conservam a estrutura e elementos morfológicos iniciais, passíveis 
de enquadrar na categoria de aglomerados rurais. 
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PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  

Área Verde Mista Área de Habitação Unifamiliar – HU2 
Participação 8Participação 8Participação 8Participação 8    
A presente alteração é enquadrável nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao PDM de introdução de 
alterações decorrentes de incorreções e de erros/lacunas no Plano, enquadráveis nas correções materiais e retificações previstas 
no RJIGT, atendendo ao facto de se ter considerado como área verde mista um lote constituído num alvará de loteamento 
anterior à aprovação do PDM de 2009.  

    

PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  
Área Verde Mista Área de Habitação Unifamiliar – HU2 

Participação 9Participação 9Participação 9Participação 9    
A presente alteração é enquadrável nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao PDM de introdução de 
alterações decorrentes de incorreções e de erros/lacunas no Plano, enquadráveis nas correções materiais e retificações previstas 
no RJIGT, atendendo ao facto de se ter considerado como área verde mista parte de uma parcela de terreno que, em data 
anterior à aprovação do PDM de 2009, uma vez que não se teve em consideração, que durante o processo de revisão, decorria, 
simultaneamente, o processo de construção de um edifício de serviços (instruído em dezembro de 2007), o qual, por vicissitudes 
diversas, não chegou a obter licença de construção. 
Em abono da alteração está o facto de a área envolvente se encontrar já completamente edificada, sendo o terreno em causa a 
única parcela que ainda não se encontra ocupada com qualquer tipo de construção e bem ainda o facto da proposta técnica de 
alteração do uso do solo na área em análise ser de diminuta dimensão, por referência à edificação proposta no processo referido, 
o que poderá permitir, sendo alvo dos estudos necessários e já referenciados, o desenvolvimento de um bom enquadramento 
paisagístico e urbanístico na envolvente. 
Considerando o exposto, entende-se ser de alterar parcialmente a qualificação do uso do solo, da atual Área Verde Mista para 
Área de Habitação Unifamiliar HU2.    
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PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  

Área Florestal de Recreio e Lazer Área de Habitação Unifamiliar – HU2 
Participação 15Participação 15Participação 15Participação 15    
O terreno em causa está incluído no perímetro de Área Florestal de Recreio e Lazer. Não constando da listagem de processos 
elencados na lista de composição da Carta de Compromissos do Processo de Revisão do PDM da Maia de 2009, o processo 
relativo à edificação existente no local, impediu que o mesmo fosse considerado no processo de revisão do PDM, que assumiu 
uma qualificação do solo não ajustada à forma de ocupação urbana do prédio, devendo ser alterada de forma a restituir uma 
qualificação do solo adequada à construção existente, a qual possui licença de construção. 

    

PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  

Limite da UOPG 
Áreas de Habitação Unifamiliar – HU2 

Limite da UOPG 
Áreas de Habitação sem Tipologia Dominante 

Ponderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnica    
No âmbito da elaboração de um Estudo Urbanístico de Referência, durante o período de discussão pública do PDM, considerou-
se que o limite que melhor se adequa ao cumprimento dos objetivos da UOPG é o estabelecido no PDM em vigor, e que a 
qualificação do solo que melhor garante a necessidade de efetuar a articulação entre os espaços já construídos de tipologia de 
habitação coletiva, correspondentes ao limite Poente, com os de tipologia de habitação unifamiliar, no limite nascente, é a de Área 
de Habitação sem Tipologia Dominante. 
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PDM PDM PDM PDM ––––    ProProProProposta apresentada Discussão Públicaposta apresentada Discussão Públicaposta apresentada Discussão Públicaposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  

Limite da UOPG 
Áreas de Atividades Terciárias 

Limite da UOPG 
Áreas de Habitação Unifamiliar – HU2 

Ponderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnica    
A presente alteração é enquadrável nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao PDM de introdução de 
alterações decorrentes da aplicabilidade do Plano no âmbito dos processos de gestão urbana, enquadráveis nas correções 
materiais e retificações previstas no RJIGT, atendendo ao facto de se ter considerado como área de atividades terciárias, e 
inserida na UOPG, uma parcela de terreno que existia uma habitação, e havia sido alvo de processo de controlo prévio de 
operação urbanística, em curso na Câmara Municipal, destinado à construção do edifício. 

    

1.1.1.1.1.1.1.1. Planta de OrdenaPlanta de OrdenaPlanta de OrdenaPlanta de Ordenamento mento mento mento ––––    Património EdificadoPatrimónio EdificadoPatrimónio EdificadoPatrimónio Edificado    

Por força da publicação da Portaria nº 740-C/2012 de 24 de Dezembro, que classifica a Igreja e casa do Mosteiro 

de São Salvador de Moreira como Monumento de Interesse Público (MIP), procedeu-se à atualização das peças 

escritas e desenhadas que compõem o Plano Diretor Municipal da Maia e que mencionam o conjunto classificado, 

designadamente na 1.1. Planta do Ordenamento – Carta do Património Edificado, retificando a designação do MIP e 

legendas. 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento ––––    PatrimóniPatrimóniPatrimóniPatrimónio Arqueológicoo Arqueológicoo Arqueológicoo Arqueológico    

Por força da publicação da Portaria nº 740-C/2012 de 24 de Dezembro, que classifica a Igreja e casa do Mosteiro 

de São Salvador de Moreira como Monumento de Interesse Público (MIP), procedeu-se à atualização das peças 

escritas e desenhadas que compõem o Plano Diretor Municipal da Maia e que mencionam o conjunto classificado, 

designadamente na 1.2. Planta do Ordenamento – Carta do Património Arqueológico, retificando a designação do 

MIP e legendas. 

    

1.3.1.3.1.3.1.3. Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento ––––    Hierarquia ViáriaHierarquia ViáriaHierarquia ViáriaHierarquia Viária    

As alterações introduzidas à versão colocada em discussão pública, e no que diz respeito à Planta de Ordenamento 

– Hierarquia Viária, correspondem a alterações efetuadas pela equipa decorrentes da compatibilização com a 

estrutura viária prevista no Plano Diretor Municipal do concelho da Trofa. 
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PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  

  

Ponderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnica    
Por forma a articular os instrumentos de gestão territorial com os concelhos limítrofes, procedeu-se à eliminação 
das vias referidas no PDM da Maia e que não foram contempladas na proposta final do PDM da Trofa, 
considerando ainda que a estrutura viária prevista incide quase totalmente sobre território do município da Trofa, e 
que o referido sistema viário foi incluído na proposta de revisão do PDM tendo como fundamento a necessidade de 
garantir melhores condições de acessibilidade à designada Plataforma Logística Maia/Trofa do Programa Portugal 
Logístico, que inicialmente incluía uma mancha significativa de terrenos na Trofa. 

    

    

1.4.1.4.1.4.1.4. Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento Planta de Ordenamento ––––    Programação e ExecuçãoProgramação e ExecuçãoProgramação e ExecuçãoProgramação e Execução    

As alterações introduzidas à versão do PDM colocada em discussão pública, e no que diz respeito à Planta de 

Ordenamento – Programação e Execução, correspondem a alterações efetuadas pela equipa decorrentes da 

compatibilização com a estrutura viária prevista no Plano Diretor Municipal do concelho da Trofa.    
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PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  

  

Ponderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnica    
Por forma a articular os instrumentos de gestão territorial com os concelhos limítrofes, procedeu-se à eliminação 
das vias referidas da proposta do PDM da Maia e que não foram contempladas na proposta final do PDM da Trofa, 
considerando ainda que a estrutura viária prevista incide quase totalmente sobre território do município da Trofa e 
que o referido sistema viário foi incluído na proposta de revisão do PDM tendo como fundamento a necessidade de 
garantir melhores condições de acessibilidade à designada Plataforma Logística Maia/Trofa do Programa Portugal 
Logístico, que inicialmente incluía uma mancha significativa de terrenos na Trofa. 
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PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  

Limite da UOPG Limite da UOPG 
Ponderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnica    
No âmbito da elaboração de um Estudo Urbanístico de Referência para a delimitação da UOPG, concluído durante o período de 
discussão pública do PDM, considerou-se que o limite que melhor se adequa ao cumprimento dos objetivos da UOPG é o 
estabelecido no PDM em vigor, retomando-se o existente. 

    

PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  

Limite da UOPG Limite da UOPG 
Ponderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnicaPonderação técnica    
A presente alteração é enquadrável nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao PDM de introdução de 
alterações decorrentes da aplicabilidade do Plano no âmbito dos processos de gestão urbana, enquadráveis nas correções 
materiais e retificações previstas no RJIGT, atendendo ao facto de se ter inserido na UOPG, uma parcela de terreno que existe 
uma habitação, e havia sido alvo de processo de controlo prévio de operação urbanística, em curso na Câmara Municipal, 
destinado à construção do edifício. 

    

2.0.2.0.2.0.2.0. Planta de CondicionantesPlanta de CondicionantesPlanta de CondicionantesPlanta de Condicionantes    

As alterações introduzidas à versão do PDM colocada em fase de discussão pública, e no que diz respeito à Planta 

de Condicionantes, correspondem a alterações efetuadas pela equipa decorrentes da evolução ocorrida desde a 

conclusão desta planta, designadamente a publicação da Portaria n.º 740-C/2012, a 24 de dezembro de 2012, na 
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2.ª série do Diário da República n.º 248, que procede à classificação como monumento de interesse público a Igreja 

e Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira, tendo-se corrigido a legenda da planta, bem como a atualização 

do cadastro de infraestruturas, com a eliminação dos traçados de Linhas de Alta Tensão que foram desmontadas e 

a inclusão do traçado da nova linha (enterrada) Vermoim - Prelada. 

    

16.0. Planta da Estrutura Ecológica Municipal16.0. Planta da Estrutura Ecológica Municipal16.0. Planta da Estrutura Ecológica Municipal16.0. Planta da Estrutura Ecológica Municipal    

De seguida, apresenta-se a alteração efetuada à Planta da Estrutura Ecológica Municipal decorrente da alteração à 

Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo, com o respetivo enquadramento na participação que 

motivou a alteração. 

PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  

Estrutura Ecológica Municipal (EEM ) Sem classificação como EEM 
Participação 2Participação 2Participação 2Participação 2    
Tendo-se efetuada a alteração do limite da área verde de proteção aos recursos naturais para área de indústria e armazenagem, 
procedeu-se à eliminação da área integrada na Estrutura Ecológica Municipal (EEM). 

    

PDPDPDPDM M M M ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    
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Estrutura Ecológica Municipal (EEM ) Sem classificação como EEM 
Participação 8Participação 8Participação 8Participação 8    
A presente alteração é enquadrável nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao PDM de introdução de alterações 
decorrentes de incorreções e de erros/lacunas no Plano, enquadráveis nas correções materiais e retificações previstas no RJIGT, 
atendendo ao facto de se ter considerado como área verde mista, e inserida na Estrutura Ecológica Municipal, um lote constituído 
num alvará de loteamento anterior à aprovação do PDM de 2009.  

    

PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  
Estrutura Ecológica Municipal (EEM) Sem classificação como EEM 

Participação 9Participação 9Participação 9Participação 9    
Conforme já descrito no âmbito da alteração à planta de qualificação do solo, a presente alteração é enquadrável nos objetivos 
definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao PDM de introdução de alterações decorrentes de incorreções e de erros/lacunas 
no Plano, enquadráveis nas correções materiais e retificações previstas no RJIGT, atendendo ao facto de se ter considerado 
como área verde mista parte de uma parcela de terreno para a qual estava em curso um processo de gestão urbana, tendo-se 
que adaptar a planta da Estrutura Ecológica Municipal. 

    

PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão PúblicaProposta apresentada Discussão Pública    PDM PDM PDM PDM ––––    Proposta FinalProposta FinalProposta FinalProposta Final    

  
Estrutura Ecológica Municipal (EEM ) Sem classificação como EEM 

Participação 15Participação 15Participação 15Participação 15    
A presente alteração é enquadrável nos objetivos definidos para a elaboração da 1.ª alteração ao PDM de introdução de 
alterações decorrentes de incorreções e de erros/lacunas no Plano, enquadráveis nas correções materiais e retificações previstas 
no RJIGT, atendendo ao facto de se ter considerado como área florestal de recreio e lazer, e inserida na Estrutura Ecológica 
Municipal, uma construção existente, a qual possui licença de construção. 
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Relatório IV. Programa de Execução e Plano de FinanciamentoRelatório IV. Programa de Execução e Plano de FinanciamentoRelatório IV. Programa de Execução e Plano de FinanciamentoRelatório IV. Programa de Execução e Plano de Financiamento    

As alterações introduzidas à versão colocada em discussão pública, e no que diz respeito ao Relatório IV. Programa 

de Execução e Plano de Financiamento, resultam das alterações efetuadas à Planta de Ordenamento Programação 

e Execução, que tiveram como origem a necessidade de compatibilização do PDM da Maia com o Plano Diretor 

Municipal da Trofa, conhecida que foi a versão final deste último plano.  

Como já referido as alterações consistiram na eliminação das vias propostas na rede viária principal (com a 

consequente renumeração das vias propostas, que se identificam: 

- RVP 15 – Ligação da Via Diagonal ao Nó da Variante à EN14, na Trofa; 

- RVP18 – Via de Ligação da Via Estruturante da Zona Industrial da Maia II com a Rua da Camposa. 

    

Relatório Património EdificadoRelatório Património EdificadoRelatório Património EdificadoRelatório Património Edificado    

Por força da publicação da Portaria nº 740-C/2012 de 24 de Dezembro, que classifica a Igreja e casa do Mosteiro 

de São Salvador de Moreira como Monumento de Interesse Público (MIP), procedeu-se à atualização das peças 

escritas e desenhadas que compõem o Plano Diretor Municipal da Maia e que mencionam o conjunto classificado, 

designadamente no Anexo I – Fichas de caracterização do Património Edificado – Retificação de designação no 

Índice e inserção da ficha no Património Classificado, em vez da Ficha do património em Vias de Classificação. 

 

Relatório Património ArqueológicoRelatório Património ArqueológicoRelatório Património ArqueológicoRelatório Património Arqueológico    

Por força da publicação da Portaria nº 740-C/2012 de 24 de Dezembro, que classifica a Igreja e casa do Mosteiro 

de São Salvador de Moreira como Monumento de Interesse Público (MIP), procedeu-se à atualização das peças 

escritas e desenhadas que compõem o Plano Diretor Municipal da Maia e que mencionam o conjunto classificado, 

designadamente no Anexo II – Património Arqueológico – Substituição da imagem associada ao MIP (38) com 

retificação de designação. 

Na sequência da ponderação efetuada à Participação n.º 7, foi corrigida a menção ao Museu Municipal da Maia no 

relatório do património arqueológico, retificado para a designação de Museu de História e Etnologia da Terra da 

Maia. 

    

6. DA DESNECIDADE DE REPETIÇÃO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA6. DA DESNECIDADE DE REPETIÇÃO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA6. DA DESNECIDADE DE REPETIÇÃO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA6. DA DESNECIDADE DE REPETIÇÃO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA    

Da ponderação efetuada às participações e das propostas de alteração sugeridas à versão do plano sujeita a 

discussão pública, importa neste ponto aferir sobre a necessidade de uma eventual repetição da discussão pública, 

tendo-nos baseado, para o efeito, no parecer de OLIVEIRA, Fernanda Paula e LOPES, Dulce, sobre a justificação 

jurídica acerca da necessidade de repetição do período de discussão pública, no âmbito da elaboração do relatório 

de análise e ponderação das participações recebidas durante o período de discussão pública da proposta de 

revisão do PDM da Maia, datado de 2008. 

Neste contexto, entende-se que a intervenção ou participação dos particulares no procedimento de elaboração dos 

instrumentos de planeamento desempenha um papel essencial para a cabal prossecução da atividade de 
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planeamento, existindo, uma ligação entre o princípio da participação e o da justa ponderação, exigindo que a 

entidade responsável pelo plano proceda a uma adequada ponderação de interesses públicos e privados.  

Neste âmbito, e precisamente na decorrência do princípio de participação e audição dos interessados e da respetiva 

ponderação das participações recebidas, considera-se que a introdução de alterações à proposta inicial do plano é, 

precisamente, a consequência mais normal, motivo pelo qual, a repetição do procedimento de discussão pública 

apenas terá de ocorrer em situações contadas e excecionais sob pena de se ter de repetir este trâmite até ao limite. 

Sendo essencial a fase de discussão pública, precisamente, com o propósito de permitir a introdução de alterações 

à proposta, importará refletir sobre a substancialidade de tais alterações, precisamente para identificar quais as 

situações de excecionalidade que obrigariam sempre a um novo procedimento de discussão pública. 

As alterações decorrentes da discussão pública devem fundamentar-se e basear-se diretamente em sugestões, 

observações ou reclamações apresentadas nesta fase do procedimento de planeamento, razão pela qual as 

alterações a introduzir ao projeto do plano na sequência da discussão pública devem ter sempre o seu fundamento 

expresso naquelas participações. 

Paralelamente, pode suceder que as alterações a introduzir na sequência da discussão pública decorram da 

conjugação articulada de várias reclamações, observações ou sugestões, designadamente quando esteja em causa 

a necessidade de tratar de forma igual situações substancialmente iguais, não obstante as mesmas não tenham sido 

alvo de participações a elas especificamente dirigidas (o que sucedeu no presente caso, conforme explicitado no 

ponto anterior do presente documento).  

Deste modo, e na sequência da discussão pública, a Câmara Municipal, propõe introduzir alterações à proposta 

tendo como fundamento o surgimento de novos dados não existentes à data da elaboração do projeto inicial, 

designadamente o conhecimento de uma nova decisão da administração central, a alteração de projetos de grandes 

infraestruturas públicas, a oportunidade de execução de um equipamento público, e bem ainda o reconhecimento 

de lapsos no conhecimento dos processos de gestão urbana em curso, facto que leva a tomar decisão igual à 

verificada para algumas das participações recebidas, ,  se reconhece que a solução agora proposta é a que melhor 

se adequa à prossecução dos objetivos,  considerando-se que, nestes casos, não será necessário repetir a 

discussão pública, já que não está em causa uma nova opção do plano, ainda não sujeita ao crivo crítico da 

participação pública. 

Por outro lado, não se deverá esquecer também a dimensão de tais alterações, uma vez que se considera que 

apenas alterações significativas ao projeto inicial determinarão a necessidade de repetição deste trâmite 

procedimental, as quais, para assim serem qualificadas, terão de afetar a economia global do plano ou 

corresponderem a opções ou soluções fundamentais divergentes das anteriormente divulgadas. 

Deste modo, considera-se que as alterações propostas não se consideram substanciais, uma vez que não se 

traduzem numa alteração expressiva (em termos de aumento ou diminuição) do perímetro urbano, 

consubstanciando-se em ajustamentos do perímetro urbano e/ou rural definido, traduzindo-se em meros acertos na 

qualificação do solo que decorrem de observações, sugestões ou reclamações dos particulares, não devendo 

determinar uma repetição da discussão pública.  

Com base nestes pressupostos, e em complemento da análise efetuada a cada uma das tipologias de participação, 

e da síntese constante do ponto anterior ao presente relatório, concluiu-se relativamente às propostas de alteração à 

versão colocada a discussão pública: 

1. Que praticamente a totalidade das propostas de alteração se suportam em participações efetuadas; 
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2. Que, do cômputo das propostas de alteração, grande parte das mesmas se traduzem em acertos nas classes 

de solos, tendo-se procedido à alteração da qualificação dos solos e consequente variação nos índices ou 

parâmetros urbanísticos de forma pontual e sempre salvaguardando as premissas base da disciplina de uso e 

ocupação do solo; 

3. Que as referidas alteração não configuram a transformação de expectativas criadas com a anterior proposta 

nem determinam em definitivo normas mais restritivas do que aquelas que constavam do projeto colocado à 

discussão pública; 

4. Que as propostas de alteração decorrentes da conjugação articulada das diversas participações; do 

conhecimento de decisões tomadas pela administração central; da deteção de casos que, para além de 

decorrerem da conjugação articulada de várias reclamações, observações ou sugestões, se resumem 

sobretudo a questões que, conforme foi já referido, configuram verdadeiras retificações, correspondendo a 

situações que, caso fossem detetadas apenas após a entrada em vigor do Plano Diretor Municipal revisto, 

estariam sujeitas a uma mera retificação cujo procedimento, sempre dispensaria o tramite da discussão 

pública. 

Face ao exposto, considera-se que as alterações efetuadas não configuram uma alteração substancial do projeto do 

Plano colocado a discussão pública, uma vez que se mantém a estratégia e o do modelo de ocupação territorial 

globalmente considerado, configurando sim uma aproximação desejada e expectável aos interesses dos 

participantes e da comunidade, integrando os seus contributos na medida da sua compatibilização com os 

interesses territoriais, a estratégia de desenvolvimento preconizada, e bem ainda a eficiência e a celeridade das 

decisões administrativas. 

Em face dos motivos expostos, e caso venham a ser aprovadas as propostas de alteração constantes do presente 

relatório, entende-se ser dispensado novo momento de participação, encontrando-se a proposta final, a elaborar na 

sequência da decisão sobre o relatório em presença, em condições de ser aprovada nos órgãos competentes. 

    

7777. CONCLUSÃO. CONCLUSÃO. CONCLUSÃO. CONCLUSÃO    

Foram analisadas 39 participações das quais 3 situações se encontraram com fundamento para aceitar e 

consideraram-se 3 situações como de aceitar parcialmente.  

Na sequência da ponderação das participações, as alterações a introduzir à versão do PDM colocada em fase de 

discussão pública correspondem a retificações/correções pontuais de e a correções de lapsos identificados nas 

peças desenhadas e escritas, melhor identificadas no ponto 5 do presente relatório. 

Face ao exposto, considera-se que as alterações efetuadas não constituem uma alteração substancial à proposta 

da 1.ª alteração ao Plano colocado a discussão pública, uma vez que a estratégia e o modelo de ocupação territorial 

globalmente considerado a ele subjacente permanecem.  

Para além do mais, as alterações efetuadas na proposta do Plano foram maioritariamente justificadas nas 

participações apresentadas durante o período de discussão pública; não configuram a transformação de 

expectativas criadas com a anterior proposta; não determinam em definitivo normas mais restritivas do que aquelas 

que constavam e não afetem de forma significativa o tipo e intensidade de uso do solo, entendendo-se, por estes 

motivos, ser dispensado novo momento de participação. 

Assim, considera-se que o Relatório de Análise e Ponderação das Participações Recebidas durante o Período de 

Discussão Pública da proposta de alteração do PDM se encontra em condições de ser aprovado nos órgãos 
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competentes e posterior divulgação, nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 

22 de setembro, na sua última redação, dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, sendo, 

posteriormente, encaminhado aos serviços municipais competentes para introdução das alterações para a ultimação 

da proposta final de alteração ao PDM da Maia.  

 

 

    

    


