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ATA DA 2ª REUNIÃO PLENÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO 

PROCEDIMENTO DA SEGUNDA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 

PORTO 

31 DE JULHO DE 2020  

1. Ordem de trabalhos 

No dia 31 do mês de Julho de 2020, pelas 10h e via telemática através da plataforma Microsoft Teams, 

reuniram-se os representantes dos serviços e entidades que integram a Comissão de Acompanhamento 

(CA) do processo de revisão do Plano Director Municipal de Porto, convocados pela CCDR-N, nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º da Portaria n.º 277/2015, de 10 

de Setembro.  

A presente reunião subordinou-se à seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto único: Para ponderação e votação final da proposta do plano, com todo o seu conteúdo material 

e documental, devendo as posições manifestadas e a deliberação final serem vertidas em acta. 

Tendo sido convocados a participar, em conferência procedimental, todas as entidades representadas 

na CA, estiveram presentes os representantes que estão identificados na folha de presença anexa à 

presente acta (Anexo A).  

2. Introdução e recepção aos participantes 

Pelas dez horas, o Senhor Vereador da Câmara Municipal do Porto com o Pelouro do 

Urbanismo, Arquitecto Pedro Baganha, abriu a reunião, começando por dizer que apenas iria dirigir à 

assistência umas brevíssimas palavras de enquadramento que passavam por agradecer a presença de 

todos os participantes e desejar a todos que os trabalhos corressem de forma prolífica. Relativamente 

ao procedimento da segunda revisão do PDM do Porto referiu a importância de uma rápida conclusão, 

para o qual a Câmara Municipal se tem empenhado fortemente. Sendo um processo que engloba várias 

entidades, exigindo naturalmente diálogo e a participação das mesmas de forma activa, terminou 

apelando a todas as entidades para que dêem seus contributos de modo a concluir a revisão com a maior 

celeridade possível, até porque o prazo para a sua conclusão começava a escassear. Mais aproveitava, 

desde já, para transmitir a total disponibilidade da Câmara Municipal do Porto (CMP) para ouvir e prestar 

os esclarecimentos necessários e para melhorar a proposta, suprindo eventuais falhas ou incorrecções.  
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A representante da CCDR-N, Cristina Guimarães, que preside à CA, deu também as boas vindas aos 

membros da Comissão de Acompanhamento do procedimento de revisão do PDM do Porto presentes, 

agradecendo a todos a sua participação na reunião, numa época do ano em que – face ao período de 

férias - é difícil assegurar quóruns. 

Iniciou, assim, a reunião dando conta que tinha procedido entretanto à verificação do número de 

participantes presentes por forma a aferir se este era suficiente para que se concluísse pela existência 

de quórum de funcionamento, o que constatou suceder, nos termos e para os efeitos do artigo 29.º do 

Código do Procedimento Administrativo (C.P.A.), ou seja, que se encontrava presente a maioria dos 

membros da Comissão de Acompanhamento (CA) com direito a voto (vinte e uma entidades 

representadas das trinta e uma que integram a CA), aquelas que se encontram identificadas na folha de 

presenças anexa à presente acta – Anexo A).  

De seguida solicitou autorização para gravar a presente sessão, por forma a reproduzir – em acta - de 

forma o mais fidedigna possível os trabalhos que agora se iniciam. Consultados os Senhores Comissários, 

não se registou qualquer oposição à gravação da sessão. Neste contexto, solicitou à Arq.ª Liliana Cunha 

que, na qualidade de anfitriã da sessão Microsoft Teams, assegurasse a gravação. 

A representante da CCDR-N, colocou ainda à consideração de todos a forma de aprovação da presente 

acta. À semelhança do que tem sucedido noutras reuniões plenárias, propôs que as actas das reuniões 

fossem enviadas a todos os Senhores Comissários por correio electrónico e se nada houvesse a obstar 

no prazo aí referido – ou caso existam contributos, estes sejam incorporados no mesmo prazo -, seriam 

consideradas aprovadas. Mais informou que esta é a forma de aprovação das actas que se encontra 

prevista nos números 3 e 4 do artigo 11.º do Regulamento de Funcionamento da CA que foi aprovado 

na primeira reunião plenária. Sem prejuízo da aprovação deste documento na íntegra, considerou a 

presidente da CA importante, como forma de afastar o procedimento sempre muito complexo e 

moroso de recolha de assinaturas – que no passado contribuiu para o atraso significativo dos 

procedimentos de revisão – colocar à consideração e votação dos Comissários, este ponto em concreto, 

Ninguém se opôs a esta forma de aprovação da acta. 

Ainda em momento prévio à apreciação e discussão da Ordem de Trabalhos, a Dr.ª Cristina Guimarães 

informou que a Câmara Municipal do Porto, na impossibilidade de disponibilizar o Relatório Ambiental 

(RA) com os demais elementos que constituem o plano director municipal, pretendia fazer uma breve 

apresentação deste documento à CA, e, em particular, às Entidades com Responsabilidades Ambientais 

Específicas (ERAE). Mais solicitou às ERAE que, de modo a não comprometer o andamento dos trabalhos 

da segunda revisão do PDM do Porto, se avançavasse para a aprovação da proposta final na presente 

reunião, sem prejuízo de ser concedido a estas entidades um prazo de 10 dias úteis para que estas 
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dessem os seus contributos nos termos do Regime Jurídico da Avaliação Ambiental Estratégica1, 

permitindo que estes venham ainda a ser tidos em consideração na redacção da versão final do plano. 

Esta metodologia, a ser aceite pelas ERAE, permitiria à representante da CCDR-N emitir o parecer 

previsto no artigo 85.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)2, no prazo aí 

estipulado de quinze dias úteis. Isto porque, como é consabido e decorre do n.º 4 do referido artigo: 

“Para efeitos de avaliação ambiental, o parecer final integra a análise sobre o relatório ambiental.” 

Esta metodologia foi apresentada às ERAE presentes – ICNF, I.P. e APA/ARHN, I.P., para além de, 

naturalmente, a própria CCDR-N – sendo que a representante do ICNF, I.P. informou que estranhou 

que apenas na  véspera da antevéspera (dia 28 de Julho) da reunião, lhe tivesse sido comunicada que o 

relatório ambiental que tinha sido remetido com a convocatória era uma versão preliminar (idêntica à 

enviada para apreciação na primeira reunião plenária) e que a CMP pretendia apresentar na própria 

reunião uma versão mais actualizada do RA. Por isto e em momento imediatamente anterior ao início 

da presente reunião, o ICNF, I.P. comunicou – via mensagem de correio electrónico - a sua posição do 

no que a esta matéria se refere, pedindo que esta fosse junta à presente acta. A presidente da CA a isso 

anuiu, passando tal documento a constituir o Anexo B. De acordo com a Eng.ª Hélia Guerra o ICNF, 

I.P. necessitaria sempre de vinte dias úteis para se pronunciar, pelo que não concordava com o prazo 

proposto pela presidente da CA. Perante esta posição, a representante da CCDR-N sublinhou que, sem 

prejuízo do prazo que viesse a ser concedido, os procedimentos – de aprovação da proposta de plano 

e de aprovação do relatório ambiental – podiam, nesta fase de acompanhamento, correr paralelamente, 

sem prejuízo de, naturalmente, a CCDR-N não poder emitir parecer final sobre o plano director 

municipal revisto sem que o relatório ambiental o tenha sido, uma vez que este parecer incorpora, nos 

termos do disposto no n.º 4 do artigo 85.º do RJIGT e como já foi referido, a apreciação do RA. Assim, 

não considerando o ICNF, I.P. viável o prazo de dez dias úteis proposto pela CCDR-N (prazo este que, 

repita-se, permitiria à CCDR-N cumprir com o prazo legal de 15 dias úteis para emitir o parecer final), 

para dar os seus contributos/aprovação sobre o RA, foi secundada pela CCDR-N a proposta do ICNF, 

I.P., de acordo com a qual todas as ERAE se pronunciariam no prazo de vinte dias úteis a partir da 

disponibilização do RA por parte da CMP. Neste contexto, a votação que venha a ser feita hoje sobre a 

proposta de plano será sempre feita de modo condicionado àquela aprovação. Todas as ERAE 

manifestaram a sua concordância com esta metodologia e prazo, sendo que a ARS – que não se fez 

representar na presente reunião, nem emitiu parecer – foi informada pela CMP, via correio electrónico, 

sobre este procedimento – não tendo até ao momento manifestado a sua oposição. De qualquer modo, 

                                                           
1 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho e alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio. 
2 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio. 
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sempre se diga que ao não participar na reunião – apesar de regularmente convocada - e ao não ter 

emitido pronúncia desfavorável, deve considerar-se que esta entidade nada tem a opor, nos termos e 

para os efeitos do n.º 3 do artigo 84.º do RJIGT. Com efeito, aí se prescreve que: “Caso o representante 

de um serviço ou de uma entidade não manifeste, fundamentadamente, a sua discordância com as soluções 

propostas, ou, apesar de regularmente convocado, não compareça à reunião, nem o serviço ou entidade que 

representa manifeste a sua posição até à data da reunião, considera -se que este serviço ou esta entidade nada 

tem a opor à proposta de plano diretor municipal.”. 

A Dr.ª Cristina Guimarães questionou a CMP sobre qual o momento em que conseguiriam disponibilizar 

o RA às ERAE, para efeitos de início de contagem do prazo de vinte dias úteis, ao que o Município 

afiançou que tal documento seria disponibilizado ainda durante o dia de hoje. 

Passou de seguida a palavra à CMP para este procedesse à apresentação das principais linhas do RA. A 

apresentação foi feita pelo Eng.º Sérgio Bruno Costa, da equipa que elaborou o relatório3 e focou os 

principais pontos do documento. 

As ERAE subscreveram de uma forma genérica o conteúdo do RA, reservando, todavia, a prestação 

formal dos seus contributos para momento ulterior à presente reunião. 

3. Apresentação pela Câmara Municipal das propostas 

A Dr.ª Cristina Guimarães retomou a palavra dizendo que muito se congratulava por mais um dos 86 

Municípios da Região Norte (RN), estar a terminar a fase de acompanhamento do procedimento de 

revisão do seu PDM, por considerar relevantíssimo que a dinâmica dos procedimentos de revisão na 

RN assegure, ao mais curto trecho, uma vigência plena e na íntegra de PDM’s de terceira geração.  

De seguida e dando início à Ordem de Trabalhos, a representante da CCDR-N, relembrou o teor desta, 

que foi remetida a todos com a convocatória. Tendo em vista a apreciação e votação final da proposta 

do plano, com todo o seu conteúdo material e documental, pela CA - ponto único da ordem de trabalhos 

- passou a palavra à Dr.ª Isabel Martins e à Arq.ª Liliana Cunha, Directora do Departamento Municipal 

de Planeamento Urbano e Chefe da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território da Câmara 

Municipal do Porto (CMP) respectivamente. 

A Dr.ª Isabel Martins fez a apresentação em traços muito largos – uma vez que, como disse, a 

documentação apresentada «falava» por si e era suficientemente desenvolvida para dispensar uma 

apresentação formal – da proposta de ordenamento, de servidões e restrições por utilidade pública, 

                                                           
3 Quaternaire Portugal. 
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tendo sido enunciados os princípios que estiveram na base da sua estruturação, bem como a visão 

estratégica do Município, nas diferentes componentes do ordenamento e do desenvolvimento do 

território concelhio.  

Procedeu, seguidamente à explicitação dos fundamentos que levam a CMP a manter um diferendo com 

a APDL, S.A. – tendo em conta, designadamente o teor do parecer emitido por esta entidade que era já 

do seu conhecimento - no que se refere à representação do domínio público hídrico sobre a sua 

jurisdição, solicitando que se anexasse à presente acta documento que contém a fundamentação técnico-

jurídica que subjaz à posição publicamente defendida pela CMP desde momento anterior à ratificação 

em Conselho de Ministros do PDM 2006 ainda vigentes. A presidente da CA concordou com a proposta 

de anexar tal documento à presente acta, de modo a melhor compreender os motivos que determinam 

tal diferendo, sendo que tal documento passará a constituir o Anexo C. 

A Dr.ª Cristina Guimarães aproveitou para abordar a importância do Programa de Execução e do Plano 

de Financiamento, no âmbito do actual quadro legal, afirmando que desses dois documentos consta uma 

demonstração cabal da viabilidade económico-financeira das grandes opções estratégicos do Município. 

Mais adiantou que as escassas dúvidas/preocupações que ainda subsistiam quanto a esta matéria foram 

colocadas à autarquia e respondidas por esta, em momento anterior à presente reunião.  

Verificou-se também que foi dado um particular enfoque ao Regime Económico-financeiro, cujos grandes 

princípios se encontram plasmados no Regulamento e cuja operacionalização se remete para 

regulamento municipal. No que a este ponto se refere a representante da CCDR-N, Dr.ª Cristina 

Guimarães, concordou inteiramente com a metodologia do Município do Porto, referindo que a tem 

recomendado em todos os procedimentos de revisão dos PDM’s de Terceira Geração. 

A CMP referiu, ainda, ter havido um trabalho, na sequência da primeira reunião plenária e das reuniões 

sectoriais realizadas, de concertação com as Entidades na delimitação das servidões e restrições de 

utilidade pública constantes das plantas de condicionantes. 

4. Apreciação das Entidades 

Concluída a apresentação e antes de auscultar as entidades presentes na presente Comissão de 

Acompanhamento (CA), a representante da CCDR-N, Cristina Guimarães, explicitou, em traços largos, 

o teor do parecer desta entidade (Anexo 1) em particular nas questões que se levantaram na aplicação 

dos conceitos da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo (LBGPPSOTU) e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), em 

matéria de classificação de solo urbano. Neste contexto, explicitou perante todos os membros da CA 
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qual tinha sido a metodologia adoptada pela CCDRN – metodologia esta seguida nos demais 

procedimentos em curso (ao momento 54) e nos oito já concluídos – para efeitos de verificação do 

cumprimento, em particular, do disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de 

Agosto. Referiu ainda que, inicialmente e após um exercício abstracto de sobreposição das shapes das 

infra-estruturas e do edificado com as das propostas de classificação e qualificação dos solos, foi 

ponderada a classificação de algumas (poucas) áreas com expressão (também pouco) significativa, como 

solo rústico, mas que após a CMP ter remetido informação suplementar, que tal hipótese foi afastada, 

decorrente de tais áreas se encontrarem devidamente programadas e justificada a sua classificação como 

solo urbano E como foi supra referido, as escassas dúvidas/preocupações que ainda subsistiam foram 

colocadas ao Município em momento anterior à presente reunião e foram prontamente 

respondidas/esclarecidas por este, também em momento anterior à presente reunião.  

Mais referiu que o Programa de Execução e o Plano de Financiamento eram, como o actual quadro legal 

impõe, dois documentos bastantes robustos, mas que mesmo assim a CCDR-N tinha solicitado à CMP 

informação suplementar referente à demonstração da viabilidade económico-financeira de forma 

autónoma das UOPG’s, informação esta que rapidamente foi prestada, e, que, como tal, se considerava 

que estes dois documentos davam total cumprimento aos requisitos previstos na lei.  

Verificou-se também que foi também dado um particular enfoque ao Regime Económico-financeiro, 

cujos grandes princípios se encontram plasmados no Regulamento e cuja operacionalização se remete 

para regulamento municipal.  

Informou ainda a CMP que um dos pontos mais relevantes que constava do parecer da CCDRN que 

será junto à presente Acta como Anexo 1 se relacionava com a necessidade de aditar ao articulado do 

Regulamento uma cláusula de reversão para solo rústico, daqueles solos cuja urbanização não ocorra no 

período temporal programado na respectiva UOPG – à semelhança do que tem sucedido em todos os 

outros PDM e de forma a dar cabal cumprimento ao disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar 

n.º 15/2015, de 19 de Agosto, e, em particular, ao segmento final da norma contida na alínea c) do seu 

n.º 3.  

Por seu turno, foi transmitida a preocupação da CCDR-N no sentido de a CMP hierarquizar as UOPG’s 

em termos de prioridades, conferindo-lhes prazos de execução distintos em função dessa mesma 

priorização, ou seja, em função destas constituírem opções de curto, médio e longo prazo. 

A CCDR-N sensibilizou a CMP para a importância destes dois aspectos - que se consideraram os mais 

relevantes - serem ponderados/acolhidos em momento anterior à emissão do parecer final, previsto no 
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artigo 85.º do RJIGT, por forma a assegurar a sua pronúncia favorável. Isto sem prejuízo de muitos 

outros aspectos que constam do parecer da CCDRN. 

Em jeito de síntese conclusiva, referiu a representante da CCDR-N que a proposta final do PDM 2020 

dá cumprimento ao conteúdo material e documental previsto nos artigos 96.º e 97.º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), sendo que se contém e se identifica com o objecto 

previsto para este instrumento de planeamento territorial no artigo 95.º do mesmo diploma legal. 

Sendo estes os principais aspectos a salientar no parecer da CCDR-N e sem mais delongas, passou a 

auscultar as diferentes entidades que integram a CA, sublinhando que a as posições manifestadas por 

estas, bem como a deliberação final, devem serem vertidas na acta da presente reunião. 

Propondo-se avançar para a consulta das entidades por ordem alfabética, quis – a título prévio – abordar 

os pareceres de duas entidades, que, por constituírem pronúncias favoráveis condicionadas 

especialmente relevantes, considerou ser de apreciar autonomamente. 

Começou por referir que a APDL, S.A. – entidade que não se encontra presente – enviou parecer que 

conclui no seguinte sentido:  

“O parecer da APDL, SA mantém-se favorável condicionado à integração da margem em domínio público hídrico, 

ou, em alternativa, favorável caso não seja representado o domínio público hídrico nas plantas.” (anexo 2).  

De seguida passou a abordar o parecer – de teor igualmente favorável condicionado – do ICNF, I.P – 

entidade representada pela Sr.ª Eng.º Hélia Guerra – passando-lhe a palavra, alertando desde já para a 

sua não concordância – pelo menos na íntegra – com algumas das condições impostas. 

E Eng.ª Hélia Guerra enunciou as principais condições impostas no parecer do ICNF, I.P. (anexo 3), que 

são - as mais significativas e em traços largos - as seguintes: 

Em primeiro lugar, é de sublinhar a discordância do ICNF, I.P. com a representação cartográfica na planta 

de condicionantes, dos povoamentos de sobreiros. Isto porque, defende o ICNF, I.P. que “A delimitação 

dos “Sobreiros” tornar-se-á com o decorrer do tempo não representativa da realidade, dado estarmos perante 

uma componente territorial dinâmica, com elevada probabilidade de evolução espacial posterior ao momento do 

seu levantamento, por mais rigoroso que seja o mapeamento cartográfico realizado.” 

Conhecendo a CCDR-N as razões que levam CMP a opôr-se ao entendimento do ICNF, I.P nesta 

matéria. a Dr.ª Cristina Guimarães transmitiu aos Senhores Comissários que era fundamental para o 

Município, nomeadamente para efeitos de gestão urbanística, dispor de uma representação cartográfica 
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desta espécie florestal protegida, para evitar que ocorram licenciamentos em locais em que vigore tal 

servidão, pelo simples desconhecimento da sua existência. De qualquer modo e na sequência das 

reuniões sectoriais com o ICNF, I.P., a CMP introduziu a referência, no n.º 3 do artigo 7.º do 

Regulamento, ao carácter indicativo de tal representação cartográfica. Com efeito, aí se diz: 

“Sem prejuízo do referido no número anterior, a delimitação gráfica das zonas de servidão rodoviária e 

ferroviária, bem como das áreas de povoamentos de sobreiros é indicativa, prevalecendo sempre a legislação em 

vigor sobre a matéria.“ (nosso sublinhado) 

Mais referiu a CCDR-N que no actual PDM (PDM2006), ainda vigente, tal delimitação gráfica é feita e à 

época a ICNF, I.P.4, emitiu pronúncia favorável. 

A Representante da CCDR-N acrescentou que, no seu entendimento, as condicionantes são, por 

natureza, dinâmicas. Veja-se, por exemplo, o caso do património arquitectónico em vias de classificação, 

cuja classificação caduca ao final de um ano caso não se torne definitiva, deixando de sobre ele impender 

qualquer servidão ou restrição de utilidade pública (SRUP)5. Por essa mesma razão, é que se impõe aos 

Municípios o dever de permanente actualização das respectivas plantas de condicionantes, precisamente 

por se constatar que as SRUP são, tendencialmente, dinâmicas! Com efeito, dispõe o artigo 119.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação6 (RJUE) que: “As câmaras municipais devem manter 

actualizada a relação dos instrumentos de gestão territorial e as servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública especialmente aplicáveis na área do município (…)”. 

A Eng.ª Hélia Guerra contrapôs que a representação dos sobreiros poderia pecar por induzir em erro, 

ou seja, poderia não representar todos os sobreiros, ao que a Dr.ª Cristina Guimarães argumentou que 

«o óptimo era inimigo do bom» e que mais valia, na sua opinião, existir alguma representação do que 

nenhuma. 

Nesta perspectiva, é entendimento da CCDR-N que assiste razão à CMP nos motivos que invoca para 

manter a representação gráfica dos sobreiros na sua planta de condicionantes, a título meramente 

indicativo, devendo fazer um elevado esforço para manter actualizada tal representação.  

Em segundo lugar, regista-se a lacuna da Carta de Perigosidade de Incêndios Florestais, que decorre do 

facto do Plano Municipal de Defesa da Floresta Conta Incêndio (PMDFCI) do Porto – fonte usada para 

definição desta cartografia, que constitui um desdobramento da planta de condicionantes - não ter sido 

                                                           
4 Na altura Direcção-Geral dos Recursos Florestais do Norte. 
5Vd neste sentido: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/classificacao-de-
bens-imoveis-e-fixacao-de-zep/passos-de-um-processo-de-classificacao/ 
6 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro e sucessivas alterações. 
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ainda aprovado, o que aliás é assumido pela CMP quando refere, nomeadamente na subalínea ii) da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento que esta carta se encontra em desenvolvimento. O ICNF, I.P. 

considera que tal cartografia deve estar concluída até à emissão do parecer final, nos termos do artigo 

85.º, por parte da CCDR-N. A CCDR-N, concordando com a exigência de tal cartografia, considera que 

a sua não apresentação só tem consequência legais, caso ela não ocorra até ao momento de aprovação 

pela assembleia municipal, momento em que formalmente o PDM revisto é aprovado. Sempre se diga 

que caso dessa carta decorram alterações significativas nas propostas de ordenamento submetidas a 

discussão pública, o Município – ao incorporá-las – terá de ponderar a abertura de um novo período de 

discussão pública. Porém, só nesse momento – aprovação pela assembleia municipal - é que formalmente 

se verifica a incompletude formal do plano, pelo que até esse momento a lacuna pode ser suprida. Esta 

posição, sublinhou a Dr.ª Cristina Guimarães, tinha já sido transmitida ao ICNF, I.P. aquando da realização 

da última reunião sectorial entre esta entidade e a CMP e que contou com a participação da CCDR-N. 

Neste contexto, o parecer final da CCDR-N será sempre condicionado à incorporação no conteúdo 

documental do PDM 2020 da carta de perigosidade de incêndios florestais antes, forçosa e naturalmente, 

da sua aprovação pela assembleia municipal.  

A CMP reiterou que não é possível neste momento apresentar Carta de perigosidade de incêndio 

florestal, pelas razões expostas, designadamente por o PMDFCI ainda não ter sido objecto de apreciação 

e votação por parte da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF), nos termos e para os efeitos 

do disposto no artigo 10.º do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndio (SNDFCI)7, sendo 

certo que se espera que tal plano sectorial se encontre aprovado em assembleia municipal no breve 

trecho, sendo possível, nesse momento, verter as suas orientações para a carta de perigosidade de 

incêndio florestal, que integrará o conteúdo documental do PDM 2020 nos termos do n.º 5 do referido 

artigo 10.º do SNDFCI.  

Mais transmitiu o Senhor Vereador Arquitecto Pedro Baganha, que este plano tinha sido enviado ao 

ICNF, I.P., para efeitos de colher o competente parecer, precisamente no dia anterior ao da presente 

reunião. 

Por último, mas não importante – ao invés – a representante da CCDR-N considerou ser de sublinhar, 

mais uma vez, que as normas dos Programas Regionais de Ordenamento Florestal, in casu, o Programa 

Regional de Entre o Douro e Minho (PROF-EDM)8, que digam respeito a intervenções florestais, não 

                                                           
7 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, e suas sucessivas alterações. 
8 Aprovado pela Portaria n.º 58/2019, de 11 de Fevereiro. 
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carecem de ser transpostas para o PDM do Porto. Com efeito, veio o Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 

de Janeiro reconhecer9 que: 

“Verifica‑se hoje que subsistem dúvidas no que respeita à questão da vinculação dos programas regionais de 

ordenamento florestal, enquanto programas sectoriais de âmbito nacional com expressão regional. 

Assim, o presente decreto‑lei tem por objectivo clarificar o regime de vinculação daqueles programas em 

conformidade com o disposto na referida Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo. 

E, com o ensejo de clarificar de uma vez por todas esta matéria, determina no seu artigo 2.º que: 

“Os artigos 4.º e 25.º do Decreto‑Lei n.º 16/2009, de 14 de Janeiro, na sua redacção actual, passam a ter a 

seguinte redacção: 

«Artigo 4.º 

[...] 

5 — Os PROF vinculam ainda, direta e imediatamente, os particulares relativamente: 

a) À elaboração dos planos de gestão florestal; 

b) Às normas de intervenção nos espaços florestais; 

c) Aos limites de área a ocupar por eucalipto. 

6 — Ficam excluídas do disposto no número anterior as normas com incidência territorial urbanística.” 

 

Face ao disposto, forçoso é concluir que apenas estas últimas – normas com incidência territorial 

urbanística – devem ser transpostas para os PDM, até porque são as únicas que integram o seu conteúdo 

material. 

 

Abordados os pareceres destas duas entidades, que por terem emitido pareceres favoráveis 

condicionados com especial impacto na proposta de plano, foram apreciados em primeiro lugar, a 

CCDR-N passou a ouvir as restantes entidades por ordem alfabética: 

a. A representante da APDL- Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A., 

Arq.ª Ana Gomes não esteve presente, mas pronunciou-se por escrito do seguinte modo: “O parecer 

                                                           
9 Nas suas notas preambulares. 
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da APDL, SA mantém-se favorável condicionado à integração da margem em domínio público hídrico, ou, em 

alternativa, favorável caso não seja representado o domínio público hídrico nas plantas.” (anexo 2).  

b. O representante da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. (ARSN), Arq.º Daniel Fortuna 

do Couto, não esteve presente nem emitiu parecer. 

c. A representante da APA, I.P. – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da 

Região Hidrográfica do Norte, a Eng.ª Ana Neves pronunciou-se reiterando a preocupação já 

manifestada pela APDL no que se refere à articulação (ou falta dela) entre o artigo 71.º do 

Regulamento do PDMP e o artigo 40.º da Lei da Água. Mais adiantou, no que ao Relatório Ambiental, 

que se terá de aguardar os contributos dos serviços centrais, uma vez que não conseguiu que a colega 

estivesse presente na reunião, mas que iria transmitir a premência e o prazo acordado para que esses 

contributos fossem dados. Referiu também alguns aspectos de pormenor designadamente dúvidas 

quanto à delimitação das áreas inundáveis e representação de algumas linhas de água, que foram 

prontamente esclarecidas/sanadas pela CMP. Este entidade enviou em momento prévio à reunião o 

seu parecer, de teor favorável condicionado, que se anexa (anexo 4). 

d. O representante da ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil, Eng.º Luís Ferreira, esteve 

presente e referiu o parecer da primeira reunião, cujas recomendações foram todas acolhidas. 

Relativamente ao heliporto de Massarelos, apesar de ser privado a verdade é que tem utilização 

pública (pelo INEM), pelo que deveria ser ponderada a fixação de Zonas de protecção da 

responsabilidade da CMP. Tal recomendação não é, porém, vinculativa e fica na alçada da CMP, daí 

que a ANAC refira zona de protecção e não zona condicionada. O Senhor Vereador Pedro Baganha 

salientou que não há como fixar tal zona de protecção na planta de condicionantes, uma vez que o 

heliporto de Massarelos não constitui uma SRUP, mas afiançou que tal recomendação iria ser 

ponderada em sede de actualização daquela planta, caso o heliporto venha a constituir-se como uma 

SRUP. 

e. O representante da ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, Eng.º Carlos Manuel 

Marques, esteve presente e emitiu parecer favorável. Porém, referiu existir o constrangimento do 

Centro de Fiscalização do Norte da ANACOM que, ao não constituir uma servidão ou restrição de 

utilidade pública, não poder constar da Planta de Condicionantes. Referiu ainda que este se encontra 

representado na Planta de Ordenamento, mas apenas o seu perímetro, sendo que, de acordo com a 

ANACOM, o desejável seria fixar uma zona de protecção. Esta zona de protecção, como a CMP 

explicou, só seria viável caso se aquele centro constituísse uma SRUP o que não sucede neste 

momento, mas logo que tal ocorra, a planta de condicionantes será devidamente actualizada. O 

representante da ANACOM concordou com esta explicação.  
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f. A representante da ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, Eng.ª Olga 

Sampaio, esteve presente e pronunciou-se no sentido que a ANEPC emite parecer favorável e que 

tal pronúncia reflecte o modo altamente satisfatório – para a ANEPC - como o Município acolheu 

todas as recomendações feitas, designadamente à necessidade de ponderação em sede do PDM 2020 

dos riscos tecnológicos (uma vez que os riscos naturais já estão sobejamente tratados em carta 

própria), identificados no Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Porto. 

g. O representante da Capitania do Porto do Douro, Capitão-de-Fragata Artur Mateus Pires, não 

esteve presente mas transmitiu a sua concordância com a proposta de plano. 

h. O representante da DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia, Arquitecto Nuno Sousa Neves, 

não esteve presente nem emitiu parecer. 

i. O representante da DGT - Direcção-Geral do Território, Eng.º João Cordeiro, não esteve presente, 

mas enviou parecer de teor favorável (anexo 5). 

j. Os representante da DRCN - Direcção Regional de Cultura do Norte, que, simultaneamente, 

representa - por protocolo com esta entidade - a DGPC - Direcção-Geral do Património, o Arq.º 

Amândio Dias e a Dr.ª Leonor Sousa Pereira, emitiram favorável condicionado à proposta de plano, 

referindo que se mantêm, quer nas plantas do património, em particular na planta do património 

arqueológico, quer no Regulamento (anexo I ao Regulamento), aspectos que consideram que devem 

ser colmatados/explicitados. A Dr.ª Isabel Martins, da CMP, não deixando de manifestar alguma 

estranheza tendo em conta o parecer emitido por esta entidade em sede de primeira reunião plenária, 

assegurou que tudo seria feito para esclarecer/colmatar as matérias que de acordo com a 

DRCN/DGPC careciam ainda de algum desenvolvimento. A Dr.ª Cristina Guimarães solicitou aos 

representantes da Cultura que circunscrevessem durante o dia de hoje os aspectos que consideravam 

ser de colmatar, ao que estes retorquiram não poderem assegurar que o fizessem durante o dia de 

hoje mas que o fariam na próxima segunda-feira. 

k. O representante da DGEstE - Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares / Direcção de Serviços 

Região Norte, a Dr.ª Ana Paula Vieira de Nápoles, não esteve presente nem enviou parecer.  

l. O representante da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Dr. António Coelho 

Viana, esteve presente e devido a grandes dificuldade em se fazer ouvir – uma vez que a sua ligação 

continha tanto ruído de fundo que tornava a sua voz inaudível – acabou por manifestar no bate-papo 

nada ter a opor à proposta de plano.  

m. A representante da Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Eng.ª Maria da Conceição 

Ezequiel, esteve presente, mas na impossibilidade de comunicar via plataforma, foi estabelecida ligação 

telefónica que permitiu a sua auscultação. Começou a sua intervenção por referir não ter sido 
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convocada para a presente reunião. A presidente da CA reconheceu ter havido uma falha no endereço 

electrónico – que apenas tinha sido detectada na véspera – pelo que solicitou à CMP que fosse 

concedido um prazo de vinte dias úteis para que esta entidade se pronunciasse, proposta com a qual 

a CMP concordou. A Eng.ª Conceição Ezequiel sempre foi adiantando que o mais provável é que tudo 

esteja bem até porque sempre articularam a informação com o Município, mas que agradece a 

concessão do prazo para se pronunciar.  

n. O representante da EDP, Energias de Portugal (Distribuição), S.A., Eng.º Francisco José Ângelo 

Ribeiro, não esteve presente nem emitiu parecer. O representante do IAPMEI - Agência para a 

Competitividade e Inovação, I.P., Engenheiro Filipe Manuel Castro Soutinho, não esteve presente nem 

emitiu parecer.  

o. A representante do IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, I.P., Arq.ª Maria Teresa 

Lima, não esteve presente nem emitiu parecer. 

p. A representante ICNF - do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P., Eng.ª Hélia Guerra 

transmitiu que o Parecer era favorável condicionado ao cumprimento dos aspectos referidos no 

Ofício com a Ref.ª 30460/2020DR-N/DRCNB/DOT de 21/07/2020 (anexo 3) e mencionados nos 

pontos atrás mencionados, com algumas recomendações, sendo que algumas delas já tinham sido 

comunicadas na reunião sectorial e na 1.ª Reunião Plenária.  

q. O representante do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., Eng.º Helder Cristóvão, 

não esteve presente mas enviou parecer de teor favorável condicionado (anexo 6)  

r. A representante do IPJD - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., Arq.ª Cisbélia 

Cevadinho, esteve presente e emitiu parecer favorável. Alertou, porém, para o facto de não ter 

recebido a convocatória atempadamente, o que só se pode ficar a dever ao facto do IPDJ ter indicado 

outros representantes para os quais foi remetido o email. Neste contexto pediu que lhe fosse 

concedido um prazo de vinte dias úteis para se pronunciar com mais conhecimento da proposta de 

plano, a cujo pedido o Senhor Vereador Pedro Baganha anuiu. A representante da CCDRN e 

presidente da CA alertou para o facto de estes se assumirem como pareceres não vinculativos. 

s. A representante da IP - Infra-estruturas de Portugal, S.A., Eng.ª Ângela Sá, emitiu parecer favorável 

condicionado – que já tinha enviado no dia anterior, mas que não tinha sido recepcionado pela CCDR-

N, que para esse facto alertou, o que veio, após reencaminho da mensagem electrónica, a suceder no 

decurso da reunião (anexo 7). Considerou ser de referir que se mantêm alguns pontos em aberto, 

que se afiguram de simples colmatação e que se encontram melhor explicitados no parecer. No que 

se refere ao Programa de Execução transmitiu que alguns aspectos careciam de ser mais 

desenvolvidos. A CMP assegurou que iria trabalhar essa matéria dentro do possível, tendo em conta 
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a fase do procedimento de revisão em que nos encontrámos, mas que seriam feitos todos o esforços 

para ir de encontro às preocupações manifestadas pela IP, I.P.  

t. O representante da PSP - Polícia de Segurança Pública, Superintendente Mário Alberto Pereira, fez-

se representar pelo Comissário Marco Almeida que esteve presente e emitiu parecer favorável. 

u. O representante da REN, Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., Eng.º André Santos, não esteve 

presente mas emitiu parecer favorável condicionado (anexo 8);  

v. A representante do TP - Instituto do Turismo de Portugal, I.P., Arquitecta Vera Chapado Guedes, 

Informou que já tinha emitido parecer favorável (anexo 9), lamentando que alguns aspectos – que 

não condicionam o sentido do parecer – não tivessem sido acolhidos pelo Município do Porto. Em 

resposta a Dr.ª Isabel Martins referiu que tal não tinha sucedido, não porque não estivessem em 

sintonia quanto aos princípios, mas apenas porque a CMP tinha considerado que o PDM não era a 

sede própria para tratar tais matérias.  

x. O representante da Município de Gondomar, Eng.º Castelo Grande tinha mandatado o Arq.º 

Nelson Pinto, que, como teve de se ausentar da reunião, submandatou o Sr. Eng.º Nuno Silva, que 

transmitiu o parecer favorável do Município de Gondomar. 

z. A representante do Município da Maia, Arq.ª Joana Calvet, emitiu parecer favorável que deixou 

registado em mensagem no bate-papo da Microsoft Teams.  

aa. A representante do Município de Matosinhos, a Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Luísa 

Salgueiro, fez-se substituir pelo Arq.º João Quintão – devidamente mandato para tal – que iniciou a 

sua intervenção dando conta que tinha tido acesso à documentação muito em cima da reunião, por 

falha de comunicação imputável à Câmara de Matosinhos, solicitando que, por isso, que lhe fosse 

concedido um prazo para emitir parecer, que antecipou seria de teor favorável condicionado. Um 

dos aspectos que mereceu especial referência pelo representante da Câmara Municipal de Matosinhos 

– que aproveitou para questionar a CCDR-N sobre a sua vinculatividade – foi a relevância dada pelo 

Município do Porto à figura dos estudos urbanísticos. A Dr.ª Cristina Guimarães informou que estes 

estudos não têm eficácia plurisubjectiva, ou seja, não vinculam os particulares, como há já cerca de 

três décadas a CCDR-N defende e como tal apenas têm como função orientar o Município no 

tratamento de alguns territórios que carecem de um tratamento de conjunto, não podendo, todavia, 

servir de fundamento a qualquer pretensão dos particulares. Mais adiantou que tal posição constava 

do parecer da CCDR-N.  

bb. O representante do Município de Vila Nova de Gaia, Senhor Vereador Valentim Miranda, 

transmitiu o parecer favorável, sem qualquer observação, da parte do Município de Vila Nova de Gaia, 
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pois como referiu, os dois Municípios o único território que têm em comum são as pontes e um rio 

que os une. Aproveitou para salientar a forma correcta e eficaz como a reunião tinha sido conduzida. 

Neste momento, a presidente da CA apercebeu-se do facto de ter cometido uma falha ao não ter dado 

a palavra, em primeiro lugar, à Representante da Assembleia municipal, o que sucedeu por mero lapso, 

pedindo por tal facto sinceras desculpas à Sr. Dr.ª Paula Faria a quem passou a palavra: 

cc. A representante da Assembleia Municipal do Porto, Dra. Maria Paula Faria, iniciou a sua 

exposição cumprimentando todos os presentes. Pronunciou-se informando que a Assembleia 

Municipal tem feito um trabalho de articulação com o Pelouro de Urbanismo no âmbito do 

acompanhamento da segunda revisão do PDM do Porto, trabalho este muito próximo que envolveu 

já a realização de várias reuniões, em que se debruçaram, em particular sobre os diferentes sistemas 

urbanos. Congratula o Pelouro e os Serviços do Urbanismo, na pessoa do Senhor Vereador 

Arquitecto Pedro Baganha, pelo estádio tão avançado dos trabalhos de revisão do PDM que permite 

antecipar a sua conclusão no breve trecho. Aproveitou para dar conta que tem consciência que este 

processo de revisão se reveste de uma complexidade e abrangência muito elevada que se repercute 

directamente nos elementos disponibilizados. Congratulou-se também por ter tido oportunidade de 

assistir à apresentação do Relatório Ambiental. A função da representante da AM, na sua opinião, 

não é a de dar um parecer formal nesta sede, na medida em que tal competência - para a aprovação 

final do plano- pertence à assembleia municipal. Mas aproveita para manifestar a sua satisfação como 

este procedimento de revisão decorreu. 

Terminada a auscultação das entidades a presidente da CA, Dr.ª Cristina Guimarães, passou a palavra 

ao Senhor Vereador da Câmara Municipal do Porto, Arquitecto Pedro Baganha, que, na qualidade de 

anfitrião da presente reunião, quis agradecer o esforço que todos os Senhores Comissários fizeram para 

que ela se realizasse, em especial àqueles que interromperam as suas férias para que tal fosse possível. 

Só com o esforço de todos foi possível dar mais este passo importante no procedimento de revisão do 

Plano Director Municipal que espera ver concluído em breve trecho. Mais sublinhou a forma correcta e 

eficaz como a reunião tinha sido conduzida. Terminou desejando a todos umas boas férias ou um bom 

trabalho, conforme fosse a situação. 

 

5. Conclusão  

A proposta de Plano Director Municipal do Porto 2020 foi colocada a votação, tendo as entidades que 

constituem a Comissão de Acompanhamento da sua segunda revisão, em conferência procedimental, 

deliberado emitir parecer favorável condicionado, recomendando ao Município que, em sede de 
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concertação, articulasse com as diferentes entidades a ponderação e eventual incorporação das suas 

recomendações. 

Ficou acordado um prazo de vinte dias úteis – cuja contagem se inicia no primeiro dia útil a seguir ao da 

presente reunião – para que as Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE) 

emitissem parecer sobre o Relatório Ambiental. 

No prazo de quinze dias úteis, a CCDR-N emitirá parecer final, nos termos e para os efeitos do disposto 

o artigo 85.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão territorial (RJIGT). 

Ou seja, ponderadas as posições manifestadas e os interesses em presença resultantes do 

acompanhamento pela comissão de acompanhamento, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N) proferirá o parecer final, o qual traduz uma decisão global definitiva e 

vinculativa para toda a Administração Pública e deve pronunciar -se sobre os seguintes aspectos: 

a) Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

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

Parecer este que, para efeitos de avaliação ambiental, integra a análise sobre o relatório ambiental. 

Por último, sublinhe-se que a Comissão de Acompanhamento extingue-se com a aprovação da acta desta 

reunião plenária, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do artigo 20.º, aplicável por força 

da remissão constantes do n.º 1 do artigo 21.º, ambos da Portaria n.º 277/2015, de 10 de Setembro. 

Mais informou a presidente da CA, Dr.ª Cristina Guimarães, sobre quais os passos ulteriores ao Parecer 

Final: discussão pública, ponderação, aprovação em assembleia municipal, publicação em Diário da 

República e depósito na Direcção-Geral do Território, desejando à Câmara Municipal todo o sucesso 

nesta fase final do procedimento. 

Concluídos os trabalhos foi dada por encerrada a segunda reunião plenária da Comissão de 

Acompanhamento do processo de 2.ª revisão do PDM do Porto, pelas 12 horas e 30 minutos. 

 

Porto, 31 de Julho de 2020 

 

CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Norte  
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Assembleia Municipal do Porto 

Câmara Municipal do Porto 

APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. 

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P 

APA, I.P. – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Norte 

ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil 

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 

ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil 

Capitania do Porto do Douro 

DGEG – Direcção-Geral de Energia e Geologia 

DGPC - Direcção-Geral do Património Cultural 

DGT - Direcção-Geral do Território 

DRCN - Direcção Regional de Cultura do Norte 

DGEstE - Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares / Direcção de Serviços Região Norte 
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Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) 

EDP - Energias de Portugal, S.A. 

IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. 

IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. 

ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. 

IMT, I.P – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

TP – Instituto do Turismo de Portugal, I.P. 

IP – Infra-estruturas de Portugal, I.P. 

IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. 

PSP - Polícia de Segurança Pública 

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

Município de Gondomar 

Município da Maia 
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Município de Matosinhos 

Município de Vila Nova de Gaia 

 



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

Acta da 2.ª Reunião Plenária da CA – Revisão do PDM do Porto 

 

 

20 

 

Anexo A - Lista de presenças 
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Anexo B - Email do ICNF 
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Anexo C - Fundamentação técnico jurídica da CMP referente ao DPH 



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

Acta da 2.ª Reunião Plenária da CA – Revisão do PDM do Porto 

 

 

23 

Anexo 1 – Parecer da CCDR-N 
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Anexo 2 – Parecer da APDL, S.A. 



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
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Anexo 3 – Parecer do ICNF, I.P. 



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
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Anexo 4 – Parecer da APA, I.P. 



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

Acta da 2.ª Reunião Plenária da CA – Revisão do PDM do Porto 
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Anexo 5 – Parecer da DGT 



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
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Anexo 6 – Parecer do IMT 



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
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Anexo 7 – Parecer das IP, I.P. 



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
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Anexo 8 - Parecer da REN 
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Anexo 9 – Parecer do Turismo de Portugal 



Entidade

Assembleia Municipal do Porto

Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo S.A. 

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.;

Agência Portuguesa do Ambiente, Administração da Região Hidrográfica do Norte

Autoridade Nacional de Aviação Civil

Autoridade Nacional de Comunicações

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

Capitania do Porto do Douro

Direção -Geral de Energia e Geologia

Direção -Geral de Património Cultural

Direção Regional da Cultura do Norte

Direção Geral do Território

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares — Direção de Serviços da Região Norte

Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional

Energias de Portugal, S. A.

Agência para a Competitividade e Inovação, I. P.

Infraestruturas de Portugal S.A., Gestão Regional do Porto e Aveiro

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.

Instituto de Mobilidade e Transportes, I. P.

Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Redes Energéticas Nacionais

Câmara Municipal de Gondomar

Câmara Municipal da Maia

Câmara Municipal de Matosinhos

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Câmara Municipal do Porto

Câmara Municipal do Porto

Câmara Municipal do Porto

Câmara Municipal do Porto

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I. P.

Polícia de Segurança Pública



Sigla Representante Presença

AM Porto Dra. Paula Ribeiro Faria SIM

APDL Arq.ª. Ana Gomes NÃO

ARS Norte Arq. Daniel do Couto 

APA/ARH Eng.a. Ana Neves SIM

ANAC Eng. Luís Ferreira SIM

ANACOM Dr. Carlos marques SIM

ANEPC - PROCIV Eng.ª. Olga Sampaio SIM

Cap Douro Capitão de fragata Artur Mateus Pires

DGEG Dr. Nuno Neves

DGPC

DRCN

DGT Eng. João Cordeiro Fernandes NÃO

DGEstE Dra. Ana Vieira

DGRSP Dr. António Viana SIM

DGRDN Eng.ª. Conceição Ezequiel SIM

EDP Eng.º Francisco José Ângelo Ribeiro

IAPMEI Eng.. Filipe Soutinho

IP S.A. Eng.ªÂngela Sá SIM

IHRU Arq.ª Maria Teresa Lima

IMT Eng.º Hélder Cristóvão NÃO

Turismo Arq.ª Vera Chapado Guedes SIM

IPDJ Arq.ª. Cisbélia Cevadinha SIM

SuperIntendente Mário Alberto Pereira

Comissário Mário Almeida

REN Dr. Manuel Severina

CM Gondomar
Eng.º Castelo Grande/Arq. Nelson 

Pinto/Eng. Nuno Silva
SIM

CM Maia Arq.ª Joana Calvet SIM

CM Matosinhos Arq. Luís Berrance/Arq.º João Quintão SIM

CM Gaia Valentim Miranda (Sr. Vereador) SIM

CM Porto Pedro Baganha (Sr. Vereador) SIM

CM Porto Eng. José Duarte (Director Municipal)

CM Porto
Dr.ª Isabel Martins (Directora de 

Departamento)

CM Porto Arq.ª Liliana Cunha (chefe de divisão)

CCDR-N Dr.ª Cristina Guimarães SIM

NÃO

SIM

 NÃO 

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

Dr.ª Leonor Sousa Pereira

Arq. Amândio Dias
SIM SIM

PSP

Eng.ª Hélia Guerra/Eng.º Eira SIM

NÃO

ICNF



contacto email

mpfariapt@gmail.com

ana.gomes@apdl.pt

fortuna@arsnorte.min-saude.pt

ana.neves@apambiente.pt maria.moura@apambiente.pt

luis.ferreira@anac.pt

carlos.marques@anacom.pt

olga.sampaio@prociv.pt

capdouro.ofadj@marinha.pt

nuno.neves@dgeg.pt

lspereira@culturanorte.gov.pt

adias@culturanorte.gov.pt

jcordeiro@dgterritorio.pt

ana.vieira@dgeste.mec.pt

antonio.c.viana@dgrsp.mj.pt

conceicao@ezequiel@defesa.pt

francisco.ribeiro@edp.pt

filipe.soutinho@iapmei.pt

grprt@infraestruturasdeportugal.pt

angela.sa@infraestruturasdeportugal.pt

malima@ihru.pt

helia.guerra@icnf.pt

grande.guerra@gmail.com

hcristovao@imt-ip.pt

Vera.Chapado@turismodeportugal.pt

cisbelia.cevadinha@ipdj.pt

mapereira@psp.pt

nopera@psp.pt

manuel.severina@ren.pt

nelson.pinto@cm-gondomar.pt; castelo.grande@cm-gondomar.pt

joana.dptup@cm-maia.pt

luis.berrance@cm-matosinhos.pt

valentimmiranda@cm-gaia.pt

pedro.baganha@cm-porto.pt

cristina.guimaraes@ccdr-n.pt
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Domínio Hídrico 

No âmbito do processo de revisão do PDM foram analisadas as servidões administrativas e as 

restrições de utilidade pública que estão representadas na Planta de Condicionantes do PDM 

em vigor. 

Verificou-se que em matéria de recursos hídricos estão identificadas nesta planta a “Área de 

jurisdição da A.P.D.L.”, a “Margem do Rio Douro sob jurisdição da entidade competente em 

matéria de recursos hídricos”, a “Linha de água descoberta (margens e leitos)” e “Presumível 

antigo leito de ribeira em aqueduto de águas pluviais”. 

Uma vez que se mantêm em vigor as condicionantes ao uso de solo estabelecidas legalmente, 

manteve-se a identificação destas áreas, procedendo-se apenas à correção da designação da 

servidão (que anteriormente não remetia diretamente para a natureza do recurso hídrico em 

causa) e, sempre que necessário, da sua representação geográfica,. 

Foi acrescentada a linha de margem da frente marítima, tendo-se transposto a representação 

geográfica identificada na proposta de Programa da Orla Costeira – Caminha | Espinho, já 

submetida a discussão pública. 

Assim, na planta de condicionantes da proposta de plano estão representadas: 

1. A linha de margem da frente marítima e da parte do estuário do rio Douro, incluída na 

proposta do POC_CE (domínio hídrico)  

 

2. A linha de domínio público hídrico estabelecida aquando da 1.ª revisão do PDM,  

No âmbito do processo da 1.ª revisão do PDM do Porto, que culminou com a publicação 

da Resolução de Conselho de Ministros n.º 19/2006, procedeu-se à delimitação do 

domínio público hídrico, conforme melhor esclarecido nos pareceres em anexo e 

confirmado em processo judicial recentemente transitado em julgado. 

Esta delimitação respeita à “faixa marginal do domínio público marítimo” bem como 

todo o estuário do rio Douro desde 200 m a montante da Ponte de D. Luís I até à Foz. 

 De notar que esta delimitação não altera o limite da margem, apenas identifica, dentro 

da faixa de terreno que corresponde à margem, a área de domínio público hídrico. 

3. A linha de margem e a linha de presumível domínio público hídrico relativa à extensão 

restante do rio Douro  



Nesta extensão do rio considerou-se como margem toda a faixa de terreno incluída 

entre a linha de limite do leito e uma linha paralela equidistante desta 30 metros, desde 

o limite da fronteira com o concelho de Gondomar até à interseção com a linha do 

domínio público hídrico identificada anteriormente (ponto 2). Esta linha é coincidente 

com a linha do presumível domínio público hídrico. 

4. Outras linhas de água (que não o Rio Douro) e respetivas margens. 

Relativamente ao domínio hídrico associado às linhas de água, com exceção do Rio 

Douro, os leitos e respetivas margens foram representadas em planta de acordo com o 

levantamento que tem vindo a ser efetuado pela empresa municipal Águas do Porto, 

com recurso a trabalho de campo. Não foram diferenciadas as linhas de água que se 

encontram a céu aberto das que estão entubadas uma vez que tal informação é 

irrelevante para a identificação da servidão. A margem é representada com uma faixa 

(buffer) de 10 metros em torno da linha de água.  
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1 – INTRODUÇÃO 

No dia 31 de Julho de 2020 terá lugar, via telemática através da plataforma Microsoft Teams, a 

segunda reunião da Comissão de Acompanhamento (CA) do procedimento de Revisão do Plano 

Director Municipal (PDM) do Porto, para, de acordo com a alínea b) do art.º 13.º da Portaria n.º 

277/2015, de 10 de Setembro, proceder, em conferência procedimental, “à ponderação e 

votação final da proposta do plano, com todo o seu conteúdo material e documental, devendo 

as posições manifestadas e a deliberação final serem vertidas em acta”.  

Nesse sentido a Câmara Municipal Porto remeteu os elementos disponíveis, de suporte à 

referida reunião, que foram disponibilizados a todos os elementos da comissão na Plataforma 

desta CCDR-N, disponível em http://212.55.137.35:8083/PMOT/ccdrn (→ grande porto → Porto 

→ Revisão do PDM → 2.ª Reunião Plenária da CA), nos termos do art.º 21.º (Regime Transitório) 

da portaria supra referida. 

Foram convocadas a participar todas as entidades representadas na CA a quem foram remetidos 

os códigos de acesso à informação disponibilizada. 

O presente parecer, que se propõe seja anexo como posição desta CCDR-N/DSOT relativa a 

matérias de ordenamento do Território, incide genericamente sobre: 

 Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 Compatibilidade ou conformidade da proposta de plano com a Lei de Bases Gerais da 

Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBGPPSOTU), 

aprovada pela Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio1 e com Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio e 

ainda com o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de Agosto; 

 Fundamento técnico das soluções defendidas pela Câmara Municipal. 

2 – ASPETOS PROCEDIMENTAIS 

2.1  A Câmara Municipal do Porto (CMP) deliberou, em reunião realizada a 10 de Março de 2015, 

deliberação esta tornada pública pelo Aviso n.º 3118/2015, de 17 de Março de 2015, 

publicado no Diário da República, 2.ª Séria, n.º 58, de 24 de Março de 2015, proceder à 

                                                 
1 Alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de Agosto. 

http://212.55.137.35:8083/PMOT/ccdrn
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elaboração da 2.ª Revisão do Plano Director Municipal, actualmente em vigor, que foi 

ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2006, publicada no Diário da 

República, 1.ª Série-B, n.º 25, de 3 de Fevereiro de 20062. O prazo inicialmente fixado foi de 

dezasseis meses. Porém, através do Aviso n.º 2627/2016, de 15 de Fevereiro de 2016 foi 

tornado público que a Câmara Municipal do Porto havido deliberado, em reunião ordinária 

de 10 de Janeiro de 2016, redefinir o prazo de elaboração da 2.ª revisão do PDMP em 36 

meses, contados da data de produção efeitos do primeiro aviso, ou seja, contados a partir de 

24 de Março de 2015. Este prazo veio a ser prorrogado por deliberação da Câmara Municipal 

de 6 de Março de 2018, por mais 36 meses, deliberação esta publicitada através do Aviso n.º 

3527/2018, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 54, de 16 de Março de 2018. O 

prazo para a elaboração da 2.ª revisão do Plano Director Municipal do Porto termina, por 

isso, a 24 de Março de 2021. 

2.2 Nos termos da legislação aplicável encontra-se constituída uma Comissão de 

Acompanhamento (CA), nomeada pelo Aviso n.º 4898/2015, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 87, de 6 de Maio de 2015, nos termos previstos pela Portaria n.º 

1474/2007, de 27 de Fevereiro, com a seguinte formação inicial: 

Entidades que integram a CA 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a qual preside; 

 Assembleia Municipal de Porto; 

 Câmara Municipal do Porto; 

 APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.; 

 ARSN - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. 

 APA, I.P. – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do 

Norte; 

 ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil; 

 ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações; 

 ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

 Capitania do Porto do Douro; 

 DGEG – Direcção-Geral de Energia e Geologia; 

 DGPC - Direcção-Geral do Património Cultural;  

 DGT - Direcção-Geral do Território;  

 DRCN - Direcção Regional de Cultura do Norte; 

                                                 
2 Alterado e corrigido pelos Avisos n.ºs 4272/2012, 14332/2012, 8094/2014, 11352/2015, 8637/2017 e 
315/2020. 
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 DGEstE - Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares / Direcção de Serviços da Região 

Norte; 

 Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais;  

 Direcção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa3;  

 EDP - Energias de Portugal, S.A.; 

 Estradas de Portugal, S.A.; 

 IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.; 

 IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.; 

 ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.P.; 

 IMT, I.P – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.; 

 Instituto do Turismo de Portugal, I.P.; 

 IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.; 

 PSP - Polícia de Segurança Pública; 

 Refer - Rede Ferroviária Nacional, EPE; 

 REN - Redes Energéticas Nacionais; 

 Câmara Municipal de Gondomar; 

 Câmara Municipal da Maia; 

 Câmara Municipal de Matosinhos; 

 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

Tenha-se em atenção que a Estradas de Portugal. S.A. (EP) e a Rede Ferroviária Nacional, EPE. 

(REFER) foram objecto de um processo de cisão, pertencendo agora as respectivas competências 

à Infra-Estruturas de Portugal, I.P. (IP). 

3 – CONTEÚDO DOCUMENTAL 

O Plano Director do Porto deve vir a ser constituído, pelos elementos constantes do artigo 97.º 

do RJIGT que devem ter o conteúdo material constante do artigo 96.º do mesmo diploma. 

Dos elementos disponibilizados constam os elementos constituintes e que acompanham o 

plano, elencados no artigo 2.º (Composição do plano) do regulamento do Plano Director 

Municipal: 

1. O PDMP é constituído pelos seguintes elementos: 

a) Regulamento; 

b) Planta de ordenamento, constituída pelas seguintes cartas: 

                                                 
3 Actual Direcção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional. 
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i. Qualificação do solo; 

ii. Estrutura ecológica municipal; 

iii. Riscos naturais; 

iv. Zonamento acústico; 

v. Carta de património I - Património urbanístico e arquitectónico e Património 

natural; 

vi. Carta de património II - Património arqueológico; 

vii. Estrutura viária e estacionamento. 

c) Planta de condicionantes, constituída pelas seguintes cartas:  

i. Condicionantes geral; 

ii. Perigosidade de incêndio florestal (Em desenvolvimento). 

2. Acompanham o PDMP os seguintes elementos: 

a) Relatório; 

b) Relatório ambiental; 

c) Programa de execução e Plano de financiamento  

d) Plantas complementares: 

i. Carta de áreas de equipamentos coletivos; 

ii. Carta de infraestruturas de transportes coletivos; 

iii. Carta de infraestruturas de modos suaves; 

iv. Carta de infraestruturas i - abastecimento de água e drenagem de águas 

residuais; 

v. Carta de infraestruturas ii - transporte e distribuição de energia elétrica; 

vi. Carta de infraestruturas iii - resíduos sólidos urbanos, oleoduto, gás e 

telecomunicações. 

e) Planta de enquadramento regional; 

f) Planta da situação existente com a ocupação de solo; 

g) Planta e relatório de compromissos urbanísticos; 

h) Mapa de ruído Lden e Mapa de Ruído Ln; 

i) Relatório de ponderação e participações recebidas em sede de discussão pública;  

j) Carta Educativa; 

k) Ficha de dados estatísticos; 

l) Anexos: Estudos urbanísticos municipais (Em revisão). 

 

Todos os elementos foram remetidos pela CMP e disponibilizados na plataforma, com excepção 

do previsto na subalínea ii da alínea c) n.º 1, na parte que se refere à Planta de Condicionantes 

II – Perigosidade de incêndio e áreas percorridas por incêndios, nos últimos 10 anos e do 

disposto na alínea b) do número 2 – Relatório Ambiental. O primeiro por ainda se encontrar em 

elaboração o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), e, o segundo, 

por, conforme assumido pelo Município, ainda se encontrar a ser ultimado, só ficando 

terminado no dia da reunião plenária, sendo nessa altura apresentado, bem como concedido 

um prazo às Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE) para sobre ele se 

pronunciarem. 
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É de realçar que o Relatório Ambiental em falta compromete a emissão do parecer final por 

parte desta CCDR-N, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 85.º do RJIGT, uma vez 

que este, para efeitos de avaliação ambiental, integra a análise sobre o relatório ambiental, pelo 

deverá tal lacuna ser resolvida, designadamente por antecipação da pronúncia das Entidades 

com Responsabilidades Ambientais Específicas. 

 

Já no que se refere à Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal, sendo certo que esta integra 

o conteúdo documental do Plano Director Municipal, por força do disposto no artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, considera-se que só nesse momento da aprovação 

pela assembleia municipal é que formalmente se verifica a incompletude formal do plano, pelo 

que até esse momento a lacuna pode ser suprida. Sempre se diga, porém, que caso dessa carta 

decorram alterações significativas nas propostas de ordenamento submetidas a discussão 

pública, o Município – ao incorporá-las – terá de ponderar a abertura de um novo período de 

discussão pública.  

 

Podemos então concluir que o conteúdo documental está – com a excepção do referido supra - 

de acordo com o Artigo 97.º do RJIGT, como poderemos comprovar de forma mais desenvolvida 

adiante. 

 

A cartografia base do PDM, é a cartografia 1:10.000 certificada e homologada pela Direcção-

Geral do Território e o limite do concelho adoptado na presente proposta de PDM é o da Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP 2018). 

 

4 – CONTEÚDO MATERIAL 

O PDM do Porto, naquilo em que se aplica, dá cumprimento aos princípios definidos no artigo 

95º do RJIGT, designadamente no que se refere às dinâmicas do território e ao modelo de 

organização municipal do território, apresentando a caracterização biofísica, económica e social 

do município, identificando os principais sistemas urbanos: ambiental, patrimonial, de 

circulação e transporte e de infra-estruturas. Delineia uma estratégia de desenvolvimento 

territorial municipal e uma política municipal de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo ambiciosa e coerente, estabelecendo o modelo territorial municipal, as opções de 

localização e de gestão de equipamentos de utilização colectiva e as relações de 

interdependência com os municípios vizinhos e, ainda, integrando e articulando as orientações 
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estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal. Em 

complementaridade, identifica o conjunto de condicionantes que incidem no território 

municipal, nomeadamente as reservas e zonas de protecção, as servidões e restrições de 

utilidade pública. 

O artigo 1.º do regulamento do Plano Director Municipal (Âmbito e Objectivos) sintetiza os 

objectivos essenciais que a Câmara Municipal do Porto pretende atingir com o Plano: 

1. O PDM visa os seguintes objetivos: 

a) Promover as condições de vida e de bem-estar da população, reforçando a atratividade 

residencial e criando as condições para a recuperação demográfica da cidade do Porto; 

b) Preservar a identidade cultural, urbanística e arquitetónica do Porto, qualificando os 

seus tecidos urbanos e valorizando os seus recursos materiais e simbólicos; 

c) Garantir a qualidade ambiental, promovendo um modelo de desenvolvimento urbano 

sustentável; 

d) Melhorar a acessibilidade interna e externa, criando novas condições para a 

intermodalidade e a utilização dos modos de transporte suaves; 

e) Reduzir as assimetrias sócio-espaciais, promovendo um modelo de desenvolvimento 

urbano policêntrico e eliminando fatores de estigmatização; 

f) Promover condições para o reforço da competitividade da base económica urbana e o 

crescimento do emprego; 

g) Desenvolver a capacidade de afirmação do Porto às escalas regional, nacional e 

internacional. 

 

De um modo geral entende-se que a proposta de Plano desenvolve devidamente os objectivos 

estratégicos a que o Município se propôs. 

Relativamente às alíneas a) a e) do conteúdo documental exigível por força do artigo 96.º do 

RJIGT, os elementos fornecidos, e nomeadamente o relatório na sua versão actual desenvolvem 

e estabelecem os aspectos essenciais a ter em conta.  

Analisar-se-ão seguidamente os diversos aspectos específicos do Plano e o seu desenvolvimento 

e proposta de regulamentação e concretização. 



 

PARECER DA CCDR-N - 2.ª REUNIÃO PLENÁRIA: 31 DE JULHO DE 2020 – 2.ª REVISÃO DO PDM DO PORTO 

9 

5 – CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO  

A proposta de revisão do Plano Director Municipal do Porto tem que ser analisada à luz dos 

novos conceitos e critérios definidos pelo RJIGT, pela Lei de bases gerais da política pública de 

solos, de ordenamento do território e de urbanismo (LBGPPSOTU) e pelo Decreto Regulamentar 

n.º 15/2015, de 19 de Agosto, em particular tendo em conta o disposto no artigo 7.º 

(classificação do solo urbano) e artigo 8.º (reclassificação do solo rústico como urbano).  

A delimitação da classificação e qualificação do solo está plasmada na Planta de Ordenamento, 

desdobrada em sete plantas, a saber: 

 

 

Qualificação do solo; 

Estrutura ecológica municipal; 

Riscos naturais; 

Zonamento acústico; 

Carta de património I - Património urbanístico e arquitectónico e Património natural; 

Carta de património II - Património arqueológico; 

Estrutura viária e estacionamento. 

5.1 – Classificação de Solo urbano e Rústico 

Todo o solo que constitui o território do Município do Porto encontra-se classificado como solo 

urbano. Isto porque, perante a necessidade de proceder à rigorosa aplicação dos conceitos da 

Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

(LBGPPSOTU) e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, (RJIGT), em matéria 

de classificação de solo urbano, concluiu-se que todo o território do Porto assumia 

características de urbano ou assegurava, de forma patente e evidente, que o seria, num 

determinado horizonte temporal, e, na eventualidade de não o ser, reverteria, por força de uma 

cláusula de reversão, para o solo rústico, cláusula esta a cujo aditamento no Regulamento fica 

condicionada a pronúncia favorável desta CCDR-N. Nesta apreciação, teve-se sempre presente 

a linha de prumo de acordo com a qual é crucial o equilíbrio entre o rigor em relação à 

eliminação dos espaços urbanizáveis, sem, no entanto, deixar de lado a flexibilidade e arranjar 

formas que não comprometam a estratégia dos municípios para o território.  

Neste contexto, a metodologia adoptada pela CCDRN no caso do PDM do Porto foi a mesma 

seguida nos demais procedimentos em curso (ao momento 54) e nos oito já concluídos – para 
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efeitos de verificação do cumprimento, em particular, do disposto no artigo 7.º (classificação do 

solo como urbano) e no artigo 8.º (reclassificação do solo para urbano) do Decreto 

Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de Agosto.  

Inicialmente e após um exercício abstracto de sobreposição das shapes das infra-estruturas e do 

edificado com as das propostas de classificação e qualificação dos solos, foi ponderada a 

classificação de algumas (poucas) áreas com expressão (também pouco) significativa, como solo 

rústico, sendo que, após a CMP ter remetido informação suplementar, tal hipótese foi afastada, 

decorrente de tais áreas se encontrarem devidamente programadas e justificada a sua 

classificação como solo urbano. Em particular, foram especialmente justificadas como 

categorias a integrar em solo urbano, as áreas verdes lúdico-produtivas e três «miolos» 

localizados na parte oriental da cidade que se encontram qualificados como espaços de baixa 

densidade. A primeira situação, decorrente de a essa categoria de espaço estar associado um 

regime de edificabilidade tão restritivo que a equipara a um espaço verde e afasta qualquer tipo 

de factor especulativo normalmente associado aos espaços urbanizáveis que a nova 

classificação de solos deve eliminar. A segunda situação, por ter sido demonstrada, de forma 

cabal, a existência de infra-estruturas propostas, cuja execução se encontra devidamente 

programada e sustentada do ponto de vista económico-financeiro, o que viabiliza a classificação 

de tais áreas como urbanas. 

Verifica-se, portanto, que os pressupostos que serviram de base à classificação de tais solos 

como urbanos se mantém nesta proposta final do plano. Com efeito, o regime de edificabilidade 

associado às áreas verdes lúdico-produtivas previsto no artigo 40.º do regulamento assume-se 

verdadeiramente restritivo e os espaços de baixa densidade têm execução programada e 

sustentada do ponto de vista económico-financeiro, sendo que uma análise mais apurada foi 
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possível fazer depois de a CMP ter remetido – também sobre esta matéria – informação 

suplementar. 

Reforçando esta convicção veja-se a seguinte figura que se encontra na página 46 do Relatório 

e que aqui se reproduz: 

Figura 1 - Grau de infraestruturação e compromissos urbanísticos

 

Acresce que a classificação da totalidade do solo como urbano assentou também e muito na 

robustez do Programa de Execução e do Plano de Financiamento que se apresentarem como 

dois documentos capazes de assegurar a viabilidade económico-financeira das opções 

estratégicas municipais. 

Mesmo assim, é entendimento desta CCDR-N que estes dois documentos devem ser 

desenvolvidos no que se refere a dar um maior enfoque à viabilidade económico-financeira das 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), tratando-as de modo autónomo.  

Esta recomendação veio a ser acolhida pela CMP que, em momento anterior à reunião plenária, 

enviou informação complementar que deu cumprimento às expectativas da CCDR-N. 

 

5.1.1 – Qualificação do solo 
 
Na Planta de Ordenamento I - Qualificação do solo, o Plano Director Municipal delimita na Planta 

de Ordenamento as diferentes categorias e subcategorias de solo urbano. 

Qualificação Operativa: 
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Do ponto de vista operativo, o território do Município integra duas categorias de espaço urbano 

delimitadas na Planta de Ordenamento tendo em consideração o grau de urbanização do solo e 

a sua consolidação morfológica: Espaços consolidados e Espaços em consolidação. 

De acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a qualificação do solo 

urbano processava-se através da sua integração em categorias funcionais e operativas a 

estabelecer e regulamentar nos planos municipais de ordenamento do território (cfr. artigo 20 

e 22.ºdo citado diploma). As categorias operativas eram estabelecidas para efeitos de execução 

do plano municipal de ordenamento do território com base no grau de urbanização do solo, no 

grau de consolidação morfotipológica e na programação da urbanização e da edificação. Com a 

entrada em vigor do Decreto-Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de Agosto, foi revogado aquele 

diploma, deixando de se fazer alusão às categorias operativas de solo urbano (ou seja, ao solo 

urbanizado e ao solo urbanizável). Compreende-se, porém, que subsista a necessidade de 

distinguir o nível consolidação, pelo que, na nossa opinião, o facto do decreto regulamentar ter 

deixado de fazer referência às categorias operativas de solo urbano, não obsta a que as áreas 

em consolidação possam continuar a ser delimitadas como tal, estabelecendo-se no 

regulamento como ocorre a execução do plano nesses espaços e fora deles, tal como já se prevê 

actualmente na proposta apresentada. 

Como mero reparo diga-se que a trama utilizada na Qualificação de solo operativa – “Espaços 

em consolidação” dificulta a identificação das Categorias e subcategorias de solo urbano. 

Por seu turno, a trama utilizada para Carta de Estrutura Ecológica Municipal para “Corredor 

verde principal, não corresponde à utilizada no mapa. 

Ainda é realçar que na Carta de Riscos Naturais não foram identificadas, no mapa, áreas 

correspondentes à legenda – “Áreas críticas”. 

Por último, na Carta de Estrutura Viária e Estacionamento, não está identificada no mapa a área 

correspondente a “zona central de potencial dotação limitada”. 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão: 

Nos espaços em consolidação surgem algumas áreas que carecem de uma intervenção mais 

integrada e implicam a concretização de áreas verdes de fruição colectiva e/ou infra-estruturas 

gerais. Estas áreas foram integradas em doze Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. A 

execução do plano nestas UOPG processa-se com recurso a unidades de execução, disciplinadas 

ou não por plano de pormenor ou plano de urbanização, por iniciativa dos particulares num 
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primeiro momento e em cooperação com a câmara municipal num segundo momento. Têm 

como objectivo a execução programada das propostas do Plano, definindo-se para o efeito, os 

conteúdos programáticos para cada uma. 

Como é assumido no Relatório4: “A delimitação das UOPG incide em espaços vazios, áreas 

abandonadas e degradadas, que face aos desafios de natureza urbanística e socioeconómica 

com os quais são confrontadas atualmente, tendo em vista a sua estruturação, valorização e 

integração no tecido urbano. 

As UOPG tiveram por base estudos de conjunto com vista a um equilibrado e integrado 

ordenamento do território, com a preocupação de identificar e distribuir equitativamente os 

encargos e os benefícios. Estes estudos urbanos conduziram à produção dos conteúdos 

programáticos, parâmetros urbanísticos e à organização da qualificação de solo para cada 

UOPG. A execução do PDM do Porto prevê que a ocupação e transformação do solo seja 

antecedida de estudos urbanísticos, se a natureza da intervenção e o grau de dependência em 

relação à ocupação envolvente, assim o exigir. 

As UOPG dividem-se em dois tipos: 

As que possuem um carácter estruturante, catalisando o tecido urbano, social e económico e 

que promovem o preenchimento dos vazios urbanos. Incluem-se neste grupo as UOPG situadas 

na coroa periférica norte e oriental da cidade, junto aos grandes eixos rodoviários e ferroviários 

da cidade (A1, A3, VCI, linha férrea do norte e estações de Campanhã e Contumil), 

designadamente: UOPG 1 – Nun’Álvares; UOPG 7 - Regado; UOPG 8 - Currais; UOPG 9 - Contumil; 

UOPG 10 - Cartes: UOPG 11 - Corujeira; UOPG 12 - Parque Oriental.  

Para estas, exige-se um tratamento diferenciado no que à viabilidade económico-financeira se 

refere. 

Considera-se que as restantes UOPG promovem a expansão dos tecidos existentes, 

incorporando acções de qualificação da cidade e de oferta de solo urbanizado. Incluem-se neste 

grupo a UOPG 2 - Parque da Cidade, a UOPG 3 - Aldoar, a UOPG 4 - Ramalde, a UOPG 5 - Aleixo 

e a UOPG 6 - Viso.  

No sentido de dar cumprimento ao disposto no RJIGT e ao Decreto Regulamentar n.º 15/2015, 

de 19 de Agosto, o regulamento do Plano Director Municipal dispõe que as UOPG têm como 

                                                 
4 Página 57. 
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prazo máximo de execução 10 anos, a contar a partir da data de publicação do plano, sendo que 

o sistema de execução a adoptar é de iniciativa dos interessados nos primeiros 5 anos e de 

cooperação nos 5 anos subsequentes.  

O programa de execução e plano de financiamento que acompanham a proposta de plano, 

cenarizam as várias situações em termos de prazos e dotações a inscrever nos planos de 

actividades e nos orçamentos municipais até ao sistema de cooperação, no caso da via com a 

participação dos particulares não ocorrer no prazo previsto. 

O Município do Porto deve, em sede de execução do Plano Director Municipal, afectar as verbas 

previstas ao plano de financiamento urbanístico que integra o programa plurianual de 

investimentos municipais na execução, conservação e reforço das infra-estruturas gerais, assim 

como a previsão de custos gerais de gestão urbanística e da forma de financiamento, previsto 

no artigo 174.º do RJIGT, logo que este seja regulamentado. 

O regulamento do Plano Director Municipal deve estabelecer ainda que as UOPG em solo 

urbano, que não forem executadas no prazo máximo previsto, são objecto de reclassificação 

total ou parcial do solo urbano para solo rústico, de acordo com o procedimento nos termos da 

Lei. 

Qualificação Funcional: 

Por seu turno, a qualificação funcional do solo processa-se através da sua integração em 

categorias e subcategorias de solo, em função da sua utilização dominante. 

Ora, como é referido a páginas 48 e 49 do Relatório, “Um dos objectivos estratégicos do PDM 

2020 é a manutenção da identidade do concelho, o que passa também, por manter os tecidos 

urbanos consolidados. Tendo sido feita uma avaliação positiva da aplicação do PDM 2006 no 

que se refere à manutenção destes tecidos e à aplicação dos critérios morfo-tipológicos, 

considerou-se de manter esta abordagem. 

Outra premissa do PDM 2020 prende-se com a vontade de densificar o território, otimizando 

assim as infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva já instalados. Esta densificação 

ocorre em áreas onde os critérios morfotipológicos poderão ser dispensados pois não estará em 

causa a manutenção da imagem urbana, garantindo-se apenas a correta integração 

arquitetónica e urbanísticas, e são estabelecidos parâmetros quantitativos, designadamente 

índices de edificação.” 
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Neste contexto, as categorias de uso de solo previstas seguem as definições estabelecidas no 

Decreto Regulamentar nº15/2015, de 19 de Agosto e são as seguintes: 

 

 Espaços centrais - áreas urbanas de usos mistos que integram funções habitacionais e 

outros usos compatíveis, como comércio, serviços e uma concentração diversificada de 

actividades terciárias, desempenhando funções de centralidade; 

 Espaços de actividades económicas - áreas destinadas ao acolhimento das actividades 

empresariais, de armazenamento e logística, comércio e serviços; 

 Espaços verdes e Frente atlântica e ribeirinha - áreas de solo, enquadradas na sua 

maioria na estrutura ecológica urbana, que além das funções de protecção e valorização 

ambiental e paisagística se destinam à utilização dos cidadãos em actividades de 

estadia, recreio e lazer ao ar livre; 

 Espaços urbanos de baixa densidade - correspondem a áreas periurbanas, parcialmente 

urbanizadas e edificadas, apresentando fragmentação e características híbridas de uma 

ocupação de carácter urbano-rural; 

 Espaços de uso especial – áreas destinadas a equipamentos e infra-estruturas 

estruturantes. 

 

Como também vem defendido no Relatório5, “Para todas as categorias de uso de solo com 

excepção dos Espaços urbanos de baixa densidade, houve necessidade de estabelecer 

subcategorias tendo em atenção as especificidades territoriais que se entendem ser de manter 

ou de implementar. 

Os espaços centrais dividem-se nas seguintes subcategorias: 

Área histórica - corresponde aos tecidos consolidados mais antigos da cidade e às reminiscências 

dos núcleos rurais primitivos que ainda conservam a estrutura e os elementos morfológicos 

iniciais, revelando significativa representatividade urbanística e arquitetónica, compreendendo: 

 Centro Histórico do Porto; 

 Foz Velha; 

 Núcleos ou lugares, designadamente os seguintes, identificados na Planta de 

Ordenamento - Carta de Património: Lamas; Massarelos; Nevogilde; Ouro; Paranhos; S. 

Pedro de Azevedo; Vila Nova. 

                                                 
5 Páginas 52 a 54. 
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Nestas áreas pretende-se a preservação e requalificação do edificado, bem como dos espaços 

livres públicos e privados. 

Área de frente urbana contínua de tipo I - corresponde às áreas organizadas em quarteirão, com 

edifícios localizados predominantemente à face dos arruamentos, em que o espaço público e as 

frentes urbanas edificadas que o conformam se apresentam estabilizados, pretendendo-se a 

manutenção e valorização das malhas e morfologia existentes. Compreendendo essencialmente 

quarteirões construídos nos séculos XVIII, XIX ou início do século XX da zona central da cidade, 

estas áreas integram edifícios significativos e conjuntos de edifícios com interesse patrimonial, 

caracterizadores de uma imagem da cidade que interessa preservar, pelo que as intervenções a 

efetuar devem privilegiar a preservação e requalificação dos edifícios existentes, tendo também 

como objetivo a sua ocupação por usos qualificadores e dinamizadores da vivência urbana. 

Área de frente urbana contínua de tipo II - corresponde às áreas estruturadas em quarteirão com 

edifícios localizados, predominantemente, à face dos arruamentos, em que o espaço público se 

encontra definido e em que as frentes urbanas edificadas estão em processo de transformação 

construtiva e de uso, pretendendo-se a manutenção e reestruturação das malhas e a 

consolidação do tipo de relação do edificado com o espaço público existente, designadamente, 

a uniformidade da frente urbana. 

Área de edifícios de tipo moradia - corresponde às zonas em que o tipo de edifício predominante 

possui até 3 pisos e jardim, que deve ser mantido como tal, ou às áreas para as quais o PDMP 

impõe essa mesma tipologia. 

Área de blocos isolados de implantação livre - são áreas de edificação isolada que correspondem 

aos espaços urbanos de formação recente, dominantemente caracterizadas por edifícios 

isolados resultantes de operações de loteamento ou de intervenções de dimensão significativa e 

que, na sua maioria, não definem malhas regulares nem se constituem em frente urbana 

contínua, sendo frequentemente resultantes da aplicação de critérios quantitativos. 

Os Espaços de atividades económicas são as categorias de uso de solo para as quais se prevê os 

índices mais elevados do plano e dividem-se nas seguintes duas subcategorias:  

Área de atividades económicas de tipo I - Destinam-se à instalação de empresas representativas 

das diferentes áreas de negócio, bem como de outros usos complementares, designadamente, 

industriais, terciários, logísticos, turismo, investigação, serviços, comércio e equipamentos. Não 

é permitida a construção de habitação excetuando a adstrita ao pessoal de vigilância e 

segurança ou a ocupação não permanente, desde que sua área não ultrapasse 5 % do total da 

área de construção da operação urbanística; 
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Área de atividades económicas de tipo II - Destinam-se à instalação de empresas representativas 

das diferentes áreas de negócio, bem como de outros usos complementares, designadamente, 

industriais, terciários, logísticos, turismo, investigação, serviços, comércio e equipamentos. É 

permitida a construção de habitação desde que a área destinada a esse uso, seja inferior à área 

atribuída à instalação de atividades económicas. 

Na categoria de Espaços verdes e frente atlântica e ribeirinha estão incluídos espaços verdes 

integrados na Estrutura Ecológica Municipal, outros espaços verdes e a frente atlântica e 

ribeirinha (estes últimos não tendo caracter de espaços naturais), a saber: 

Área verde de fruição coletiva - correspondem a parques e jardins de acesso público, praças 

arborizadas e ajardinadas, existentes ou propostas;  

Área verde lúdico-produtivas - correspondem a manchas agricultadas ou florestadas que podem 

conter infraestruturas de apoio às atividades produtivas existentes, bem como, de turismo, 

recreio, lazer e de educação ambiental e que se revestem de interesse paisagístico; A esta 

categoria de espaço está associado um regime de edificabilidade muito restritivo, em que se 

pretende afastar qualquer tipo de fator especulativo, dado que na maioria das situações estas 

áreas também se encontram classificadas como espaço verde fundamental na Planta de 

ordenamento - Carta de Estrutura Ecológica Municipal.  

Área verde associada a equipamento - integram parcelas afetas à instalação de equipamentos 

de interesse público e com carácter estruturante no ordenamento e funcionalidade da cidade, 

em que o coberto vegetal é predominante face à área de implantação das edificações; 

Área verde de proteção e enquadramento - destinam-se a servir de proteção física, visual e 

sonora aos diferentes usos urbanos e de preservação de espaços com sensibilidade ecológica; 

Área de frente atlântica e ribeirinha - integra as praias, a zona de transição marítimo-terrestre e 

a zona de transição flúvio-terrestre; 

Os Espaços Urbanos de Baixa Densidade não estão divididos em subcategorias uma vez que a 

sua localização e caraterística morfológicas não o carecem: 

Área de baixa densidade - integram territórios de génese rural, infraestruturados, constituídos 

por parcelas que permitem, por norma, a disponibilização de um logradouro, predominando 

tipologias construtivas de habitação unifamiliar com um ou dois pisos facejando, 

frequentemente, o espaço público e dando origem a relações de vizinhança características de 

um espaço urbano.  
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A delimitação destas áreas, que pressupõe que se encontram infraestruturadas perifericamente 

(situação que deve ser validada e confirmada pela Câmara Municipal) são de facto, em nosso 

entender necessárias para garantir a coerência dos aglomerados urbanos existentes e a 

contenção da fragmentação territorial, cumprindo assim as exigências para serem consideradas 

solo urbano. 

Os Espaços de Uso Especial integram áreas que irão albergar programas específicos relacionados 

com equipamentos de utilização coletiva ou infraestruturas estruturantes e dividem-se em:  

Área de Equipamentos - correspondem às parcelas afetas ou a afetar à instalação de 

equipamentos, com carácter estruturante no ordenamento e funcionalidade da cidade. 

Área de Infraestruturas - Correspondem a áreas para infraestruturas existentes ou propostas, 

designadamente, de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais, de gestão dos 

resíduos sólidos urbanos, de transporte e distribuição de energia elétrica, de mobilidade e 

transportes e de proteção costeira. Estas áreas destinam-se a assegurar a instalação e a 

funcionalidade destas infraestruturas. 

Somos de opinião que a qualificação funcional dá resposta às exigências legais, designadamente 

cumpre com o disposto nos artigos 24.º e 25.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de 

Agosto.



 

Parecer CCDR-N 2.ª revisão do PDM do Porto – 2.ª reunião plenária da CA – 31 de Julho de 2020 

 

Para além da Qualificação do Solo, a planta de ordenamento desdobra-se ainda nas seguintes cartas: 

 Planta de Ordenamento II – Estrutura Ecológica Municipal, que identifica as áreas de génese 

natural, o espaço verde fundamental, os corredores verdes e as componentes do PROF-Entre 

Douro e Minho. 

 Planta de Ordenamento III – Riscos Naturais, que identifica as áreas de salvaguarda da orla 

costeira, as áreas inundáveis, as áreas de instabilidade de vertente e as linhas de água. 

 A Planta de Ordenamento IV – Zonamento acústico, distinguindo as zonas sensíveis das zonas 

mistas. 

 A Planta de Ordenamento V - Carta de património I - Património urbanístico e arquitectónico 

e Património natural, que identifica as áreas de interesse urbanístico ou arquitectónico, os 

conjuntos e imóveis de valor patrimonial e respectivas zonas de protecção, o património 

biofísico e o património geofísico.  

 As Planta de Ordenamento VI – Carta de património II – Património arqueológico, que 

identifica as áreas de salvaguarda arqueológica. 

 A Planta de Ordenamento VII - Estrutura viária e estacionamento, que representa os 

diferentes canais rodoviários e as áreas especiais para dotação de estacionamento. 

Quanto à Planta de Qualificação dos Solo, refira-se que falta o número a identificar as UOPG. 

Na Planta VI falta identificar os núcleos e lugares referidos no artigo 86.º do Regulamento. Questiona-

se, por outro lado, se não deveria haver uma referência aos Estabelecimentos de interesse histórico 

e cultural ou social local (art.º 99.) regulamentados mas não identificados nas plantas do PDM. 

No que à Planta VIII se refere, recomenda-se que se represente nesta planta as “Infraestruturas de 

modos suaves” (Art.º 111) que apenas estão representadas nas plantas complementares (não 

publicadas). Por seu turno, as “Unidades territoriais para efeitos de perequação da edificabilidade” 

(art.º 135.º) não deveriam, na nossa opinião, estar representadas na Planta de Ordenamento. 
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Foram ainda disponibilizadas uma série de plantas complementares: carta de áreas de equipamentos 

colectivos, da infra-estrutura de transporte colectivo, da infra-estrutura de modos suaves, de 

abastecimento de água e drenagem de águas residuais, de transporte e distribuição de Energia 

Eléctrica, de resíduos sólidos urbanos, oledoduto, gás e telecomunicações. 

Quanto a estas é de mencionar que no Anexo 13 – plantas complementares - a trama para “Reserva 

de Solo para Equipamento” na legenda não corresponde à utilizada na planta e algumas tramas 

parecem não abranger a totalidade das áreas dos “equipamentos existentes” 

É ainda de referir no que se refere à planta complementar – Estudos Urbanísticos, que estes estudos 

não têm eficácia plurisubjectiva, ou seja, não vinculam os particulares, como há já cerca de três 

décadas esta CCDR-N defende e como tal apenas têm como função orientar o Município 

relativamente ao tratamento de alguns territórios que carecem de um abordagem de conjunto, não 

podendo, todavia, servir de fundamento ao indeferimento de qualquer pretensão dos particulares. 

6 - PLANTA DE CONDICIONANTES  

A Planta de Condicionantes, elaborada à escala 1:10.000 identifica as Servidões e Restrições de 

Utilidade Pública em vigor, que possam constituir limitações ou impedimentos ao uso, ocupação ou 

transformação do solo, nomeadamente as relativas a Domínio Público Hídrico, às Espécies Florestais 

Protegidas: sobreiro, azinheira e azevinho espontâneo, às Árvores e ao Arvoredo de interesse 

público, ao Património Edificado, aos Estabelecimentos Prisionais e Tutelares de Menores, à Defesa 

Nacional, à Rede Eléctrica, aos Gasodutos e Oleodutos, à Rede Rodoviária Nacional e às Estradas 

Desclassificadas, à Rede Ferroviária, aos Aeroportos e Aeródromos, aos Faróis e outros sinais 

marítimos, aos Marcos Geodésicos e ao Abastecimento de Água.  

Como é sabido, o Município do Porto não tem REN nem RAN. De facto, o Município do Porto não 

detém quaisquer áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN), por força do estipulado 

na Portaria n.º 1041/91, de 11 de Outubro6 que determina, expressamente, “(…) que no concelho do 

Porto não haja áreas a integrar na Reserva Ecológica Nacional.” 

Nem tão pouco como Reserva Agrícola Nacional (RAN). A ausência de solos classificados como RAN 

fica a dever-se ao disposto no artigo 10.º do Regime Jurídico da Reserva Agrícola nacional (RJRAN)7, 

                                                 
6 Que se mantém em vigor enquanto não for revogada. 
7 E os dispositivos que antecederam este preceito legal dispunham no mesmo sentido. 



 

 

Parecer 2.ª revisão do PDM do Porto – 2.ª reunião plenária da CA – 31 de Julho de 202021 
 

21 

que dispõe no seu n.º 1 que “Não integram a RAN as terras ou solos que integrem o solo urbano 

identificado nos planos territoriais de âmbito municipal ou intermunicipal.” 

A Planta de Condicionantes é desdobrada em duas plantas:  

i. Planta de Condicionantes I; 

ii. Planta de Condicionantes II – Perigosidade de incêndio e áreas percorridas por incêndios, 

nos últimos 10 anos. 

Esta última, não foi disponibilizada pelo Município uma vez que o primeiro Plano Municipal de Defesa 

Contra Incêndios (PMDFCI) encontra-se ainda a ser ultimado. Forçoso é, todavia, que a CMP verta a 

cartografia deste plano sectorial na sua planta de condicionantes em momento anterior à sua 

aprovação. Sempre se diga, também, que caso dessa carta decorram alterações significativas nas 

propostas de ordenamento submetidas a discussão pública, o Município – ao incorporá-las – terá de 

ponderar a abertura de um novo período de discussão pública. 

A planta de condicionantes merecem-nos os seguintes reparos: 

Julga-se pertinente verificar com os representantes DRCN se se mantém a necessidade de 

representar cartograficamente a Zona de protecção a edifícios públicos, face à revogação do regime 

que tutelava este tipo de edifícios. 

Na Rede Rodoviária Nacional, não está representado o plano de alinhamentos do longo da Via de 

Cintura Interna. Questiona-se se este se mantém-se em vigor ou não? 

Por último, questiona-se também se os faróis e outros sinais marítimos têm servidão publicada? 

Apenas em caso afirmativo é que se devem manter representados na planta de condicionantes. 

Não se constatando de momento mais observações a formular, esta planta será apreciada quer pelas 

Entidades da Administração Central convocadas para a comissão de acompanhamento, quer por esta 

CCDR-N no que se refere à proposta de Relatório Ambiental, que será apresentado na própria 

reunião. 
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7 OUTROS ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PDM 

7.1. Avaliação Ambiental Estratégica 

Na AAE da revisão do PDM do Porto verificou-se, em sede de relatório de progresso, que 

efectivamente, nesta etapa, os efeitos são tendencialmente bastante positivos, sendo que uma 

análise mais pormenorizada aos elementos futuramente mais detalhados permitirá aferir os efeitos 

de forma mais precisa e focalizada para os diversos FCD, bem como concretizar recomendações mais 

directas sobre os elementos, propostas, intervenções, princípios e modelos em desenvolvimento.  

No entanto, não foi disponibilizado para esta segunda reunião, como deveria ter sucedido, o 

Relatório Ambiental. Assim, fundamental é que as ERAE dêem os seus contributos a este documento, 

de modo a permitir que o seu teor venha ainda a ser tido em consideração na redacção da versão 

final do plano. 

7.2. Relatório do Plano 

O Relatório é o documento que acompanha o plano enunciando, de forma detalhada, a justificação 

e fundamentação da revisão, os objectivos prosseguidos, a visão prospectiva e domínios estratégicos 

de intervenção, a fundamentação técnica bem como a metodologia que preside à definição e 

articulação das diferentes estruturas de ordenamento e as diversas opções de planeamento 

municipal, integrando os contributos relativos a todas as áreas temáticas com repercussão no 

território municipal, de acordo com o RJIGT. 

É estruturado nos seguintes Capítulos: 

1. O Porto no presente  

2. Planear o futuro da Cidade: os grandes desafios 

3. Referenciais estratégicos à escala nacional e supra-municipal  

4. Referenciais estratégicos à escala local  

5. Estratégia Porto 2030: objetivos e principais linhas de atuação Erro! Marcador não 

definido. 
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6. Estratégia Porto 2030: O modelo global de organização e funcionamento espacial  

7. Servidões e restrições de utilidade pública  

8. A abordagem perequativa  

9. Avaliação e monitorização  

 

É de salientar que no Capítulo 9 é feita uma reflexão sobre a imperiosa necessidade de monitorizar 

para avaliar, e, nesse contexto, identificar indicadores, dando por essa via, cumprimento ao disposto 

ao n.º 4 do artigo 97.º do RJIGT. 

 

Com efeito, refere-se no Relatório que: “Da reflexão desenvolvida tendo em vista a definição da 

abordagem a seguir e a infraestrutura a montar para a avaliação futura do PDM do Porto, resultou, 

em primeiro lugar, a identificação de três perspetivas complementares: 

 

 A avaliação contínua das dinâmicas urbanas, em diversos domínios (ambiental, social, 

económico) e que se revela decisiva para identificar eventuais mudanças nas condições de 

contexto, sobretudo das que poderão levar a reequacionar a própria direção das políticas 

urbanas e a rever algumas das linhas de atuação do plano durante o seu período de vigência. 

 

 A avaliação do desempenho da estratégia do plano, que permitirá determinar o grau de 

conformidade entre as intenções e objetivos iniciais do plano e os resultados decorrentes da 

sua implementação. 

 

 A avaliação da execução do plano através da qual se fará o acompanhamento do nível de 

concretização material e financeira das ações. 

 

Cada uma destas perspetivas obrigou à seleção de indicadores concretos adaptados à natureza e aos 

propósitos de cada uma das dimensões da avaliação, com base nos critérios anteriormente 

apresentados. 
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Quanto ao tipo de indicadores usados, foi privilegiado o recurso a indicadores estatísticos de natureza 

quantitativa.” 

São três as tipologias de indicadores: Indicadores de Cidade, Indicadores de Estratégia e Indicadores 

de Execução. 

Podemos, pois, concluir que também o Relatório se encontra desenvolvido de forma consistente e 

coerente, constituindo-se, como se impõe, como um elemento que se assume como de extrema 

relevância para o enquadramento e compreensão dos elementos que se configuram como elementos 

fundamentais do plano: regulamento, planta de ordenamento e planta de condicionantes. 

7.3. Mapa de Ruído 

No mapa de ruído apresentado, tanto o indicador Lden (média ponderada das 24 horas do dia – para 

o período diurno, entardecer e nocturno), como o indicador Ln (média durante o período nocturno) 

apresentam zonas brancas sem qualquer nível de ruído. Estas áreas que se pressupõe sejam as de 

ruído inferior ao nível mínimo representado devem ser preenchidas com uma cor e assinaladas como 

de nível inferior a esse nível.  

8 REGULAMENTO 

O Regulamento, enquanto regulamento administrativo, estabelece os objectivos estratégicos, 

identifica as Servidões e Restrições de Utilidade Pública e define as regras que deverão reger o uso, 

a ocupação e a transformação do solo municipal tendo em vista o seu melhor aproveitamento, bem 

como os critérios quanto aos instrumentos a desenvolver subsequentemente. O seu articulado 

parece estar conforme com as Plantas de Condicionantes e de Ordenamento, o que permitirá, a par 

com a redacção clara da generalidade das suas normas (ver observações no ponto seguinte), uma 

aplicação sem grandes dificuldades.  

O Regulamento encontra-se de um modo geral bem estruturado e articulado com as peças 

remetidas, sem prejuízo de se formularem as seguintes:  

8.1. Observações relativas ao Regulamento 

Relativamente ao regulamento do Plano Director Municipal entende-se que devem ser formuladas 

as seguintes observações e/ou recomendações: 
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No n.º 2 do artigo 2.º que versa sobre a composição do plano deve ser feita menção à fundamentação 

da sustentabilidade económica e financeira (cf. al. d) do n.º 2 do artigo 97.º e al. b) do n.º 4 do artigo 

146.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). 

No artigo 3.º (sob a epigrafe “Definições”) refere-se que no regulamento são adotados os conceitos 

técnicos fixados pelo Decreto-Regulamentar (DR) n.º 5/2019, de 27 de Setembro. Recomenda-se que 

se retire a menção ao diploma legal.  

Tendo presente que os conceitos técnicos fixados nesse diploma são de utilização obrigatória nos 

planos territoriais, não sendo admissíveis outros conceitos, designações, definições ou abreviaturas 

para o mesmo conteúdo e finalidade (cfr. n.º 2 do artigo 4.º do citado diploma) fazem-se as seguintes 

observações: 

Na al. d) do artigo 3.º define-se “área de edificação” sendo certo que no Decreto-Regulamentar n.º 

9/2009, de 29 de Maio também se define área de construção do edifício e área total de construção 

respectivamente na ficha I-8 e I-13 do anexo I ao Decreto-Regulamentar n.º 5/2019, com conteúdo 

algo similar, apresentando, no entanto, diferenças desde logo no que se refere ao primeiro conceito 

legal. (Por exemplo, de acordo com a definição legal a área das varandas cobertas é contabilizada 

para o cálculo da área de construção do edifício, bem como as áreas em cave com pé direito 

regulamentar) Assim, devem ser empregues os conceitos legais e respectivas definições, corrigindo-

se as normas do regulamento onde tenha sido feita menção ao termo referido - “área de edificação”.  

[Note-se que a área total de construção pode ser desagregada em função das utilizações 

distinguindo-se nomeadamente a habitação, comércio, serviços, estacionamento, arrecadação, 

espaços exteriores cobertos e logística e armazéns, indicando o plano a que desagregações da área 

de construção o índice se aplica. (cfr. notas complementares à ficha I-13 e notas complementares à 

ficha I-35 do Anexo I do Decreto-Regulamentar n.º 5/2019).]    

Consequentemente (e porque na lei se define “índice de utilização do solo” - ficha 36 do anexo do DR 

9/2009) deve ser retirado o termo “índice de edificação” e respectiva definição da al. k) do artigo 3.º, 

e corrigidas as demais normas do regulamento onde seja feita referência ao mesmo. Nada impede 

que se explicite qual a área do solo a que o índice de utilização diz respeito, tal como já foi referido, 

excluindo-se da área da parcela, por exemplo, a área dos equipamentos a ceder ao domínio 

municipal. (Ver ficha I-35 do anexo I do DR n.º 5/2019). 
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Na al. e) do artigo 3.º e al. a) do n.º 2 do artigo 24.º deve substituir-se a expressão “ rés-do-chão” por 

“piso 1” - cfr. notas complementares à ficha I- 52 do Anexo I ao DR n.º 5/2019. 

Na al. m) do artigo 3.º é definido o conceito “parcela” como sendo a área de território delimitada 

física, jurídica ou topologicamente, não resultante de uma operação de loteamento, e que 

corresponde ao prédio ou conjunto de prédios objeto de uma operação urbanística.  

Por sua vez, na ficha I-48 do Anexo I do DR 5/2019 define-se parcela como sendo uma porção de 

território delimitada física, jurídica ou topologicamente. E esclarece-se nas respectivas notas 

complementares que o instrumento de gestão territorial deve definir os termos de aplicação do 

conceito: conjunto de vários prédios; um único prédio; parte de um prédio; conjunto de partes 

adjacentes de vários prédios; cada uma das unidades de cultura dentro do mesmo prédio; unidade de 

cultura homogénea abrangendo vários prédios. 

Na definição de parcela adoptada pelo plano supra mencionada exclui-se o lote, o qual por definição 

é um prédio (cfr. ficha I-40 do anexo I do DR 5/2019).  

Acresce que o emprego apenas desse termo (parcela) com essa definição ao longo do regulamento 

pode trazer constrangimentos, excluindo em determinadas situações os lotes que, em princípio, 

deveriam, ou se afigura que deveriam ser também abrangidos. [Indique-se por exemplo, para a 

edificabilidade concreta (que se define na al. d) do n.º 1 do artigo 133.º) faz-se apenas menção à 

parcela (deixando de fora a figura do lote e portante a edificabilidade nele existente). 

Também, por exemplo, no artigo 30.º refere-se que as áreas de blocos isolados de implantação livre 

correspondem aos espaços urbanos dominantemente caracterizados por edifícios isolados 

resultante de operações de loteamento.Ora, se se quiser alterar o loteamento, o índice de 

impermeabilização previsto no n.º 2 do artigo 31.º para as ampliações não se aplicará, pois está 

previsto apenas para a parcela.] 

Face ao exposto, deve ser ponderada a correcção da definição, ou em alternativa contemplar ao 

longo do regulamento a par com a parcela a figura do lote, quando aplicável.  

No n.º 5 do artigo 5.º prevê-se como preexistências outros compromissos urbanísticos como tal 

identificados na Planta e relatório de compromissos urbanísticos do plano, desde que o respectivo 

procedimento de gestão urbanístico permissivo seja iniciado no prazo de 5 anos a contar da entrada 

em vigor do presente plano. A partir dos elementos remetidos não foi possível aferir a que 
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compromissos se refere “os outros títulos” indicados no desenho e respectiva legenda daquela 

planta, o que deve ser clarificado, a fim de se poder aferir da legalidade da presente disposição.  

Recomenda-se que no artigo 6.º se estipule um prazo para serem apresentados os pedidos de 

legalização para as construções erigidas antes da entrada em vigor do primeiro PDM, sob pena de, a 

não ser estabelecido nenhum prazo, esse pedido nunca vir a ocorrer (cfr. artigo 102.º A do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção).  

O artigo 11.º versa sobre a qualificação operativa e funcional. De acordo com o Decreto-

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a qualificação do solo urbano processava-se através da 

sua integração em categorias funcionais e operativas a estabelecer e regulamentar nos planos 

municipais de ordenamento do território (cfr. artigo 20 e 22.ºdo citado diploma). As categorias 

operativas eram estabelecidas para efeitos de execução do plano municipal de ordenamento do 

território com base no grau de urbanização do solo, no grau de consolidação morfo-tipológica e na 

programação da urbanização e da edificação. Com a entrada em vigor do Decreto-Regulamentar n.º 

15/15, de 19 de Agosto, foi revogado aquele diploma, deixando de se fazer alusão às categorias 

operativas de solo urbano (ou seja, ao solo urbanizado e ao solo urbanizável). Tal não obsta a que as 

áreas em consolidação possam continuar a ser delimitadas como tal, estabelecendo-se no 

regulamento como ocorre a execução do plano nesses espaços e fora deles, tal como já se prevê 

actualmente na proposta apresentada. 

Quanto ao n.º 1 do artigo 15.º recomenda-se que se reformule o mesmo no sentido de exigir que as 

operações urbanísticas, em áreas não disciplinadas por plano de pormenor ou operação de 

loteamento, devam demonstrar a correcta inserção urbanística a paisagística, para que sejam 

deferidas. A mesma observação vale para o n.º 3 do mesmo artigo. [É de referir que matérias tais 

como recuos, afastamentos, número de pisos, área de implantação devem constar em plano 

municipal (al. b) do n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Regulamentar n.º 15/15, de 19 de Agosto), os 

quais são aprovados pela Assembleia Municipal.] 

Igualmente se recomenda que no n.º 2 se preveja que os projectos devem incorporar medidas de 

salvaguarda destinadas a garantir (…), reformulando-se a sua actual redacção).  

Na al. a) do n.º 2 do artigo 40.º prevê-se que os edifícios existentes em “áreas verdes lúdico 

produtivas” possam ser ampliadas quando tenham como finalidade a melhoria das condições de 

habitabilidade ou a instalação de serviços e equipamentos complementares das actividades a 
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instalar. Recomenda-se que se clarifique qual ou quais os parâmetros de edificabilidade a observar 

nesses casos (cfr. n.º 1 do artigo 74.º do decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio). 

Existindo zonas de conflito, tal como parece decorrer do artigo 81.º, recomenda-se que no 

regulamento se indique qual é a zona urbana consolidada para efeitos de aplicação do Regulamento 

Geral do Ruído (cfr. n.º 6 e 7 do seu artigo 12.º). 

No n.º 1 do artigo 136.º devem ser indicadas as edificabilidades médias para as diferentes unidades 

territoriais indicadas. 

Nas subalíneas iii) da al. a) e subalínea iii) da al. b) do artigo 145.º devem ser colocados os valores em 

falta referentes à pontuação no índice ambiental.  

Por último e no que se refere às áreas a integrar em solo urbano ainda não dotadas de infra-

estruturas e para as quais o Município se compromete a executá-las, deve constar no Regulamento, 

expressamente, que se essas áreas não forem infra-estruturadas, no prazo estabelecido no plano 

(mais concretamente no programa de execução), as mesmas reverterão, automaticamente, para solo 

rústico. 

Não há referência à “zona central de potencial dotação limitada” – (identificada no Anexo08-

PO1G.CEVE) 

O Anexo I do Regulamento deve ser completado. 

É de salientar que o Regulamento se encontra especialmente bem desenvolvido – o que é de relevar 

porque se trata de matéria inovadora - no que se refere ao regime económico-financeiro, sendo de 

elogiar a figura – também ela inovadora - do zonamento inclusivo, prevista no artigo 141.º e seguintes 

do Regulamento. 

9. PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO 

O Programa de Execução e o Plano de Financiamento apresentam-se, como o actual quadro legal 

impõe, como dois documentos bastantes robustos, que evidenciam a preocupação do Município com 

a programação e execução das suas principais opções estratégicas, bem como patenteiam o cuidado 

depositado na demonstração da sua viabilidade económico-financeira. 

Mesmo assim a CCDR-N julga ser de solicitar à CMP informação suplementar referente às UOPG’s, 

de modo em que se torne evidente o seu tratamento de forma autónoma. Com efeito, somos de 
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opinião que deve a CMP, no Quadro 15 – Ações Executórias das UOPG, desagregar as verbas que 

estão referidas de forma agregada no Quadro 14 – Programas e Ações do Plano de Financiamento, 

de modo a explicitar a afectação das verbas "ainda estimadas" para as 12 UOPG. 

Mais considerou ser de recomendar – como já se referiu supra – o aditamento ao articulado do 

Regulamento uma cláusula de reversão para solo rústico, daqueles solos cuja urbanização não ocorra 

no período temporal programado na respectiva UOPG – à semelhança do que tem sucedido em todos 

os outros PDM e de forma a dar cabal cumprimento ao disposto no artigo 7.º do Decreto 

Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de Agosto, e, em particular, ao segmento final da norma contida 

na alínea c) do seu n.º 3. Esta recomendação, entenda-se, revela-se fundamental para a decisão do 

sentido do parecer final. 

Por seu turno, recomendou ainda a CCDR-N que a CMP procedesse à hierarquização das UOPG’s em 

termos de prioridades, conferindo-lhes prazos de execução distintos em função dessa mesma 

priorização, ou seja, em função destas constituírem opções de curto, médio e longo prazo. 

Por último, é de referir que se identificaram sete acções sem quaisquer valores atribuído e, que, 

como tal se questiona sobre o seu interesse ou se, eventualmente, tratar-se-á de um lapso:  

 
0- Jardim do terminal (pág. 40) 
 
1 - Programa de expansão da ferrovia ligeira – rede de elétricos (Início da Pág. 42) 
 
2 – Ponte de Gólgota (final pág. 42) 
 
3- Programa de canais de ligação interníveis (início pág. 43) 
 
4 – Construção da unidade de saúde familiar do Cerco (pág. 43) 
 
5 – Requalificação do CDUP (pág. 45) 
 
6 – Ampliação da Faculdade de Belas Artes (pág. 45) 
 

10 – CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE ORDEM SUPERIOR 

Sobre o território do concelho do Porto para além do Programa Nacional da Política de Ordenamento 

do Território (PNPOT), incidem diversos planos e programas sectoriais cuja identificação consta no 

artigo 4.º do regulamento. 
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Sem prejuízo das orientações estabelecidas no ainda vigente Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

(POOC) de Caminha-Espinho não vincularem o Município do Porto, certo é que o futuro Programa 

vinculará, razão pela qual o PDM, identifica na Planta de Ordenamento III – Carta de Riscos Naturais 

e nos artigos 74.º e seguintes do Regulamento, a área abrangida por esse programa.  

Face ao exposto, e sem prejuízo pronúncia da Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA), a qual se 

afigura imprescindível nesta matéria, mais concretamente no que respeita à conformidade do regime 

previsto no PDM para a área de intervenção daquele programa, entende-se que a proposta se 

encontra articulada e completa. 

9 – CONCLUSÃO  

A CCDR-N, em matéria de ordenamento do território, e concluindo todo o processo de 

acompanhamento que antecedeu, emite parecer favorável, condicionado à ponderação e 

consideração das recomendações e sugestões constantes do presente parecer. 

Porto, 30 de Julho de 2020 

 

 

Cristina Guimarães  
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Concordo.

  

Informação nº INF_DSOT_GB_6624/2020 Proc. nº DSOT-IGT_21/2016 Data 27-07-2020

Assunto Revisão do Plano Diretor Municipal do Porto – Regulamento 
Segunda reunião plenária

Analisada a proposta que vai identificada em epígrafe, mais concretamente o regulamento do Plano Diretor
Municipal do Porto (adiante designado plano ou PDM), passo a informar sobre os seguintes aspetos, fazendo
observações e recomendações. 

Assim: 

- No n.º 2 do artigo 2.º que versa sobre a composição do plano deve ser feita menção à fundamentação
da sustentabilidade económica e financeira (cf. al. d) do n.º 2 do artigo 97.º e al. b) do n.º 4 do artigo 146.º
do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). 

- No artigo 3.º (sob a epigrafe “Definições”) refere-se que no regulamento são adotados os conceitos
técnicos fixados pelo Decreto-Regulamentar (DR) n.º 5/2019, de 27 de setembro. Recomenda-se que se
retire a menção ao diploma legal. 
Tendo presente que os conceitos técnicos fixados nesse diploma são de utilização obrigatória nos planos
territoriais, não sendo admissíveis outros conceitos, designações, definições ou abreviaturas para o mesmo
conteúdo e finalidade (cfr. n.º 2 do artigo 4.º do citado diploma) fazem-se as seguintes observações: 

i) Na al. d) do artigo 3.º define-se “área de edificação” sendo certo que no Decreto-Regulamentar
n.º 9/2009, de 29 de maio também se define área de construção do edifício e área total de construção
respetivamente na ficha I-8 e I-13 do anexo I ao Decreto-Regulamentar n.º 5/2019, com conteúdo algo
similar, apresentando, no entanto, diferenças desde logo no que se refere ao primeiro conceito legal. (Por
exemplo, de acordo com a definição legal a área das varandas cobertas é contabilizada para o cálculo da
área de construção do edifício, bem como as áreas em cave com pé direito regulamentar) Assim, devem
ser empregues os conceitos legais e respetivas definições, corrigindo-se as normas do regulamento onde
tenha sido feita menção ao termo referido - “área de edificação”. 
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[Note-se que a área total de construção pode ser desagregada em função das utilizações distinguindo-se
nomeadamente a habitação, comércio, serviços, estacionamento, arrecadação, espaços exteriores cobertos
e logística e armazéns, indicando o plano a que desagregações da área de construção o índice se aplica.
(cfr. notas complementares à ficha I-13 e notas complementares à ficha I-35 do Anexo I do Decreto-
Regulamentar n.º 5/2019).]   

Consequentemente (e porque na lei se define “índice de utilização do solo” - ficha 36 do anexo do DR
9/2009) deve ser retirado o termo “índice de edificação” e respetiva definição da al. k) do artigo 3.º, e
corrigidas as demais normas do regulamento onde seja feita referência ao mesmo. Nada impede que se
explicite qual a área do solo a que o índice de utilização diz respeito, tal como já foi referido, excluindo-
se da área da parcela, por exemplo, a área dos equipamentos a ceder ao domínio municipal. (Ver ficha I-35
do anexo I do DR n.º 5/2019). 

- Na al. e) do artigo 3.º e al. a) do n.º 2 do artigo 24.º deve substituir-se a expressão “ rés-do-chão” por
“piso 1” - cfr. notas complementares à ficha I- 52 do Anexo I ao DR n.º 5/2019. 

- Na al. m) do artigo 3.º é definido o conceito “parcela” como sendo a área de território delimitada
física, jurídica ou topologicamente, não resultante de uma operação de loteamento, e que corresponde ao prédio
ou conjunto de prédios objeto de uma operação urbanística. Por sua vez, na ficha I-48 do Anexo I do DR
5/2019 define-se parcela como sendo uma porção de território delimitada física, jurídica ou topologicamente.
E esclarece-se nas respetivas notas complementares que o instrumento de gestão territorial deve definir
os termos de aplicação do conceito: conjunto de vários prédios; um único prédio; parte de um prédio; conjunto
de partes adjacentes de vários prédios; cada uma das unidades de cultura dentro do mesmo prédio; unidade de
cultura homogénea abrangendo vários prédios. 
Na definição de parcela adotada pelo plano supra mencionada exclui-se o lote, o qual por definição é um
prédio (cfr. ficha I-40 do anexo I do DR 5/2019). 
Acresce que o emprego apenas desse termo (parcela) com essa definição ao longo do regulamento pode
trazer constrangimentos, excluindo em determinadas situações os lotes que, em princípio, deveriam, ou
se afigura que deveriam ser também abrangidos. [Indique-se por exemplo, para a edificabilidade concreta
(que se define na al. d) do n.º 1 do artigo 133.º) faz-se apenas menção à parcela (deixando de fora a figura
do lote e portante a edificabilidade nele existente). 
Também, por exemplo, no artigo 30.º refere-se que as áreas de blocos isolados de implantação livre
correspondem aos espaços urbanos dominantemente caracterizados por edifícios isolados resultante de
operações de loteamento….Ora, se se quiser alterar o loteamento, o índice de impermeabilização previsto
no n.º 2 do artigo 31.º para as ampliações não se aplicará, pois está previsto apenas para a parcela.] 
Face ao exposto, deve ser ponderada a correção da definição, ou em alternativa contemplar ao longo do
regulamento a par com a parcela a figura do lote, quando aplicável. 
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- No n.º 5 do artigo 5.º prevê-se como preexistências outros compromissos urbanísticos como tal
identificados na Planta e relatório de compromissos urbanísticos do plano, desde que o respetivo
procedimento de gestão urbanístico permissivo seja iniciado no prazo de 5 anos a contar da entrada em
vigor do presente plano. A partir dos elementos remetidos não foi possível aferir a que compromissos
se refere “os outros títulos” indicados no desenho e respetiva legenda daquela planta, o que deve ser
clarificado, a fim de se poder aferir da legalidade da presente disposição. 

- Recomenda-se que no artigo 6.º se estipule um prazo para serem apresentados os pedidos de legalização
para as construções erigidas antes da entrada em vigor do primeiro PDM, sob pena de, a não ser
estabelecido nenhum prazo, esse pedido nunca vir a ocorrer (cfr. artigo 102.º A do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, na sua atual redação). 

- O artigo 11.º versa sobre a qualificação operativa e funcional. De acordo com o Decreto-Regulamentar
n.º 11/2009, de 29 de maio, a qualificação do solo urbano processava-se através da sua integração em
categorias funcionais e operativas a estabelecer e regulamentar nos planos municipais de ordenamento do
território (cfr. artigo 20 e 22.ºdo citado diploma). As categorias operativas eram estabelecidas para efeitos
de execução do plano municipal de ordenamento do território com base no grau de urbanização do solo,
no grau de consolidação morfo-tipológica e na programação da urbanização e da edificação. Com a entrada
em vigor do Decreto-Regulamentar n.º 15/15, de 19 de agosto, foi revogado aquele diploma, deixando de
se fazer alusão às categorias operativas de solo urbano (ou seja, ao solo urbanizado e ao solo urbanizável).
Face ao exposto, entende-se ser de retirar a menção a essa qualificação do regulamento, por já não estar
contemplada na lei. Tal não obsta a que as áreas em consolidação possam continuar a ser delimitadas como
tal, estabelecendo-se no regulamento como ocorre a execução do plano nesses espaços e fora deles, tal
como já se prevê atualmente na proposta apresentada. 

- Quanto ao n.º 1 do artigo 15.º recomenda-se que se reformule o mesmo no sentido de exigir que as
operações urbanísticas, em áreas não disciplinadas por plano de pormenor ou operação de loteamento,
devam demonstrar a correta inserção urbanística a paisagística …para que sejam deferidas. A mesma
observação vale para o n.º 3 do mesmo artigo. [É de referir que matérias tais como recuos, afastamentos,
número de pisos, área de implantação devem constar em plano municipal (al. b) do n.º 2 do artigo 25.º do
Decreto-Regulamentar n.º 15/15, de 19 de agosto), os quais são aprovados pela Assembleia Municipal.] 
Igualmente se recomenda que no n.º 2 se preveja que os projetos devem incorporar medidas de salvaguarda
destinadas a garantir (…), reformulando-se a sua atual redação). 

- No artigo 35.º e 37.º prevê-se para os espaços de atividades económicas tipo I e Tipo II que o índice de
edificação (entenda-se índice de utilização) pode assumir outros valores desde que justificados no âmbito
de uma UOPG. Tendo presente que nas áreas abrangidas pelas UOPG podem ser autorizadas operações
urbanísticas avulsas, recomenda-se que se clarifique que a adoção de outro índice será em sede de plano
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de pormenor ou urbanização. De outra forma, deverá indicar-se que outro valor máximo poderá ser
permitido. 

- Na al. a) do n.º 2 do artigo 40.º prevê-se que os edifícios existentes em “áreas verdes lúdico produtivas”
possam ser ampliadas quando tenham como finalidade a melhoria das condições de habitabilidade ou a
instalação de serviços e equipamentos complementares das atividades a instalar. Recomenda-se que se
clarifique qual ou quais os parâmetros de edificabilidade a observar nesses casos (cfr. n.º 1 do artigo 74.º
do decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). 

- Existindo zonas de conflito, tal como parece decorrer do artigo 81.º, recomenda-se que no regulamento
se indique qual é a zona urbana consolidada para efeitos de aplicação do Regulamento Geral do Ruído (cfr.
n.º 6 e 7 do seu artigo 12.º). 

- No n.º 1 do artigo 136.º devem ser indicadas as edificabilidades médias para as diferentes unidades
territoriais indicadas. 

- Nas subalíneas iii) da al. a) e subalínea iii) da al. b) do artigo 145.º devem ser colocados os valores em
falta referentes à pontuação no índice ambiental. 

- Por último e no que se refere às áreas a integrar em solo urbano ainda não dotadas de infraestruturas
e para as quais o Município se compromete a executá-las, deve constar no Regulamento, expressamente,
que se essas áreas não forem infraestruturadas, no prazo estabelecido no plano (mais concretamente no
programa de execução), as mesmas reverterão, automaticamente, para solo rústico. 

- O Anexo I do Regulamento deve ser completado. 
  
À consideração superior 
 

A Técnica

Goreti Braz
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ASSUNTO: Parecer - 2.ª Revisão do PDM do Porto –  2.ª reunião plenária- julho 2020 

 

No âmbito da revisão do PDM do Porto, foi marcada 2.ª reunião para dia 31 de julho de 2020. 

Na anterior reunião plenária foi transmitido parecer favorável, com as seguintes 

recomendações, na senda do que já tem vindo a ser conversado com a CCDRN e com a CM 

Porto: 

- A linha de margem não está incluída no Domínio Público Hídrico – Planta de Condicionantes; 

- Falta a identificação no plano da área de jurisdição da APDL; 

- Verificar o art.º 71.º do regulamento do plano, quanto à sua conformidade legal com o art.º 

40.º da Lei da Água. 

Face a estas recomendações que coincidiram com as da APA, a CMP iria marcar uma reunião 

setorial para esclarecimentos. 

 

Esta intenção não se concretizará, face à resposta da CMP enviado no início do corrente mês: 

“Na sequência da 1.ª reunião plenária da CA do foi remetida proposta de programa de 
trabalhos na qual se previa a realização de reunião setorial com os representantes da APA e da 
APDL uma vez que, após análise preliminar dos pareceres emitidos, poderia haver lugar a 
alguma concertação sobre determinadas matérias. 

No decurso dos trabalhos foi efetuada uma análise mais detalhada do parecer emitido.  

São de seguida elencadas as questões identificadas no vosso parecer e a avaliação que foi feita 
sobre as mesmas: 

 

1. Incompatibilidade do artigo 71.º do regulamento do plano com o artigo 40.º da Lei da 
Água 
Procedeu-se à revisão da norma identificada em conformidade com o disposto na Lei da 
Água.  
 

2. Identificação gráfica da área de jurisdição da APDL 
Uma vez que esta área de jurisdição decorre da aplicação de diploma legal e não 
constitui nenhuma servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, nem tão 
pouco é uma opção de planeamento, a mesma não será representada em nenhum dos 
elementos do plano. 
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3. Inclusão da linha de margem no Domínio Público Hídrico – Planta de condicionantes 
A planta de condicionantes identifica a linha do Domínio Público Hídrico conforme 
delimitada no âmbito do procedimento de revisão do PDM concretizado em 2006. A 
margem, conforme definida na Lei da Água, não sendo uma opção de planeamento com 
normas próprias, apenas será identificada na planta de condicionantes como área 
integrada em Domínio Hídrico.” 
 
 

APRECIAÇÃO 

Identificação gráfica da área de jurisdição da APDL 

A inclusão gráfica no plano da área de jurisdição da APDL, decorrendo de um diploma legal, 
como afirmam, teria uma função informativa evitando assim falhas e dúvidas que se refletem 
nos procedimentos relativos a operações urbanísticas, designadamente por consulta 
desnecessária a esta Administração Portuária. 

 

Inclusão da linha de margem no Domínio Público Hídrico – Planta de condicionantes 

A linha de margem continua a ser representada excluída do domínio público hídrico. 

As margens das águas costeiras e das águas interiores sujeitas à influencia das marés, caso do 
estuário do rio Douro, estão integradas no domínio público marítimo, como disposto na alínea 
e) do art.º 3.º da Lei 54/2005 de 15 de novembro com redação atualizada.  

A APDL, SA por delegação da autoridade nacional da água (n.º 1 do art.º 13.º da Lei 58/2005 de 
29 de dezembro, com redação atualizada) apenas tem competência para pronúncia em áreas do 
domínio público hídrico incluídas na sua área de jurisdição. 

Não se entende esta opção da CM Porto, de exclusão da margem do domínio público hídrico, 
pois de outra forma não se justificaria a consulta que vem sendo feita em matéria de localização 
à SPDL, SA, no âmbito das operações urbanísticas, incluindo operação urbanísticas de iniciativa 
municipal.  

No quadro de ponderação dos pareceres é indicado que foi acolhida a proposta da APDL de 
inclusão da margem no DPH, apesar de não corresponder à representação gráfica da planta de 
condicionantes. 

Como o domínio público hídrico decorre de definição legal poderá não ser representado nas 
plantas, sendo apenas representada a margem.  

O parecer da APDL, SA mantém-se favorável condicionado à integração da margem em domínio 
público hídrico, ou, em alternativa, favorável caso não seja representado o domínio público 
hídrico nas plantas. No entanto, sobre esta matéria a APDL seguirá o entendimento que vier a 
ser feito pela APA. 

Leça da Palmeira, 21 de julho de 2020. 

Ana Veríssimo Gomes. 
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE 
E DA AÇÃO CLIMÁTICA 
 

Direção-Geral do Território  
Rua Artilharia Um, n.º 107, 1099-052 Lisboa, Portugal 
Telefone (+351) 21 381 96 00 • Fax (+351) 21 381 96 99 • www.dgterritorio.pt 

 

 Exmo. (a) Senhor(a) 
Presidente da CCDR-N 
A/C Drª Cristina Guimarães 
 
Rua Rainha D. Estefânia, 251 
4150-304 PORTO 

  
 

Nossa refª/Our ref.: 
DSGCIG/DCART 

Sua refª/Your ref.: 
    Vosso email de 2020-07-15 

Of. Nº: 
S-DGT-2020-3349 

 

 
Assunto: Segunda reunião plenária da revisão do PDM do Porto 
 

 

 

Na sequência da documentação disponibilizada através da plataforma da CCDR-N e relativa à 
proposta de revisão do PDM do Porto, a DGT efetuou a devida análise no tocante às peças 
desenhadas que constituem o referido plano. 

Assim, constatou-se que estão cumpridas as exigências estabelecidas na legislação em vigor, 
nomeadamente quanto ao Decreto-Lei nº 130/2019, de 30 de Agosto e ao Decreto 
regulamentar nº 5/2019, de 27 de setembro. 

Verificada tal conformidade, o parecer da DGT é favorável face ao conteúdo dos referidos 
documentos. 

Mais se informa que a DGT não participará na reunião plenária referida em epígrafe nem 
presencial nem virtualmente. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Subdiretor-Geral, por delegação  
conforme Despacho nº 5512/2019, de 20 de maio,  
publicado no DR, II série, nº 109, em 06/06/2019 

 

 
Mário Caetano 

 



 

 

Do ponto de vista formal, o acompanhamento dos procedimentos 

Gestão Territorial resulta do disposto na Lei de Bases da Política de Solo

Território e de Urbanismo (LBPSOTU1) e 

(RJIGT 2), cabendo à Direção-Geral do Território (DGT) acautelar

das suas competências, que são respeita

legal, regulamentar e institucional

O presente documento traduz o parecer da DGT no que respeita às matérias da sua competência, 
emitido com base na análise de uma amostra das plantas que constitu
– 2ª revisão 

 
Na sequência da solicitação através email

amostra da documentação constituinte do plano 

informar o seguinte: 

 

1. INFRAESTRUTURA GEODÉ

A Rede Geodésica Nacional (RGN) e a Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP)

constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação realizados em Portugal e 

encontram-se protegidos pelo D

localização dos vértices geodésicos da RGN e das marcas de nivelamento da RGNAP pode ser 

consultada na página de internet da DGT:

http://www.dgterritorio.pt/dados_abertos/geodesia

Caso seja necessário poderá ser solicitada à DGT uma listagem da informação da RGN e da RNGAP.

Esta informação consta do Registo Nacional de Dados Geográficos (RNDG) e pode também ser 

consultada através do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG)
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Do ponto de vista formal, o acompanhamento dos procedimentos de formação dos Instrumentos de 

Gestão Territorial resulta do disposto na Lei de Bases da Política de Solos, de Ordenamento do 

e de Urbanismo (LBPSOTU1) e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

Geral do Território (DGT) acautelar, nas matérias que estão 

que são respeitados os requisitos e orientações que resultam d

legal, regulamentar e institucional. 

O presente documento traduz o parecer da DGT no que respeita às matérias da sua competência, 
emitido com base na análise de uma amostra das plantas que constituem a proposta do 

através email da CCDR-N, e após apreciação efetuada sobre 

constituinte do plano disponibilizada na Plataform

INFRAESTRUTURA GEODÉSICA NACIONAL 

Rede Geodésica Nacional (RGN) e a Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP)

constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação realizados em Portugal e 

se protegidos pelo Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de Abril. A informação sobre a 

localização dos vértices geodésicos da RGN e das marcas de nivelamento da RGNAP pode ser 

consultada na página de internet da DGT: 

p://www.dgterritorio.pt/dados_abertos/geodesia 

Caso seja necessário poderá ser solicitada à DGT uma listagem da informação da RGN e da RNGAP.

Esta informação consta do Registo Nacional de Dados Geográficos (RNDG) e pode também ser 

Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG): 

https://snig.dgterritorio.gov.pt/ 
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de formação dos Instrumentos de 

s, de Ordenamento do 

o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

que estão no âmbito 

que resultam deste  quadro 

O presente documento traduz o parecer da DGT no que respeita às matérias da sua competência, 
em a proposta do PDM – Porto 

, e após apreciação efetuada sobre uma 

Plataforma da CCDR-N, vimos 

Rede Geodésica Nacional (RGN) e a Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) 

constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação realizados em Portugal e 

de 26 de Abril. A informação sobre a 

localização dos vértices geodésicos da RGN e das marcas de nivelamento da RGNAP pode ser 

Caso seja necessário poderá ser solicitada à DGT uma listagem da informação da RGN e da RNGAP. 

Esta informação consta do Registo Nacional de Dados Geográficos (RNDG) e pode também ser 



 

 

N.º 
Req. 

1.1 

Os vértices geodésicos da RGN deverão ser corretamente 

representados na Planta de Condicionantes, com os respetivos 

topónimos e a cota de terreno.

 Restrições 

➾  A zona de proteção dos vértices geodésicos da RGN é constituída por uma área circunjacente ao sinal, 

nunca inferior a 15 metros de 

implantar não vai obstruir as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação.

➾  Deve ser assegurada a integridade física das marcas de nivelamento da RNGAP 

terem que ser representadas na Planta de Condicionantes.

➾  O desenvolvimento de algum projeto que dificulte ou condicione a normal função dos vértices 

geodésicos ou das marcas de nivelamento, nomeadamente a violação da zona de respeito 

das suas visibilidades, requer a solicitação de um parecer prévio à DGT sobre a viabilidade da sua remoção ou 

da sua relocalização. 

NA – Não se aplica 

 

2. CARTOGRAFIA 

Os requisitos das plantas que constituem os planos territoriais são estabelecidos principalmente no 

projeto de portaria que estabelece o Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (SSAIGT) e a Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial 

sobre o Modelo de Dados e Sistematização da Informação Gráfica dos PDM, utilizando as definições 

estabelecidas no Decreto Regulamentar nº 5/2019, de 27de setembro.

topográfica a utilizar na elaboração dos p

julho republicado pelo DL nº 130/2019

usar nos planos deve ser consultado o documento “P

cartografia topográfica vetorial com as

Território”, disponível na página de Internet da DGT
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Requisitos 
Suporte 

legal

Os vértices geodésicos da RGN deverão ser corretamente 

representados na Planta de Condicionantes, com os respetivos 

topónimos e a cota de terreno. 

DL 143/

A zona de proteção dos vértices geodésicos da RGN é constituída por uma área circunjacente ao sinal, 

nunca inferior a 15 metros de raio, e deve ser assegurado que qualquer edificação ou arborização a 

implantar não vai obstruir as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação.

Deve ser assegurada a integridade física das marcas de nivelamento da RNGAP 

terem que ser representadas na Planta de Condicionantes. 

O desenvolvimento de algum projeto que dificulte ou condicione a normal função dos vértices 

geodésicos ou das marcas de nivelamento, nomeadamente a violação da zona de respeito 

das suas visibilidades, requer a solicitação de um parecer prévio à DGT sobre a viabilidade da sua remoção ou 

das plantas que constituem os planos territoriais são estabelecidos principalmente no 

que estabelece o Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão 

a Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) e na Norma Técnica 

Modelo de Dados e Sistematização da Informação Gráfica dos PDM, utilizando as definições 

estabelecidas no Decreto Regulamentar nº 5/2019, de 27de setembro. A escolha de cartografia 

topográfica a utilizar na elaboração dos planos territoriais enquadra-se no DL nº 193/95

republicado pelo DL nº 130/2019, de 30 de agosto. Para mais informação sobre a cartografia a 

usar nos planos deve ser consultado o documento “Princípios orientadores para a produção de 

fia topográfica vetorial com as Normas e Especificações Técnicas para da Direção

, disponível na página de Internet da DGT. 
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Suporte 
legal 

Conforme 
(S / N / NA) 

DL 143/1982 S 

A zona de proteção dos vértices geodésicos da RGN é constituída por uma área circunjacente ao sinal, 

raio, e deve ser assegurado que qualquer edificação ou arborização a 

implantar não vai obstruir as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação. 

Deve ser assegurada a integridade física das marcas de nivelamento da RNGAP apesar de estas não 

O desenvolvimento de algum projeto que dificulte ou condicione a normal função dos vértices 

geodésicos ou das marcas de nivelamento, nomeadamente a violação da zona de respeito dos primeiros, ou 

das suas visibilidades, requer a solicitação de um parecer prévio à DGT sobre a viabilidade da sua remoção ou 

das plantas que constituem os planos territoriais são estabelecidos principalmente no 

que estabelece o Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão 

e na Norma Técnica 

Modelo de Dados e Sistematização da Informação Gráfica dos PDM, utilizando as definições 

scolha de cartografia 

DL nº 193/95, de 28 de 

ara mais informação sobre a cartografia a 

orientadores para a produção de 

Normas e Especificações Técnicas para da Direção-Geral do 



 

 

N.º 
Req. 

2.1 

Os planos diretores e os planos de urbanização 

cartografia topográfica de imagem desde que a mesma seja 

completada por informação vetorial:

• Oro-hidrográfica tridimensional;

• Rede rodoviária e ferroviária;

• Toponímia. 

2.2 

A informação vetorial 

consistente com a imagem do 

sendo que os critérios subjacentes à avaliação

encontram-se descritos no documento “Princípios

a produção de cartogra

Especificações Técnicas para da Direção

2.3 
Os planos de pormenor só podem utilizar cartografia topográfica 

vetorial. 

2.4 
A cartografia topográfica (vetorial ou de imagem) a utilizar nos 

planos territoriais é obrigatoriamente oficial ou homologada.

2.5 

A cartografia oficial e homologada consta do Registo Nacional de 

Dados Geográficos (RNDG) 

Informação Geográfica (SNIG).

2.6 

Os organismos e serviços públicos, bem como as entidades 

concessionárias de serviços públicos, só podem utilizar 

oficial ou, na ausência desta, cartografia 

inscritas no Registo Nacional de Dados 

2.7 

Em Portugal continental, a cartografia topográfica para fins de 

utilização pública deve ser elaborada 

sistema de georreferência PT 
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Requisitos 
Suporte 

legal

Os planos diretores e os planos de urbanização podem utilizar 

topográfica de imagem desde que a mesma seja 

informação vetorial: 

hidrográfica tridimensional; 

• Rede rodoviária e ferroviária; 

DL 

130/2019

Art.15º

2

mencionada no ponto anterior deve ser 

consistente com a imagem do ponto de vista espacial e temporal, 

sendo que os critérios subjacentes à avaliação desta consistência 

se descritos no documento “Princípios orientadores para 

a produção de cartografia topográfica vetorial com as Normas e 

Especificações Técnicas para da Direção-Geral do Território”. 

DL 

130/2019

Art.15º

2

Os planos de pormenor só podem utilizar cartografia topográfica 

DL 

130/2019

Art.15º

3

cartografia topográfica (vetorial ou de imagem) a utilizar nos 

planos territoriais é obrigatoriamente oficial ou homologada. 

DL 

130/2019

Art.15º

1

A cartografia oficial e homologada consta do Registo Nacional de 

Dados Geográficos (RNDG) integrado no Sistema Nacional de 

Informação Geográfica (SNIG). 

DL 

130/2019

Art.3º / 5

Os organismos e serviços públicos, bem como as entidades 

concessionárias de serviços públicos, só podem utilizar cartografia 

oficial ou, na ausência desta, cartografia homologada, desde que 

egisto Nacional de Dados Geográficos (RNDG). 

DL 

130/2019

Art. 3º /6

Em Portugal continental, a cartografia topográfica para fins de 

utilização pública deve ser elaborada e atualizada com base no 

sistema de georreferência PT -TM06/ETRS89 (EPSG:3763). 

DL 

130/2019

Art.3º

1
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Suporte 
legal 

Conforme 
(S / N / NA) 

DL 

2019 

Art.15º-A / 

2 

S 

DL 

2019 

Art.15º-A / 

2 

S 

DL 

2019 

Art.15º-A / 

3 

NA 

DL 

2019 

Art.15º-A / 

1 

S 

DL 

2019 

Art.3º / 5 

S 

DL 

2019 

Art. 3º /6 

S 

DL 

2019 

Art.3º-A / 

1 

S 



 

 

N.º 
Req. 

2.8 

A cartografia topográfica a utilizar deve cumprir os seguintes 

requisitos de exatidão posicional 

• Para PDM, melhor 

altimetria; 

• Para PU melhor ou igual a 2 metros em planimetria e altimetria;

• Para PP melhor ou igual que 0,30 metros em planimetria e 0,40 

metros em altimetria. 

2.9 

A cartografia topográfica a utilizar nos planos territoriais deve 

observar, à data da deliberação municipal ou intermunicipal que 

determina o início do procedimento de elaboração, alteração ou 

revisão do plano, os seguintes prazos

• Planos Diretores — car

de edição ou de despacho de homologação, inferior a cinco anos;

• Planos de Urbanização e de Pormenor 

homologada, com data de edição ou de despacho de 

homologação inferior a três anos.

2.10 

As plantas que constituem os planos territoriais, contêm uma 

legenda que é formada por duas partes: 

• A legenda rótulo, com as indicações necessárias à identificação 

da planta; 

• A legenda da simbologia

dos símbolos utilizados na planta.

 Na legenda rótulo deve constar a seguinte informação:

2.11 
a) Indicação do tipo de plano e respetiva designação, de acordo 

com a tipologia dos planos territoriais estabelecida na lei;

2.12 
b) Designação da planta, tendo por referência o conteúdo 

documental estabelecido na lei para a figura de plano em causa;

2.13 
c) Data de edição e número de ordem da planta no conjunto das 

peças que integram o plano;
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Requisitos 
Suporte 

legal

A cartografia topográfica a utilizar deve cumprir os seguintes 

requisitos de exatidão posicional planimétrica e altimétrica: 

• Para PDM, melhor ou igual a 5 metros em planimetria e 

• Para PU melhor ou igual a 2 metros em planimetria e altimetria; 

• Para PP melhor ou igual que 0,30 metros em planimetria e 0,40 

 

DL 

130/2019

Art.15º

9

A cartografia topográfica a utilizar nos planos territoriais deve 

observar, à data da deliberação municipal ou intermunicipal que 

determina o início do procedimento de elaboração, alteração ou 

seguintes prazos: 

cartografia oficial ou homologada, com data 

de edição ou de despacho de homologação, inferior a cinco anos; 

• Planos de Urbanização e de Pormenor — cartografia oficial ou 

homologada, com data de edição ou de despacho de 

homologação inferior a três anos. 

DL 

130/2019

Art.15º

5

As plantas que constituem os planos territoriais, contêm uma 

legenda que é formada por duas partes:  

, com as indicações necessárias à identificação 

A legenda da simbologia, com as indicações de descodificação 

dos símbolos utilizados na planta. 

DR nº 

5/2019

(conceitos 

nos

domínios 

do OTU)

constar a seguinte informação: 

DR nº 

5/2019

(conceitos 

nos

domínios 

do OTU)

a) Indicação do tipo de plano e respetiva designação, de acordo 

com a tipologia dos planos territoriais estabelecida na lei; 

b) Designação da planta, tendo por referência o conteúdo 

documental estabelecido na lei para a figura de plano em causa; 

c) Data de edição e número de ordem da planta no conjunto das 

peças que integram o plano; 
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Suporte 
legal 

Conforme 
(S / N / NA) 

DL 

2019 

Art.15º-A / 

9 

S 

DL 

2019 

Art.15º-A / 

5 

S 

DR nº 

5/2019 

(conceitos 

nos 

domínios 

do OTU) 

S 

DR nº 

5/2019 

(conceitos 

nos 

domínios 

do OTU) 

 

S 

S 

S 



 

 

N.º 
Req. 

2.14 
d) Indicação da escala de representação para a reprodução em 

suporte analógico, ou em suporte digital no formato de imagem;

2.15 e) Identificação da entidade pública responsável pelo plano;

2.16 
f) Identificação da versão da Carta Administrativa Oficial de 

Portugal (CAOP) utilizada;

 

g) Identificação da cartografia topográfica vetorial e/ou 

cartografia topográfica de imagem utilizada na 

carta base, designadamente:

2.17 

i. Se cartografia oficial: entidade produtora, série cartográfica 

e/ou ortofotocartográfica oficial, entidade proprietária e 

data de edição; 

2.18 

ii. Se cartografia homologada: entidade proprietária, 

produtora, data e número de processo de homologação e 

entidade responsável pela homologação;

2.19 

iii. Data e número de processo de homologação de atualização 

de cartografia topográfica vetorial e entidade responsável 

pela homologação, se 

2.20 
iv. Sistema de georreferência aplicável de acordo com o

estabelecido na lei;

2.21 

v. Exatidão posicional planimétrica e altimétrica e 

temática, se aplicável, de acordo com as especificaçõe

técnicas da cartografia 
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Requisitos 
Suporte 

legal

d) Indicação da escala de representação para a reprodução em 

suporte analógico, ou em suporte digital no formato de imagem; 

da entidade pública responsável pelo plano; 

f) Identificação da versão da Carta Administrativa Oficial de 

Portugal (CAOP) utilizada; 

g) Identificação da cartografia topográfica vetorial e/ou 

cartografia topográfica de imagem utilizada na elaboração da 

carta base, designadamente: 

i. Se cartografia oficial: entidade produtora, série cartográfica 

e/ou ortofotocartográfica oficial, entidade proprietária e 

ii. Se cartografia homologada: entidade proprietária, entidade 

produtora, data e número de processo de homologação e 

entidade responsável pela homologação; 

iii. Data e número de processo de homologação de atualização 

de cartografia topográfica vetorial e entidade responsável 

pela homologação, se aplicável; 

iv. Sistema de georreferência aplicável de acordo com o 

estabelecido na lei; 

v. Exatidão posicional planimétrica e altimétrica e a exatidão 

temática, se aplicável, de acordo com as especificações 

técnicas da cartografia utilizada. 

I-DGT/2020/1076 
2020-07-24 

PARECER DA DGT 
 

Porto – 2ª revisão 
 

Página 5 de 9 

Suporte 
legal 

Conforme 
(S / N / NA) 

S 

S 

S 

 

S 

S 

S 

S 

S 



 

 

N.º 
Req. 

2.22 

Na legenda da simbologia

planta, organizados e designados de acordo com o catálogo de 

objetos utilizado na elaboração da planta.

Na reprodução da planta em suporte analógico ou em suporte 

digital com formato de imagem esta legenda é imprescindível para a 

leitura da planta. 

2.23 

As plantas que constituem os planos territoriais devem permitir a 

sua reprodução em suporte digital com formato de imagem em 

escalas que tenham em consideração a escala da carta base e 

permitam uma visão de conjunto do modelo de organização 

territorial e com o detalhe

do tipo de plano. 

 

Usualmente as escalas de representação adotadas são:

• Plano diretor - escala 1:25 000 ou superior;

• Plano de urbanização - 

• Plano de pormenor - escala 1:2 000 ou superior.

NA – Não se aplica 

 

3. LIMITES ADMINISTRATIVOS

Os limites administrativos encontram

(CAOP). Esta carta regista o estado da delimitação e demarcação das circunscrições administrativas 

do País e é publicada anualmente.

A Direção-Geral do Território é responsável pela execução e manutenção da CAOP, de

alínea l) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 30/2012, de 13 de março.

As competências da DGT em matéria de delimitação administrativa estão circunscritas à 

representação de limites para fins cadastrais e cartográficos. A Assem

organismo com competência para a criação, extinção e modificação de autarquias locais, cf. CRP 

art.164º alínea n, incluindo a fixação legal de novos limites administrativos.

Os dados da CAOP são geridos numa base de dados geográficos

para os utilizadores através de serviços de visualização (WMS) e descarregamento (ATOM), 

disponíveis no site da DGT: 
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Requisitos 
Suporte 

legal

legenda da simbologia todos constam os símbolos utilizados na 

planta, organizados e designados de acordo com o catálogo de 

lizado na elaboração da planta. 

Na reprodução da planta em suporte analógico ou em suporte 

com formato de imagem esta legenda é imprescindível para a 

DR nº 

5/2019

(conceitos 

nos

domínios 

do OTU)

As plantas que constituem os planos territoriais devem permitir a 

reprodução em suporte digital com formato de imagem em 

que tenham em consideração a escala da carta base e 

visão de conjunto do modelo de organização 

territorial e com o detalhe adequado ao objeto e conteúdo material 

Usualmente as escalas de representação adotadas são: 

escala 1:25 000 ou superior; 

 escala 1:10 000 ou superior; 

escala 1:2 000 ou superior. 

 

OS 

Os limites administrativos encontram-se representados na Carta Administrativa Oficial de Portugal 

(CAOP). Esta carta regista o estado da delimitação e demarcação das circunscrições administrativas 

País e é publicada anualmente. 

é responsável pela execução e manutenção da CAOP, de

alínea l) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 30/2012, de 13 de março.

As competências da DGT em matéria de delimitação administrativa estão circunscritas à 

representação de limites para fins cadastrais e cartográficos. A Assembleia da Repúblic

para a criação, extinção e modificação de autarquias locais, cf. CRP 

art.164º alínea n, incluindo a fixação legal de novos limites administrativos. 

Os dados da CAOP são geridos numa base de dados geográficos e são disponibilizados sem custos 

para os utilizadores através de serviços de visualização (WMS) e descarregamento (ATOM), 
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Suporte 
legal 

Conforme 
(S / N / NA) 

DR nº 

5/2019 

(conceitos 

nos 

domínios 

do OTU) 

S 

 S 

Carta Administrativa Oficial de Portugal 

(CAOP). Esta carta regista o estado da delimitação e demarcação das circunscrições administrativas 

é responsável pela execução e manutenção da CAOP, de acordo com a 

alínea l) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 30/2012, de 13 de março. 

As competências da DGT em matéria de delimitação administrativa estão circunscritas à 

bleia da República é o 

para a criação, extinção e modificação de autarquias locais, cf. CRP 

e são disponibilizados sem custos 

para os utilizadores através de serviços de visualização (WMS) e descarregamento (ATOM), 



 

 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_por

Esta informação consta do RNDG e pode também ser consultada através do SNIG

N.º 
Req. 

3.1 
Os limites administrativos devem estar representados nas plantas 

que constituem os planos territoriais.

3.2 

Os limites administrativos representados no plano 

devem ser os que constam a edição mais recente da Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), disponível à data que 

determina a elaboração, revisão ou alteração do plano territorial

 

Sempre que no decurso dos trabalhos venham a ficar dispo

edições mais atualizadas da CAOP e que tal se justifique, deverá 

ser utilizada a edição mais atualizada.

3.3 
Na legenda das plantas que constituem os planos territoriais deve 

ser indicada a versão e data de edição da CAOP utilizada.

3.4 
A simbologia utilizada para a representação dos limites 

administrativos deve constar da legenda da respetiva planta.

NA – Não se aplica 
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tugal_caop 

Esta informação consta do RNDG e pode também ser consultada através do SNIG

https://snig.dgterritorio.gov.pt/ 

Requisitos 
Suporte 

legal

Os limites administrativos devem estar representados nas plantas 

que constituem os planos territoriais. 
 

Os limites administrativos representados no plano territorial 

devem ser os que constam a edição mais recente da Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), disponível à data que 

determina a elaboração, revisão ou alteração do plano territorial 

Sempre que no decurso dos trabalhos venham a ficar disponíveis 

edições mais atualizadas da CAOP e que tal se justifique, deverá 

ser utilizada a edição mais atualizada. 

 

Na legenda das plantas que constituem os planos territoriais deve 

ser indicada a versão e data de edição da CAOP utilizada. 

DR nº 5/2019

(conceitos nos

domínios do 

OTU)

A simbologia utilizada para a representação dos limites 

administrativos deve constar da legenda da respetiva planta. 

DR nº 5/2019

(conceitos nos

domínios do 

OTU)
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Esta informação consta do RNDG e pode também ser consultada através do SNIG: 

Suporte 
legal 

Conforme 
(S / N / NA) 

 S 

 S 

DR nº 5/2019 

(conceitos nos 

domínios do 

OTU) 

S 

DR nº 5/2019 

(conceitos nos 

domínios do 

OTU) 

S 



 

 

4. SISTEMA DE SUBMISSÃO 

Para desmaterialização dos programas e planos territoriais e melhoria progressiva da fiabilidade, 

rigor e eficiência da disponibilização da informação sobre IGT, encontra

de Submissão Automático (SSAIGT)

publicação no Diário da República (DR) e para depósito na Direção Geral do Território (DGT).

Esta plataforma é de utilização obrigatória e constitui a infraestrutura através da qual são pratic

todas as formalidades relativas aos procedimentos já referidos e em conformidade com a Portaria nº 

245/2011 de 22/6 e com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

Deste modo e em antecipação aos referidos atos de publicação no Diário 

DGT, considera-se oportuno que a autarquia promova a verificação da conformidade das peças e 

plantas do presente instrumento de gestão territorial

condições formais e operacionais de 

Com este objetivo, anexa-se uma lista para a verificação do conteúdo documental desmaterializado 

do PP com a indicação dos ficheiros que devem ser submetidos no SSAIGT.

Para informações complementares disponibilizam

• Manual de utilização (SSAIGT)

http://ssaigt.dgterritorio.pt/Manu

• Área de Apoio do SSAIGT

http://ssaigt.dgterritorio.pt/manuais_ssaigt/SSAIGT_Area_Apoio.pdf

 

5. CONCLUSÃO 

O parecer da DGT é favorável 
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 AUTOMÁTICO (SSAIGT) 

Para desmaterialização dos programas e planos territoriais e melhoria progressiva da fiabilidade, 

rigor e eficiência da disponibilização da informação sobre IGT, encontra-se desenvolvido o 

de Submissão Automático (SSAIGT) destinado ao envio dos instrumentos de gestão territorial para 

publicação no Diário da República (DR) e para depósito na Direção Geral do Território (DGT).

Esta plataforma é de utilização obrigatória e constitui a infraestrutura através da qual são pratic

todas as formalidades relativas aos procedimentos já referidos e em conformidade com a Portaria nº 

245/2011 de 22/6 e com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

Deste modo e em antecipação aos referidos atos de publicação no Diário da República e depósito na 

se oportuno que a autarquia promova a verificação da conformidade das peças e 

instrumento de gestão territorial a publicar e a depositar, com os requisitos e 

condições formais e operacionais de acesso do SSAIGT (ver Anexo I). 

se uma lista para a verificação do conteúdo documental desmaterializado 

do PP com a indicação dos ficheiros que devem ser submetidos no SSAIGT. 

Para informações complementares disponibilizam-se os seguintes links para a página da DGT:

Manual de utilização (SSAIGT) 

http://ssaigt.dgterritorio.pt/Manual_SSAIGTutilizador.pdf 

Área de Apoio do SSAIGT (versão de 9 de fevereiro de 2017): 

http://ssaigt.dgterritorio.pt/manuais_ssaigt/SSAIGT_Area_Apoio.pdf
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Para desmaterialização dos programas e planos territoriais e melhoria progressiva da fiabilidade, 

se desenvolvido o Sistema 

destinado ao envio dos instrumentos de gestão territorial para 

publicação no Diário da República (DR) e para depósito na Direção Geral do Território (DGT). 

Esta plataforma é de utilização obrigatória e constitui a infraestrutura através da qual são praticadas 

todas as formalidades relativas aos procedimentos já referidos e em conformidade com a Portaria nº 

245/2011 de 22/6 e com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

da República e depósito na 

se oportuno que a autarquia promova a verificação da conformidade das peças e 

a publicar e a depositar, com os requisitos e 

se uma lista para a verificação do conteúdo documental desmaterializado 

para a página da DGT: 

 

http://ssaigt.dgterritorio.pt/manuais_ssaigt/SSAIGT_Area_Apoio.pdf 
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Exmo. Senhor 
Prof. Dr. Fernando Freire de Sousa 
Presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte 
Rua Rainha D. Estefânia, n. ° 251 
4150-304 Porto 

 

S/ Referência    S/ Comunicação N/ Referência Data 
  046200157997858 

Nº 472/20/DSEAP 
30/07/2020 

 

 

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal do Porto 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, junto envia-se parecer do IMT. 

Desde já disponibilizamo-nos para os esclarecimentos considerados necessários. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 
Técnica Superior 

P` Isabel da Silveira Botelho 
Diretora de Serviços de Estudos, 

Avaliação e Prospetiva 

 

 

 

 

Anexo: Parecer do IMT sobre a Proposta de Revisão do PDM do Porto 

DSEAP/hc 



 
 

PARECER DO IMT 

Sobre a proposta de Plano Diretor Municipal de Porto (julho 2020)  

 

Enviadas a este Instituto as peças da proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal do Porto, 
mereceu especial análise a proposta de regulamento, o relatório da proposta de plano e as 
plantas de ordenamento (carta da estrutura viária e estacionamento) e de condicionantes. 

 

1. Comentários gerais 

Em termos gerais considera-se que a proposta vai ao encontro das preocupações expressas 
no Pacote da Mobilidade, valorizando-se positivamente a proposta de realização de um Plano 
de Mobilidade e Transportes, conforme referido na página 112 do relatório e conforme 
recomendação deste Instituto através do parecer do IMT anexo ao ofício nº 243/19/DSEAP. 
Destaca-se ainda a aparente coerência geral das diferentes peças entre si, não obstante de 
alguns aspectos pontuais que se apontam seguidamente poderem suscitar dúvidas e, por isso, 
se entender que beneficiariam de uma melhor fundamentação ou eventual reavaliação. 

 

2. Comentários específicos 

Segundo o relatório, a perspectiva do novo plano [estabelece] “uma nova abordagem para a 
política de transportes, redistribuindo o espaço público existente e incentivando a 
multimodalidade. O atual predomínio do transporte individual deve ser alterado, tendo em vista 
a sustentabilidade da Cidade sob o ponto de vista ambiental, de impacte nas alterações 
climáticas, equação energética e de saúde pública.” 

“Nessa perspetiva, a visão para a mobilidade tem o seu foco no aumento da oferta de espaço 
dedicado ao peão e restantes modos suaves, no aumento e melhoria da oferta de transporte 
público, sem esquecer a política de gestão do estacionamento. Ou seja, preconiza-se mais e 
melhor transporte público, menos transporte individual e a requalificação do espaço dedicado 
ao peão.” 

“A gestão do estacionamento (…) deve ser efetuada (…) de maneira diferente em função da 
zona da cidade onde se localiza, designadamente através da limitação da oferta na zona 
central da cidade.” 

Alinhada com as orientações do Pacote da Mobilidade, esta perspectiva encontra-se, de um 
modo geral, reflectida em termos concretos da proposta de plano. Contudo, as propostas de 
novas ligações rodoviárias listadas na página 110 não parecem encaixar-se nessa perspectiva 
Nesse sentido, recomenda-se uma melhor fundamentação ou eventual reavaliação das novas 
ligações rodoviárias listadas na página 110, no quadro da presente proposta de plano e/ou do 
futuro Plano de Mobilidade e Transportes. 

Do mesmo modo, apesar da indicação no n.º 2 do artigo 117.º - Dotação de estacionamento de 
que “na zona central, sujeita a forte pressão de circulação, o município pode impedir a 
construção de estacionamento próprio, designadamente, nas operações urbanísticas que 
possam agravar as condições de circulação”, constata-se que o regulamento não fixa 
parâmetros máximos de dotação de estacionamento para o Uso habitacional (artigo 118.º), 
para o Uso industrial ou de armazenagem (artigo 120.º) ou para os Empreendimentos turísticos 
(artigo 121.º), com a excepção do referido no n.º 4 do artigo 119.º - Uso de serviços e comércio 
o qual estabelece que “quando a parcela objecto da operação urbanística apresentar no 



 
 

2 
 

mínimo 25% da sua área dentro da “área de influência da estação de metro ou na zona central 
(…) a dotação máxima permitida de estacionamento em número de lugares é igual a metade 
do definido nos números anteriores”. Assim, numa lógica de coerência com o referido na 
perspectiva do novo plano, julga-se que a proposta podia e devia ir mais longe. Nesse sentido, 
recomenda-se a fixação de parâmetros máximos de dotação de estacionamento para todos os 
usos (e não apenas para o uso de serviços e comércio) e, porventura, a não restrição da 
fixação de parâmetros máximos de dotação de estacionamento e da aplicação norma inscrita 
do n.º 2 do artigo 117.º à zona central da cidade. 

Por fim, na perspectiva da salvaguarda da legalidade e bom funcionamento da Rede 
Rodoviária Nacional (RRN), importa lembrar que quaisquer reformulações dos nós terão, nas 
fases subsequentes de projecto, de ser sujeitas a análise e parecer técnico das entidades 
gestoras das vias, nos termos do estatuto das estradas. 

3. Conclusão 

Face ao exposto, este Instituto dá o parecer favorável condicionado à integração das 
recomendações referidas no ponto anterior e a que a reformulação dos nós da RRN seja 
sujeita a análise e parecer técnico das entidades gestoras das vias nas fases subsequentes do 
projecto nos termos do estatuto das estradas. 

 

IMT, julho de 2020 



  

 
 
 
 
PARECER IGT 

 

 

Gestão Regional do Porto e Aveiro 

Julho 2020 
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1. ENQUADRAMENTO 

Por comunicação de 15-07-2020, a CCDR-Norte veio convocar a Infraestruturas de Portugal, S.A. 

(IP) para a 2ª Reunião Plenária da 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal do Porto, que se irá 

realizar no dia 31-07-2020, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 Ponto único - Ponderação e votação final da proposta do plano, com todo o seu conteúdo 

material e documental, devendo as posições manifestadas e a deliberação final serem 

vertidas em ata, 

solicitando a apreciação dos elementos disponibilizados na Plataforma Colaborativa da CCDR-

Norte. 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No âmbito do presente processo de revisão, a IP emitiu pareceres a coberto de comunicações de 

08-06-2016, 26-09-2018, 02-04-2019 e 02-03-2020 reiterando-se toda a informação aí prestada. 

3. ANÁLISE AOS ELEMENTOS DISPONIBILIZADOS 

Da análise aos novos elementos apresentados e às alterações entretanto efetuadas à proposta 

de Plano conforme mencionado no email de 01-07-2020 da Câmara Municipal do Porto, verifica-

se o seguinte: 

3.1. Regulamento 

Constata-se que a maioria das alterações sugeridas no n/ parecer anterior foram acauteladas na 

versão do Regulamento agora apresentada.  

Contudo, considera-se ainda adequado incluir no Regulamento a seguinte redação: “qualquer 

proposta de intervenção, direta ou indireta, na rede rodoviária e ferroviária nacional, deve ser 

objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos 

cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a 

parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito.” 
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Verifica-se ainda que a proposta de hierarquização viária estipulada no artigo 101.º continua a não 

coincidir com a definida na Planta de Ordenamento - Carta da Estrutura Viária e Estacionamento, 

no que se refere à jurisdição da EN12 (circunvalação). De facto, na planta a EN12 mantém-se 

inserida no nível "Eixo Urbano Estruturante" e "Eixo Urbano Complementar" pertencente à rede 

municipal e no regulamento está inserida no nível “rede nacional”. Reitera-se assim a necessidade 

de corrigir esta situação para que haja coerência entre todos os documentos escritos e 

desenhados do plano.  

No artigo 105.º e tendo em atenção que a EN12 não integra a categoria de Estradas Nacionais, 

verifica-se ainda a necessidade de ajustar o artigo passando a redação da EN12 para um novo 

ponto: 

"(…)3. Estradas Nacionais Desclassificadas: 

- EN12 (Circunvalação), sob jurisdição da Administração Rodoviária, atualmente 

desclassificada pelo PRN e por conseguinte habilitada a integrar a rede viária municipal no 

futuro." 

3.2. Planta de condicionantes 

Verifica-se que se procedeu à identificação da rede rodoviária nacional e estradas nacionais 

desclassificadas na parte gráfica da planta. Sugere-se ainda a identificação da lista de estradas 

na legenda, de acordo com a hierarquia e classificação no PRN. 

Relativamente à representação cartográfica das zonas de servidão non aedificandi (ZNA) 

aplicáveis aos troços da rede rodoviária nacional e estradas nacionais desclassificadas, verifica-

se o seguinte: 

- a ZNA da VCI poderá não coincidir com o Plano de Alinhamentos em vigor, pelo que se envia o 

mesmo no formato .dwg, para que se proceda a essa averiguação/verificação, sugerindo-se a sua 

diferenciação  na legenda da referida planta; 

- a zona de servidão estabelecida no artigo 32º, n.º 8, alínea e) do EERRN não se encontra 

representada em alguns nós de ligação da RRN (explo: Nós da EN12 com a A3 e com a EN14); 

- a legenda ainda não contempla a seguinte referência: “A presente representação gráfica das 

zonas de servidão non aedificandi aplicável à rede rodoviária nacional tem caracter indicativo, não 

dispensando o cumprimento da legislação vigente”. 
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No caso da rede ferroviária e reiterando o n/ parecer anterior sugere-se que na Planta de 

Condicionantes apenas seja representado o eixo das linhas férreas que atravessam o concelho. 

Caso se opte pela representação do limite do Domínio Público Ferroviário (conforme apresentado 

na Planta de Condicionantes) deverá ficar explicito na planta que se trata de uma representação 

gráfica de carater não vinculativo, e que a mesmo carece de validação da IP aquando do 

licenciamento de operações urbanísticas no âmbito do RJUE. 

3.3. Planta de Ordenamento 

A Planta de Ordenamento encontra-se desagregada em várias cartas. Considerando as 

competências acometidas à IP, a presente apreciação debruça-se com mais detalhe sobre a Carta 

de Qualificação do Solo e Carta da Estrutura Viária e Estacionamento. 

Conforme já referido em parecer anterior, constata-se que são propostas novas ligações aos 

lanços da rede concessionada à IP e rede concessionada do Estado, tutelada pelo IMT. 

Reitera-se assim que no que se refere às propostas que interferem direta ou indiretamente com 

vias concessionadas ao Estado (modificação de ramos e introdução de novos ramos, nos nós da 

A3 com a VCI e com a EN12, e nova travessia sobre a A3), compete ao IMT a sua validação, uma 

vez que constituem alterações ao estabelecido nas bases de Concessão Brisa, para além de não 

se encontrarem sustentadas em nenhum documento nem em qualquer estudo. 

Quanto às propostas de ligação de novas vias de iniciativa municipal às vias sob jurisdição da IP, 

aguarda-se a apresentação da respetiva fundamentação. 

Estas pretensões continuam a ser apresentadas de forma esquemática, pelo que seria desejável 

que viessem acompanhadas de uma descrição mais detalhada e individualizada, onde fosse 

possível verificar o propósito de cada ligação e o impacto expectável na RRN, bem como na rede 

envolvente. Pretende-se que este nível de detalhe seja assegurado, para todas as ligações 

representadas na Planta de Ordenamento, e que interferem diretamente com vias concessionadas 

à IP e concessões do Estado.  

Refira-se ainda que a pronúncia nesta fase por parte da IP, não vincula a empresa às novas vias/ 

soluções de traçado apresentadas e não dispensa a apresentação de estudos de carácter técnico, 

(estudos rodoviários e de tráfego), que devem ser submetidos nas várias fases de 

desenvolvimento à IP, para efeitos de apreciação e aprovação. 
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Salvaguarda-se também que todos e quaisquer projetos relativos a intervenções previstas na 

presente proposta do PDM (alheias a esta empresa) e que impliquem alterações na rede sob 

jurisdição da IP, devem ser compatibilizados com os estudos/projetos que estejam a decorrer 

nesta empresa. 

Relativamente aos novos polos geradores de tráfego (Explo: Áreas de Atividades económicas – 

espaços em consolidação), que possam influenciar direta ou indiretamente a fluidez de tráfego e 

segurança da circulação das vias sob jurisdição da IP, também carecem de parecer desta 

empresa. 

Da leitura da carta da Estrutura viária e estacionamento, verifica-se ainda a necessidade de 

corrigir os seguintes aspetos: 

- Representar/salientar na parte gráfica as vias pertencentes ao nível "Rede Nacional" e 

"Canal de ligação Inter-níveis”; 

- Identificar os níveis hierárquicos em coerência com o clausulado do Regulamento, 

conforme atrás mencionado; 

- As propostas viárias representadas nesta carta, não coincidem e não consideram todas as 

propostas evidenciadas no "Anexo02-PO01A-CQS - CARTA DE QUALIFICAÇÃO DO 

SOLO" 

- As propostas evidenciadas no Relatório (Explo: Remate do Parque entre a Estrada da 

Circunvalação e a rua da Vilarinha, com execução de novo arruamento", e novo 

arruamento com ligação à EN12 aproximadamente o km1+200) não estão representadas 

nesta carta; verifica-se também o inverso, por Explo: o novo arruamento com ligação à 

EN12 aproximadamente ao km 3+650, que surge representado no Anexo08-PO1G-CEVE 

não se encontra identificado no "Anexo 10 - Relatório". 

 

3.4. Relatório 

Reitera-se o atrás exposto no que se refere à ligação de novas vias de iniciativa municipal às vias 

sob jurisdição da IP, no que respeita à necessidade de fundamentação das mesmas e à 

necessidade de apresentação de estudos de carácter técnico em fases subsequentes, sendo que 

estão sempre sujeitas a apreciação e aprovação da IP. 
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Verifica-se a ausência de descritivo de algumas novas ligações propostas à rede sob jurisdição da 

IP (ex: novos arruamentos com ligação à EN12  ao km 3+650 e ao km 11+700); 

Verifica-se ainda que nada é mencionado sobre a única passagem de nível (PN) ainda existente 

no município do Porto, ao km 1+475 da Linha do Minho (Segmento Campanhã - São Bento). 

Considera-se profícuo que a autarquia inclua na proposta de Plano uma solução que permita a 

supressão da referida PN, através de uma passagem desnivelada ou caminho de ligação, 

cumprindo assim o disposto art.º 2 "Programa de supressão de PN" do DL 568/99 de 23 de 

Dezembro. 

 

3.5. Plantas Complementares 

Relativamente à Carta de Infraestruturas de modos suaves e carta de transportes coletivos reitera-

se o mencionado no nosso parecer anterior. 

 

3.6. Relatório de Caraterização e Diagnóstico do Sistema de Mobilidade e Transportes 

Apesar de não se ter alterado este documento (conforme justificação enviada por email de 

1/07/2020) a IP mantém as considerações referidas no parecer de março de 2020, sublinhando-

se as que se referem à envolvência dos diferentes stakeholders nas propostas rodoferroviárias 

que interferem, direta ou indiretamente, com vias sob gestão da IP. Mantém-se a necessidade de 

apreciação futura das mesmas, constatando-se que algumas propostas previstas neste relatório 

não foram consideradas na carta de hierarquia viária (e vice-versa). 

 

 

3.7. Ambiente sonoro e AAE 

No que respeita à componente ambiente sonoro, domínio rodoviário, informa-se que a mesma 

ainda se encontra em análise, sendo enviada oportunamente. 

Relativamente ao procedimento de AAE nada temos a obstar, dado que as recomendações da IP 

foram tidas em consideração. 



 
Direção de Serviços da Rede e Parcerias 
Gestão Regional do Porto e Aveiro 
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“Este documento é propriedade exclusiva da IP, não podendo ser reproduzido, utilizado, modificado ou comunicado a terceiros sem autorização expressa” 

 

4. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, considera-se que a proposta de plano deverá atender aos aspetos 

supramencionados. 

Relembra-se que no que se refere às propostas apresentadas que interfiram direta ou 

indiretamente com os lanços rodoviários integrados nas Concessões do Estado (reformulação de 

nós de ligação, etc), deverá ser consultado o IMT, a quem compete validar estas pretensões e 

emitir o respetivo parecer. 

 

30 de julho de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo – Plano de alinhamentos da VCI 

 
 
(AM/DPE, ACV, DV /SS-SA; AM/DCO; SC/IP-EC; IMS,JC /RP-PTA)  
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Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) do Porto – Parecer relativo à 
Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) e à Rede Nacional de 
Transporte de Gás Natural (RNTGN). 

 

Exmos. Senhores, 

 

No âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) do Porto em curso e de modo a 

abranger todo o universo das infraestruturas das concessionárias da Rede Nacional de Transporte de 

Eletricidade (RNT) e da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN), empresas detidas pelo 

grupo REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., iremos compilar, na presente missiva, a informação 

que se afigura relevante no quadro dos objetivos e conteúdo material desse instrumento de planeamento, 

respeitantes à RNT, da responsabilidade da concessionária REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. e à RNTGN, 

responsabilidade da concessionária REN – Gasodutos, S.A.. 

 
I. Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) 

Relativamente à RNT importa, antes de mais, ter em consideração que, de acordo com a legislação 

em vigor, a REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. é a concessionária da RNT em regime de serviço 

público. A RNT é constituída pelas linhas e subestações de tensão superior a 110 kV, as interligações, 

as instalações para operação da Rede e a Rede de Telecomunicações de Segurança. 

Como concessionária da RNT compete designadamente à REN: 

CCDR – NORTE 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO 
 
Rua Rainha D. Estefânia n.º 251 
4150-304 Porto 
 

mailto:Info.portal@ren.pt
http://www.ren.pt/
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 Garantir a segurança de abastecimento de energia à rede da distribuição em termos de 
aumento da capacidade de oferta e da melhoria da qualidade de serviço;  

 Garantir a integração da nova geração de energia (em particular a partir de fontes 
renováveis); 

 Gerir a RNT nas vertentes de planeamento, projeto, construção, operação e manutenção;  

 Planeamento da RNT por um período de 10 anos; 

 Garantir o funcionamento dos mercados de energia (nomeadamente quanto às 
interligações).  

No âmbito do planeamento da RNT acima referido, a REN, elabora o Plano de Desenvolvimento e 

Investimento da Rede de Transporte de eletricidade (PDIRT), o qual é objeto de aprovação por parte 

do membro do Governo responsável pela área da Energia, onde estão apresentados, programados e 

justificados todos os projetos de desenvolvimento e modernização da rede, no território nacional 

continental, num horizonte de dez anos. 

Decorre da legislação ambiental em vigor que os projetos da RNT são objeto de estudos e Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) de que resulta a emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental. 

Concluída favoravelmente a AIA, os projetos da RNT são sujeitos a licenciamento em conformidade 

com o Regulamento de Licenças para as Instalações Elétricas no qual se procede ao controlo prévio 

da sua conformidade técnica e administrativa e, se favorável, dará lugar à emissão da respetiva 

licença de estabelecimento por parte da DGEG, condição para que a REN possa iniciar a fase de 

construção. 

Durante o processo de licenciamento das infraestruturas da RNT são requeridas e constituídas 

servidões de utilidade pública (de acordo com os n.ºs 2 e 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 29/2006 

atualizado pelo Decreto-Lei nº 215-A/2012) sobre os imóveis necessários ao estabelecimento das 

infraestruturas da RNT. 

O Decreto-lei n.º 43335 de 19 de novembro de 1960, determina a existência de servidões de passagem 

para instalações de redes elétricas. Estas não implicam necessariamente uma expropriação, mas sim 

uma servidão de passagem com a correspondente indemnização pelas restrições ou perdas de uso do 

solo no presente e em futuro, continuando os terrenos na posse dos seus legítimos proprietários. 

A constituição das servidões decorre igualmente do Regulamento de Licenças para Instalações 

Elétricas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936, com as atualizações 

introduzidas pelos Decreto-lei n.º 446/76, Decreto-lei n.º 186/90 e Decreto Regulamentar n.º 38/90. 
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A servidão de passagem associada às linhas da RNT consiste na reserva de espaço necessário à 

manutenção das distâncias de segurança aos diversos tipos de obstáculos (e.g. edifícios, solos, 

estradas, árvores), considerados os condutores das linhas nas condições definidas pelo Regulamento 

de Segurança de Linhas Aéreas de Alta Tensão (RSLEAT) a saber: 

Obstáculos 150 kV 220 kV 400 kV 

Solo 6,8 7,1 8 

Árvores 3,1 3,7 5 

Edifícios 4,2 4,7 6 

Estradas 7,8 8,5 10,3 

Vias-férreas não eletrificadas 7,8 8,5 10,3 

Obstáculos diversos (Semáforos, iluminação pública) 3,2 3,7 5 

           distâncias apresentadas em (m) 

Como disposto no RSLEAT, está também definida uma zona de proteção da linha com uma largura 

máxima de quarenta e cinco metros centrada no seu eixo, na qual são condicionadas ou sujeitas a 

autorização prévia algumas atividades. 

Refira-se ainda que de acordo com Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro, designadamente no 

artigo 7º, não é permitida a construção de novas linhas da RNT com distâncias inferiores a 22,5 m 

medidos na horizontal a infraestruturas sensíveis e vice-versa. O mesmo diploma define como 

infraestruturas sensíveis: unidades de saúde e equiparados; quaisquer estabelecimentos de ensino 

ou afins, como creches ou jardins de infância; lares da terceira idade, asilos e afins; parques e zonas 

de recreio infantil; espaços, instalações e equipamentos desportivos; edifícios residenciais e 

moradias destinadas a residência permanente.    

Feito este enquadramento mais genérico, no que concerne ao Município do Porto, o procedimento 

de revisão do Plano Diretor Municipal deverá ter em consideração as seguintes infraestruturas em 

serviço da RNT: 

Código e designação 
LVM.PL2    LINHA SUBTERRÂNEA VERMOIM-PRELADA 2, A 220 kV 
LVM.PD1    LINHA VERMOIM-PRELADA 1, A 220 Kv 
LCT.PD      LINHA CUSTÓIAS-PRELADA, A 220 kV 
SPD           SUBESTAÇÃO DE PRELADA. 
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II. Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) 

A REN-Gasodutos, S.A. é a concessionária da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) 

em regime de serviço público. A RNTGN é constituída pelas redes de gasodutos de alta pressão (com 

pressões de serviço superiores a 20 bar) e pelas estações de superfície com funções de 

seccionamento, derivação e/ou de redução de pressão e medição de gás natural para ligação às 

redes de distribuição. 

Ao longo de toda a extensão da RNTGN encontra-se constituída, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 11/94, 

de 13 de janeiro, uma faixa de servidão de gás natural com 20 m de largura centrada no eixo 

longitudinal do gasoduto. No interior da referida faixa, o uso do solo tem as seguintes restrições: 

 Proibição de arar ou cavar a mais de 0,50 m de profundidade a menos de 2 m do eixo 
longitudinal do gasoduto; 

 Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de 5 m do eixo longitudinal do 
gasoduto; 

 Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo provisória, a menos de 10 m do eixo 
longitudinal do gasoduto. 

No respeitante ao projeto de revisão do Plano Diretor Municipal em contexto, informamos que, na 

área do concelho do Porto, não existem infraestruturas da RNTGN. 

 

Relativamente a eventuais futuras novas infraestruturas que venham a integrar as concessões da RNT 

e/ou da RNTGN e que venham a ser preconizadas para o concelho do Porto, importará referir que, no 

quadro do sistema de gestão territorial desenhado pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, 

de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) e do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-lei n.º 80/2015, de 14 de maio), a competência dos órgãos 

municipais para, no âmbito dos diferentes instrumentos de planeamento de âmbito local, definir o modelo 

de desenvolvimento do território, incluindo os poderes de decisão sobre a mais adequada ocupação do 

solo em vista do interesse público, reporta-se à definição do interesse público local, não se sobrepondo 

nem afastando as atribuições de outras entidades públicas que prosseguem interesses públicos de 

natureza supra local, em especial os que são identificados em programas periódicos públicos avaliados 

pela administração central, como o são os projetos de infraestruturas de importância nacional ou as 

decisões sobre a localização de grandes empreendimentos públicos com incidência territorial (v. artigo 

39.º n.ºs 2 do RJIGT). 

Isto não significa que os interesses públicos nacionais não possam ou não devam estar identificados e 

refletidos no plano municipal, significa tão só que não caberá ao Município definir a forma de os 
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concretizar ou prosseguir. Sem prejuízo de o Município poder participar na execução desses programas 

através de mecanismos de descentralização ou de cooperação interadministrativa instituídos por lei ou 

por contrato, situação que, todavia, não se ajusta à execução de projetos de dimensão nacional e de 

extensão linear, designadamente para construção e/ou exploração de infraestruturas como são as de 

transporte de eletricidade em muito alta tensão ou de transporte de gás natural em alta pressão, 

concebidas para satisfação de necessidades gerais e não meramente locais. 

Os Municípios dispõem, no âmbito das competências para a elaboração de planos, de grande margem de 

liberdade na conformação do uso, ocupação e transformação do solo. Contudo, essa margem de liberdade 

– discricionariedade – não é ilimitada, havendo fatores externos ao Município que condicionam a atividade 

de planeamento. 

Toda a infraestrutura da RNT e da RNTGN está funcionalizada ao interesse público de primeira grandeza, 

garantindo a disponibilidade de bens imprescindíveis ao desenvolvimento social e económico e à 

qualidade de vida das pessoas, sendo essencial para a sustentabilidade ao viabilizar o aproveitamento da 

energia de fonte renovável e por essa via contribuindo para o objetivo nacional e transeuropeu de redução 

da dependência energética e de emissões de gases de estufa. 

Com efeito, tendo por base a programação das infraestruturas de transporte de energia elétrica, aos 

Municípios deve caber criar as condições regulamentares de compatibilização dessas mesmas 

infraestruturas com as opções delineadas para o território, em cumprimento do princípio da coordenação 

externa, do princípio da proporcionalidade e do princípio da competência (artigo 24.º do Decreto-lei n.º 

80/2015, de 14 de maio). É de manifesto interesse público a natureza das infraestruturas da rede de 

transporte de energia elétrica, pois dão satisfação à necessidade geral básica de dotar o território 

nacional de uma rede de transporte de energia elétrica, sendo de reconhecida utilidade pública ex vi 

lege e por força dos respetivos contratos de concessão. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Gestão de Ativos 
Projeto 

 
André Santos 

 
Anexos: Ficheiro em formato vetorial (shapefile) e georreferenciado (ETR89-TM06) com os traçados das 

linhas da RNT em operação no concelho do Porto. 
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Informação de Serviço Nº 2020.I.9732 [DVO/DEOT/VC] 28/07/2020  

  

  

Assunto: 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal do Porto – 2.ª Reunião Plenária – 

Proposta de Plano  Processo:    14.01.9/53 

_____________________________________________________________________ 

 

Face ao exposto, do ponto de vista turístico, emite-se parecer favorável à atual fase de 

desenvolvimento dos trabalhos de revisão do PDM do Porto, alertando-se para a 

ponderação do referido nos pontos II.2. e II.3. do parecer técnico que antecede. 

 

Comunique-se à CCDR Norte e à Câmara Municipal do Porto. 

 

 

Leonor Picão  

 
 
Diretora Coordenadora  
 
(por subdelegação de competências) 
 
30.07.2020 
 
 
 
 

 

 



 
 
DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA 
DEPARTAMENTO DO ORDENAMENTO TURÍSTICO   
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Informação de Serviço Nº INT/2020/9732 [DVO/DEOT/VC] 
28/07/2020 
 
 
Assunto: 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal do Porto – 2.ª Reunião Plenária – Proposta de Plano  
Processo:    14.01.9/53 
 

 

I. ENQUADRAMENTO/ANTECEDENTES 
 
O presente parecer analisa a proposta de plano da 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal do Porto (PDMP), 
no âmbito das competências do Turismo de Portugal, I.P. (TdP) - previstas no n.º 2 (a) do artigo 21.º do 
Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de março, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º n.º 80/2017, de 30 de 
junho -, conforme solicitado na convocatória para a 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva, a realizar 
no dia próximo dia 31 de julho de 2020, remetida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR) Norte, via E-mail, em 15/07/2020 (ENT/2020/27732), tendo posteriormente, em 
24/07/2020 (ENT/2020/28442), sido remetidos os relatórios de  ponderação dos pareceres emitidos sobre 
a proposta preliminar.  
 
A elaboração da 2.ª revisão do PDMP, em vigor, foi deliberada em reunião pública da Câmara Municipal do 
Porto, de 10 de março de 2015, publicada através do Aviso n.º 3118/2015, de 24 de março, tendo 
posteriormente sofrido duas prorrogações de prazo (Aviso n.º 2627/2016, de 29 de fevereiro e Aviso n.º 
3527/2018, de 16 de março). O PDMP em vigor (1.º Revisão) foi publicado através da RCM n.º 19/2006, 
de 3 de fevereiro, com a redação dada pela 5ª alteração publicada no Aviso n.º 315/2020, de 8 de janeiro.  
 
No âmbito do processo da 2.ª revisão do PDMP, este Instituto emitiu parecer favorável aos Estudos de 
Caracterização e Diagnóstico (Inf. n.º INT/2019/309, com despacho superior de 30 de janeiro), bem como 
sobre o relatório do Sistema de Mobilidade e Transportes (Inf. n.º INT/2019/4978, com despacho superior 
de 26/04/2019).  Por último foi emitido parecer favorável condicionado sobre a proposta preliminar de 
plano (Inf. n.º INT/2020/2782, com despacho superior de 10/03/2020).  
 
II. DESCRIÇÃO/APRECIAÇÃO 
  
1. Os objetivos e opções estratégicas relativas ao turismo para o concelho, bem como o modelo territorial 

e edificabilidade turística, encontram-se descritos no anterior parecer deste Instituto, acima 
identificado. 
 

2. Os elementos apresentados correspondem à proposta final de revisão do PDMP, onde se encontram já 
vertidas as questões observações efetuadas nos pareceres das entidades consultadas, que a Câmara 
Municipal considerou incorporar. No caso do parecer emitido pelo TdP foram acolhidas parte das 
observações  de caracter técnico efetuadas, contudo, não foram incorporados os requisitos de 
sustentabilidade ambiental para a instalação de empreendimentos turísticos, por forma ao 
cumprimento das metas estabelecidas na ET27, com o fundamento de que “o que se exige é que as 
opções do Plano Municipal não contrariem aquela estratégia, não sendo exigível que ele a concretize.”. 
A incorporação dos requisitos de sustentabilidade ambiental para a instalação de empreendimentos 
turísticos, foi uma das questões de cumprimento de normas legais identificada no parecer deste 
instituto, tendo em conta as metas da ET27 sobre a matéria, apoiada ainda no contributo para a 
concretização do objetivo definido na alínea c) do n.º 2 do artigo 1.º do regulamento do PDMP  
“Garantir a qualidade ambiental, promovendo um modelo de desenvolvimento urbano sustentável”.  
Considera-se que embora o regulamento assuma esse objetivo, não longo do mesmo, não foram 
definidos quaisquer critérios ou requisitos que garantam a sua concretização.    
 

3. Verificou-se ainda que o Relatório Ambiental que consta nos elementos para análise, corresponde à 
versão anterior (janeiro de 2020). Não obstante, o relatório de ponderação sobre os pareceres das 
entidades consultadas, tenha considerado a observação, efetuada pelo TdP, relativa aos indicadores 
de avaliação da capacidade atrativa do concelho, pertinente e mencionado que “sempre que possível 
serão integrados na análise os indicadores referidos no Guia Orientador para a Abordagem ao Setor 
do Turismo na Revisão de PDM (2020)”. 

 
 



                                     
DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA 
DEPARTAMENTO DO ORDENAMENTO TURÍSTICO   
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III. CONCLUSÃO 
 
Face ao exposto, do ponto de vista turístico, propõe-se a emissão de parecer favorável à proposta 
preliminar de plano da 2.ª revisão do PDMP, alertando-se  para a ponderação do referido no ponto II.2., 
relativamente à ausência de definição de critérios sustentabilidade ambiental que garantam a  
concretização do objetivo de qualidade ambiental definido no regulamento do plano, bem como para o 
referido no ponto II.3., sobre a versão do Relatório Ambiental. 
 
 
 
À consideração superior,  

 
   Vera Guedes (Arqtª) 
 
 

Assinado por : VERA ALEXANDRA LOUREIRO DA
SILVA NUNES CHAPADO GUEDES
Num. de Identificação: BI056743831
Data: 2020.07.28 13:16:46+01'00'
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