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I.
I.1.

PROCESSO DE DISCUSSÃO PÚBLICA
ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

O presente documento constitui o Relatório de Análise e Ponderação das
participações e dos respetivos resultados da 2.ª Discussão Pública da proposta do
Plano Diretor Municipal da Trofa (PDM T), em cumprimento do disposto no artigo
77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação dada pelo DecretoLei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro (RJIGT). Este diploma estabelece que “todos os
cidadãos bem como as associações representativas dos interesses económicos,
sociais, culturais e ambientais têm o direito de participar na elaboração, alteração,
revisão, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial”, bem como
intervir “na fase de discussão pública que precede obrigatoriamente a aprovação”.
A intervenção ou participação dos particulares no procedimento de elaboração dos
instrumentos de planeamento desempenha um papel fulcral na aproximação dos
interesses públicos e privados para uma determinada área e os objetivos e
propostas dos referidos instrumentos, conquanto esta tarefa seja complexa e
polémica. Existe, pois, uma profunda relação entre o princípio da participação e o
da sua adequada ponderação, exigindo-se portanto à entidade responsável pelo
plano uma justa ponderação de interesses públicos e privados, como reforço do
princípio democrático e fruto do princípio da imparcialidade da administração. Esta
ponderação

assume

tanto

maior

relevância

quanto

mais

ampla

for

a

discricionariedade de planeamento, estabelecendo-se por conseguinte aqueles dois
princípios como limites a observar pela entidade responsável pelo Plano.
De facto, a apropriada ponderação dos vários interesses públicos com reflexo no
uso e ocupação do solo é problemática, por todos os fatores e complexidade da
vida social e dos agentes públicos que intervêm, direta ou indiretamente, mas
imprescindível.
Não obstante a necessidade de ponderação dos interesses privados revela-se
igualmente de suma importância, pois permite conhecer a outro nível as dinâmicas
emergentes ou em regressão para um dado território que nem sempre são
percecionadas pelas entidades públicas. Complementarmente é também legitimado
o direito dos particulares, cujo o respeito é essencial para se aferir a legitimidade
da atuação e das propostas das entidades públicas.
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Tal como mencionado anteriormente, a exigência constitucional de participação dos
interessados nos processos de planeamento encontra-se concretizada no RJIGT que
prevê formas e momentos de “abertura” das entidades à intervenção dos
particulares nos procedimentos de planeamento do território.
A este propósito, o artigo 77.º do RJIGT prevê para além da participação
preventiva, aquando da abertura do procedimento de elaboração do plano, e da
admissibilidade da participação ao longo de todo o procedimento, a participação
concretizada através de uma discussão pública formal, a qual corresponde a uma
participação/

audição

dos

particulares

após

a

conclusão

do

período

de

acompanhamento e concertação da elaboração do PDM.
O PDM T encontra-se efetivamente na fase de análise e ponderação das
participações recebidas no âmbito da 2.ª discussão pública, tendo como resultado
final este documento com o objetivo primordial de identificar as alterações a incluir
no Plano na sequência da Discussão Pública e, em cumprimento do disposto no n.º
5 do Art.º 77.º do RJIGT, dar a resposta fundamentada a todos aqueles que
tenham invocado:

• “A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial
eficazes;

• A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser
ponderados em fase de elaboração;

• A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
• A eventual lesão de direitos subjetivos.”
Para além do exposto acima este relatório tem como objetivos específicos:

• Explicitar a forma como se processou e decorreu a 2.ª discussão pública;
• Reunir, de forma sistemática, todas as participações apresentadas;
• Apresentar o resultado da análise técnica sobre o conteúdo das
participações;

• Explanar as alterações a incluir na proposta do PDM T.
Desta forma, optou-se por sistematizar a informação mais relevante referente às
participações individuais, de forma a organizar o resultado da ponderação realizada,
apresentando as alterações feitas na proposta a submeter a parecer final.
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I.2.

2.º PERÍODO

DE

DISCUSSÃO PÚBLICA

E

MODALIDADES

DE

PARTICIPAÇÃO
A Câmara Municipal da Trofa na 26.ª Reunião de Câmara realizada a 13 de
dezembro de 2011, aprovou o Relatório de Ponderação das Participações da 1.ª
Discussão Pública, que decorreu entre o dia 24 de julho de 2009 e o dia 30 de
outubro de 2009, assim como decidiu proceder à abertura de novo período de
discussão pública do Plano Diretor Municipal.
Tendo concluído estes trâmites procedimentais, a Câmara Municipal da Trofa
desenvolveu as ações previstas para iniciar o 2.º período de discussão pública,
tendo a Sr.ª Presidente de Câmara informado os Sr.º Vereadores na Reunião de
Câmara supra citada, do envio para publicação do aviso de abertura do 2.º período
de discussão pública da proposta do P.D.M.
Nesta sequência, a proposta de PDM da Trofa foi sujeita a 2.º período de Discussão
Pública, durante o período de 30 dias úteis, a contar do 5.º dia após a data da
publicação, do aviso em Diário da República, mais concretamente, no período entre
o dia 9 de janeiro de 2012 e o dia 17 de fevereiro de 2012, a qual foi objeto da
devida publicitação através dos Avisos publicados em Diário da República, com a
seguinte identificação: Aviso n.º 62/2012, II Série, n.º 1, de 2 de janeiro.
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Figura 1 - Aviso publicado no Diário da República de abertura do 2.º período de discussão
pública

A Câmara Municipal divulgou este aviso através de dois jornais de âmbito nacional,
designadamente no Jornal de Notícias e no Correio da Manhã, nas edições do dia 5
de janeiro de 2012, bem como um de âmbito regional e local, O Notícias da Trofa,
de 5 de janeiro de 2012.
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Figuras 2 e 3 e 4 – Avisos de abertura do 2.º período de discussão pública publicados no
“Jornal de Notícias” (pág. 9) e no “Correio da Manhã” (pág. 9) a 5 de janeiro de 2012
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Figura 5 – Aviso de abertura do 2.º período de discussão pública publicado no “O Notícias da
Trofa” a 5 de janeiro de 2012

Foram, igualmente, afixados Editais nas sedes das 8 Juntas de Freguesia do
concelho e no átrio do edifício dos Paços do Concelho.
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I.3.

LOCAIS DE CONSULTA E DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS

Os elementos que constituem a proposta do PDM da Trofa, acompanhados do
parecer

emanado

na

Conferência

de

Serviços

da

Comissão

Técnica

de

Acompanhamento e dos demais pareceres emitidos pelas diversas entidades com
jurisdição na área do Plano, bem como o Relatório Ambiental e os pareceres
emitidos no mesmo, foram disponibilizados no portal eletrónico da Câmara
Municipal da Trofa (www.mun-trofa.pt), de forma a estimular a Participação Pública
de todos os interessados, usando as novas tecnologias de informação.
Assim, de acordo com o disposto na legislação atualmente em vigor, recorreu-se à
plataforma digital para a divulgação dos conteúdos da proposta de Elaboração do
PDM da Trofa, criando, neste sentido, também um meio para a população poder
apresentar as suas sugestões/reclamações durante o período de discussão pública.

Figuras 6 e 7 – Visualização da Planta de Ordenamento - Qualificação do Solo e da Planta de
Condicionantes, da Carta A, via WEB, respetivamente
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Para o efeito, foi criado um link direto na página inicial do site oficial da Câmara
Municipal da Trofa, na qual estavam disponíveis todos os elementos que integram a
proposta do Plano para consulta, bem como uma ficha de participação, para
impressão e posterior entrega nos serviços da Câmara.
Como já foi referido anteriormente, foi ainda criado um Gabinete de Atendimento
aos interessados para a apresentação da proposta do Plano e para a prestação dos
esclarecimentos

devidos.

Estiveram

disponíveis

6

técnicos

da

Divisão

de

Planeamento e Urbanismo da autarquia, para esclarecimentos de quaisquer dúvidas
referentes aos elementos do processo.
As participações podiam ser entregues presencialmente nos serviços centrais da
Câmara Municipal ou remetidas através de correio registado.
Os elementos disponibilizados para consulta, quer na Internet, quer Gabinete de
Atendimento, consubstanciaram-se nos seguintes documentos:

Elementos que compõem o Plano
Peças Escritas:
Regulamento
Peças Desenhadas:
1.1 - Planta de Ordenamento - Qualificação do solo, à escala 1:10.000
1.2 - Planta de Ordenamento - Património, à escala 1:10.000
1.3 - Planta de Ordenamento - Programação e execução, à escala 1:10.000
1.4 - Planta de Ordenamento – Sensibilidade ao Ruído, à escala 1:10.000
2.1 - Planta de Condicionantes - Síntese, à escala 1:10.000
2.2 - Planta de Condicionantes - Povoamentos florestais percorridos por incêndios e
perigosidade de incêndio florestal, à escala 1:10.000
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Elementos que acompanham o Plano
Peças Escritas:
Relatório, incluindo os estudos de caracterização
Relatório ambiental e Resumo não Técnico
Programa de execução e plano de financiamento
Carta educativa
Ata da Conferência de Serviços, Parecer final da Comissão Técnica de Acompanhamento e
Pareceres das entidades relativos à proposta do PDM da Trofa e ao Relatório Ambiental da
Avaliação Ambiental Estratégica do PDM da Trofa

Elementos que acompanham o Plano
Peças Desenhadas:
3 - Planta de enquadramento regional, à escala 1:100.000;
4 - Planta de situação existente, à escala 1:15.000;
5 - Planta da estrutura ecológica municipal, à escala 1:10.000;
6 - Planta da reserva agrícola nacional, à escala 1:10.000;
7 - Planta da reserva ecológica nacional, à escala 1:10.000;
8 - Planta de equipamentos, à escala 1:15.000;
9 - Planta de transportes e mobilidade, à escala 1:15.000;
10 - Mapa do Ruído, à escala 1:15.000;
11 - Planta com as licenças, autorizações e informações prévias válidas de operações
urbanísticas, à escala 1:10.000.

I.4.

MODO E FORMATO DE PARTICIPAÇÃO

Durante o período de discussão pública, os interessados, devidamente identificados,
puderam apresentar as suas reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimento por escrito, através do preenchimento de uma Ficha de Participação
disponibilizada em ficheiro, para download, através do site, ou no Gabinete de
Atendimento de Apoio ao P.D.M.
Essa ficha, não sendo o único meio de participação, compreendia um conjunto de
campos referentes à identificação do participante, identificação da parcela e do
âmbito da participação, permitindo aos interessados a apresentação de forma
rápida, prática e exata das suas exposições.
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Figura 8 - Ficha de Participação
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II.
II.1.

ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES
CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Antes de se passar à análise das participações que deram entrada durante o 2.º
período de discussão pública da proposta de Elaboração do PDM da Trofa, procurarse-á, primeiramente, avaliar qualitativa e quantitativamente os dados relativos às
consultas efetuadas.
No que se refere à participação em termos de consultas “in loco”, registou-se um
total de 184 consultas, quase na totalidade correspondentes a proprietários de
terrenos, que pretenderam obter informações relativas à proposta de classificação e
qualificação do solo. As informações prestadas durante estas consultas presenciais
foram asseguradas pela equipa da Divisão de Planeamento e Urbanismo da Câmara
Municipal da Trofa.
Apesar de não ser possível a apresentação de participações via digital, o “site”
disponibilizado para efeitos de consultas dos elementos do Plano teve várias visitas
(consultas).

II.2.

ENQUADRAMENTO GERAL

Nos pontos seguintes são apresentados os dados resultantes do tratamento
estatístico das participações recebidas durante o período de discussão pública do
Plano, bem como algumas considerações e conclusões sobre os mesmos.
A cada participação foi dada uma referência composta por um código alfanumérico,
em que o primeiro conjunto de dígitos corresponde ao código da freguesia em que
se localiza o objeto da participação, seguindo-se três letras referentes à mesma (no
caso de ser uma participação de caráter geral introduziu-se apenas o código
1318000), a que se segue um conjunto de três dígitos, em numeração árabe,
sequencial, de forma a identificar cada participação.
As 11 participações de caráter geral, tal como foi mencionado recaem sobre
pedidos mais abrangentes, nomeadamente pedidos de esclarecimentos, disposições
regulamentares, entre outros.
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Durante o período de Discussão Pública, foram recebidas 182 participações/
sugestões, das quais 7 (3,8%) são de caráter geral e 175 (96,2%) com localização
específica. Contudo 3 das participações com localização específica respeitam a mais
do que uma localização, nomeadamente a 131803-SMB025 e a 131808-MUR003
cada com 2 localizações e a 131806-COV003 com 3 localizações, perfazendo desta
forma um total de 179 com localização específica.
Nas participações com localização específica estão consideradas 3 (131803SMB001, 009 e 034) que se encontram dentro da área do Plano de Pormenor (PP)
da Zona Industrial da Trofa e cujas as pretensões extravasam o âmbito do PDM T,
pois o PP é o plano municipal de ordenamento do território eficaz para estas áreas.
Não obstante este facto estas participações são contempladas em todas as análises
subsequentes.
Apesar de no total termos 182 participações distintas, as análises subsequentes
serão sempre feitas com base em localizações específicas únicas, ou seja, o total de
participações é 186, sendo que o total de participações com localização específica
corresponderá a 179, em vez das 175. O gráfico seguinte apresenta um resumo da
distribuição das participações por freguesia, verificando-se efetivamente que todas
as freguesias são abrangidas por participações.

55
29,6%
7
3,8%

17
9,1%

179
96,2%

35
18,8%

26
14,0%
4
2,2%

19
10,2%

6
3,2%
17
9,1%

Carácter Geral

Alvarelhos (ALV)

Santiago do Bougado (STB)

São Martinho do Bougado (SMB)

São Mamede do Coronado (SMC)

São Romão do Coronado (SRC)

Covelas (COV)

Guidões (GUI)

Muro (MUR)

Gráfico 1 – Participações recebidas de caráter geral e por freguesia

Tal como seria de esperar verifica-se uma forte incidência de participações nas
freguesias de STB e SMB, que, no conjunto registam quase 50% do total de
participações específicas. O elevado número de participações recebidas nestas
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freguesias está associado às pressões nos terrenos classificados como Reserva
Agrícola Nacional e ou Reserva Ecológica Nacional, tal como será evidenciado nos
pontos seguintes.

II.3.

ÂMBITO DAS PARTICIPAÇÕES

II.3.1. Localização geográfica vs. Qualificação do Solo Proposta
A incidência espacial das participações em função da Qualificação do Solo do PDM
Trofa, diferenciada apenas por Solo Rural, Urbano e Rural e Urbano, encontra-se
expressa na tabela e gráfico seguintes. Nesta análise não estão incluídas as 7
participações classificadas como de caráter geral. Um resultado que se evidencia
claramente é a proporção de participações apresentadas em terrenos classificados
como Solo Rural, a qual ascende a mais de 65% no total concelhio.

Solo Rural
v.a.
TRF

%

Solo Urbano
v.a.

%

Solo Urbano e
Rural
v.a.

118 65,9% 20 11,2% 41

100%
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%

80%

22,9%

70%
60%

ALV
STB

15
44

88,2%
80,0%

0
4

0,0%
7,3%

2
7

11,8%
12,7%

SMB

16

45,7%

9

25,7%

10

28,6%

SMC
SRC

5
10

83,3%
58,8%

0
0

0,0%
0,0%

1
7

16,7%
41,2%

30%

COV
GUI

11
3

57,9%
75,0%

3
0

15,8%
0,0%

5
1

26,3%
25,0%

10%

MUR

14

53,8%

4

15,4%

8

30,8%

41

2

7
4

10

1

5

1

7

20

3

4

9

50%

15

40%

5

44

118

3
10

16

20%

11

14

0%
TRF

ALV

Solo Rural

STB SMB SMC
Solo Urbano

SRC COV

GUI

Apenas SMB apresenta proporção de participações em solo rural abaixo dos 50%,
repartindo as participações por Solo Urbano e Solo Urbano e Rural. De facto em
relação ao total concelhio SMB reúne mais de 45% das pretensões apresentadas
para o Solo Rural e quase 29% das pretensões apresentadas para o Solo Urbano e
Rural. SRC reúne uma fração considerável (41,2%) das participações totais em Solo
Urbano e Rural evidenciando claramente as pressões urbanísticas na freguesia.
ALV, STB e SMC destacam-se efetivamente por mais de 80% das participações
serem relativas a terrenos em Solo Rural. As situações em que o terreno das
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participações abrange tanto Solo Rural como Urbano têm um impacto moderado no
contexto global, apresentando maior relevância nas freguesias de MUR e SRC, em
que estas participações rondam os 30 e 40%, respetivamente.
Classificação
do Solo

Qualificação do Solo

Participações
v.a.

%

1

0,6%

26

14,5%

2

1,1%

4

2,2%

Área Florestal de Proteção;

5

2,8%

Área Florestal de Proteção; Espaço Agrícola;

4

2,2%

76

42,5%

Solo Urbanizado - Área Verde de Proteção

4

2,2%

Solo Urbanizado - Área Verde de Utilização Coletiva;

2

1,1%

Solo Urbanizado - Espaço de Atividades Económicas;

1

0,6%

6

3,4%

1

0,6%

Solo Urbanizável - Espaço Residencial - Área de Habitação Coletiva;

3

1,7%

Solo Urbanizável - Espaço Residencial - Área de Moradias;

3

1,7%

Área de Parque; Solo Urbanizado - Espaço Residencial - Área de Moradias;

2

1,1%

1

0,6%

3

1,7%

5

2,8%

10

5,6%

1

0,6%

1

0,6%

1

0,6%

1

0,6%

2

1,1%

6

3,4%

Espaço Agrícola; Solo Urbanizado - Espaço Residencial - Área de Moradias;

7

3,9%

Espaço Agrícola; Solo Urbanizado - Espaço Residencial - Área de Moradias;
Solo Urbanizável - Espaço Residencial - Área de Moradias;

1

0,6%

179

100,0%

Aglomerado Rural;
Área Florestal de Produção;
Área Florestal de Produção; Área Florestal de Proteção;
Solo Rural Área Florestal de Produção; Espaço Agrícola;

Espaço Agrícola;

Solo Urbano Solo Urbanizado - Espaço Residencial - Área de Moradias;
Solo Urbanizado - Espaço Residencial - Área de Moradias; Área Verde de
Proteção

Área de Parque; Solo Urbanizável - Espaço Residencial - Área de Habitação
Coletiva;
Área Florestal de Produção; Espaço Agrícola; Solo Urbanizado - Espaço
Residencial - Área de Moradias;
Área Florestal de Produção; Solo Urbanizado - Espaço de Atividades
Económicas;
Área Florestal de Produção; Solo Urbanizado - Espaço Residencial - Área de
Moradias;
Área Florestal de Produção; Solo Urbanizável - Espaço Residencial - Área de
Habitação Coletiva;
Solo Urbano Área Florestal de Produção; Solo Urbanizável - Espaço Residencial - Área de
e Rural
Moradias;
Área Florestal de Proteção; Espaço Agrícola; Solo Urbanizado - Espaço
Residencial - Área de Moradias;
Área Florestal de Proteção; Solo Urbanizado - Espaço de Atividades
Económicas;
Área Florestal de Proteção; Solo Urbanizado - Espaço Residencial - Área de
Moradias;
Espaço Afeto à Exploração de Recursos Geológicos; Solo Urbanizado Espaço Central;

TOTAL
Tabela 2 – Classificação e Qualificação do Solo das Participações no PDM T
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II.3.2. Localização geográfica vs. Qualificação do Solo em vigor
No que diz respeito à qualificação do PDM de Santo Tirso verifica-se que as
participações incidem maioritariamente em terrenos classificados como Áreas de
Salvaguarda Estrita.
100%
90%

9
7
22

80%
70%

1

4

2

2

7

4

5

2

1
1

1

5

7
5

69

29

8
5

2
4

30%
2

12
9

27

2

0%
TRF

ALV

Áreas Urbanas e Urbanizáveis +
Áreas não Urbanas

3

40%

20

Áreas Urbanas e Urbanizáveis +
Áreas de Salvaguarda Estrita

1

3

8

Áreas Urbanas e Urbanizáveis +
Áreas não Urbanas + Áreas de
Salvaguarda Estrita
Áreas não Urbanas + Áreas de
Salvaguarda Estrita

4
1

25

50%

10%

2

2

60%

20%

1

2

1

11
Áreas de Salvaguarda Estrita

1

5

1

4

1
4

3

Áreas não Urbanas

1

Áreas Urbanas e Urbanizáveis

STB SMB SMC SRC COV GUI MUR

Gráfico 3 - Qualificação do Solo das Participações no PDM em vigor, por Freguesia

Para as restantes combinações possíveis verifica-se uma enorme diversidade,
salientando-se no entanto a proporção de participações classificadas no PDM em
vigor como Áreas Urbanas e Urbanizáveis, as quais se concentram maioritariamente
nas freguesias de SMB, SRC e MUR, e a proporção de participações classificadas no
PDM em vigor como Áreas Urbanas e Urbanizáveis e Áreas Não Urbanas. Nas
freguesias de SMB e SRC as participações em Áreas Urbanas e Urbanizáveis
assumem clara relevância em relação às restantes por rondarem os 30-35%, sendo
que na maioria das restantes freguesias não chegam aos 5-15%.

II.3.3. Localização geográfica vs. Condicionantes Naturais
Por fim, resta analisar a incidência espacial das participações em relação às
Condiconantes Naturais, nomeadamente as Reservas Nacionais, Agrícola (RAN) e
Ecológica (REN), a sobreposição destas com as Zonas Inundáveis (ZI), as Áreas
Ardidas e de Perigosidade de Incêndio, para o PDM T.
2.ª Discussão Pública
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Pela análise do gráfico e da tabela seguintes é possível verificar que quase 70% das
participações são abrangidas por Estrutura Ecológica Municipal, sendo que mais de
60 % das participações é abrangida por Reservas, sendo a RAN a que apresenta
mais solicitações. De salientar também a proporção de participações que se
encontra em RAN, REN e ZI, ou seja, solos de elevado potencial ecológico e natural,
bem como em áreas de perigosidade de incêndio elevada e muito elevada. As áreas
ardidas apresentam também uma relevância considerável.
140

RAN

120
REN
100
EEM
80

40

Perigosidade

123

60

Áreas Ardidas

87

20

34

31

14

20

9

15

2

0

Zonas
Inundáveis

REN+ZI

RAN+REN+ZI

RAN+REN

Zonas
Inundáveis

Áreas
Ardidas

Perigosidade

EEM

REN

RAN

RAN+REN
RAN+REN+ZI
REN+ZI

Participações

Condicionantes
Naturais

v.a

%

RAN

87

48,6%

REN

34

19,0%

EEM

123

68,7%

Perigosidade

31

17,3%

Áreas Ardidas

14

7,8%

Zonas Inundáveis

20

11,2%

RAN+REN

9

5,0%

RAN+REN+ZI

15

8,4%

REN+ZI

2

1,1%

Tabela 3 e Gráfico 4 – Condicionantes Naturais das Participações no PDM em discussão
pública
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II.4.

APRECIAÇÃO E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES

II.4.1. Metodologia
De forma a tornar o tratamento e análise sistemáticos foi criada uma base de dados
geográfica desenvolvida especificamente para este fim, com todos os elementos
relevantes da participação, designadamente: o código interno, o registo de entrada,
o tipo de participação (Genérica ou Específica), a localização geográfica, quando
aplicável, enquadramento, em termos de classificação e qualificação no PDM T e no
de PDM de Santo Tirso, condicionantes no PDM T, tipologia e pretensão da
participação, avaliação e parecer técnico.
Complementarmente aos elementos constantes da referida base de dados recorreuse à verificação in situ e em ortofotomapas, bem como à recolha e análise de
outros dados relevantes que dariam uma melhor compreensão das pretensões das
participações,

nomeadamente

pedidos

de

informação

prévia,

processos

de

construção e de loteamento.

II.4.2. Tipologia das participações
Para uma melhor compreensão e facilidade no trabalho de análise, sobretudo no
que se refere à ponderação e tomada de decisão das participações com vista ao
enquadramento da resposta, foi efetuada uma análise cruzada entre as tipologias
das pretensões e a incidência espacial das participações em função do PDM em
vigor, complementada pelas observações levantadas ao longo da análise individual
de cada uma das participações.
Perante esta análise estabeleceram-se as seguintes tipologias:

• Alteração à Rede Viária;
• Alteração ao Regulamento;
• Elementos Patrimoniais;
• Perda de capacidade construtiva face ao PDM em vigor;
• Processos referentes a Operações Urbanísticas Antecedentes;
• Reapreciação dos Perímetros Urbanos;
• Revisão da Qualificação do Solo;
2.ª Discussão Pública
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• Revisão da UOPG;
• Participações Gerais.
Alteração à Rede Viária;

1
0,54%
1
0,54%
3
1,61%

Alteração ao Regulamento;

1
0,54%
1
0,54%

Elementos Patrimonais;

1
0,54%

Perda de Capacidade Construtiva;

2
1,08%

9
4,84%
1
0,54%

Perda de Capacidade Construtiva; Alteração ao Regulamento;

1
0,54%

15
8,06%

22
11,83%

Perda de Capacidade Construtiva; Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;
Processos referentes a Operações Urbanísticas Antecedentes

13
6,99%

Reapreciação dos Perímetros Urbanos;

6
3,23%

Reapreciação dos Perímetros Urbanos; Elementos Patrimonais;
Revisão da Qualificação do Solo;
Revisão da UOPG

109
58,60%

Participações Gerais
Alteração à Rede Viária; Revisão da Qualificação do Solo;
Participações Gerais
Alteração ao Regulamento; Participações Gerais
Elementos Patrimonais; Participações Gerais

Gráfico 5 – Participações por tipologia

a) Alteração à Rede Viária
As participações que têm como pretensão a alteração da rede viária foram
enquadradas nesta categoria, estando associadas à redefinição de traçados da via
distribuidora secundária prevista DS29, bem como à compatibilização com a rede
viária do município da Maia;
b) Alterações ao Regulamento
Esta tipologia reúne todas as participações em que o objeto se reflete em
alterações ao nível do regulamento.
c) Elementos Patrimoniais
Nesta tipologia estão incluídas as participações cuja pretensão dizia respeito ao
arrolamento de bens patrimoniais apresentado no PDM T. As pretensões das
participações incluídas nesta tipologia respeitam quer à exclusão dos bens imóveis
2.ª Discussão Pública
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arrolados da proposta, quer à exclusão da área da participação da Zona Especial de
Proteção ao Castro de Alvarelhos.
d) Perda de capacidade construtiva face ao PDM em vigor
A

pretensão de algumas

participações

centrava-se no facto de perderam

capacidade de edificabilidade face ao anterior PDM, nomeadamente reportando-se
às seguintes situações:

• Prédios que estavam incluídos em área urbana ou urbanizável e passaram
para solo rural;

• Prédios que estavam em área urbana ou urbanizável e perderam capacidade
edificatória ao serem incluídos em área verde de proteção.
e) Processos referentes a Operações Urbanísticas Antecedentes
Dentro do conjunto de participações apresentadas durante o período de discussão
pública, identificam-se nesta tipologia aquelas que dizem respeito a processos de
gestão urbanística já aprovados e cujo enquadramento não foi previsto na proposta
do PDM. Não obstante, todos estes processos constituem processos de gestão
urbanística válidos, nomeadamente referentes a álvaras de loteamento e PIP’s
aprovados.
Em muitos destes casos, os particulares alegam ser detentores de direitos, pelo que
a integração das suas parcelas em categorias e subcategorias de solo distintas
daquela que lhes permitiu a aprovação dos respetivos processos gera a sua
frustração, vendo-se numa situação em que os direitos que julgavam adquiridos
não foram tidos em conta.
Todas as situações referenciadas através das participações foram devidamente
ponderadas face à proposta do Plano, tendo o sentido de decisão variado em função
dos casos em presença.
Por isso considerou-se que os referidos processos de gestão urbanística, alvarás de
loteamento aprovados e pedidos de informação prévia ainda eficazes, estão
devidamente

acautelados

na

proposta

do

plano

no

artigo

referente

às

preexistências. Face a este enquadramento a proposta do Plano não deu
enquadramento aos referidos processos.
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f)

Reapreciação dos Perímetros Urbanos

Na presente tipologia foram reunidas as participações que, no PDM de Santo Tirso e
na proposta do PDM, não se encontram em solo urbano, mas pretendem a
integração das suas parcelas em áreas urbanas ou urbanizáveis com vista à
edificação. As pretensões mais recorrentes decorrem de situações em que as
parcelas se encontravam no PDM de Santo Tirso em área não urbana e ou em área
de salvaguarda estrita, e atualmente passam a integrar categorias do solo rural.
g) Revisão da Qualificação do Solo
A presente tipologia integra todas as participações que requerem a requalificação
da categoria de solo atribuída aos seus prédios, incluindo-se nesta tipologia tanto
as situações relativas a prédios classificados como solo rural como a prédios
classificados como solo urbano. As pretensões têm por objetivo a integração em
categorias com maior capacidade edificatória. Foi também incluída nesta tipologia a
sugestão da Câmara Municipal da Maia referente à compatibilização da qualificação
do solo com a constante no PDM da Maia na área a nascente da Área de Serviço de
Coronado / Trofa da A3.
h) Revisão das UOPG
Nesta tipologia incluem-se todas as participações que solicitam relativamente às
UOPG a Exclusão de prédios das UOPG’s delimitadas ou cujos pedidos, embora não
o refiram expressamente, tenham como consequência essa exclusão.
i)

Participações gerais

Esta tipologia integra todas as participações que não possuem localização
específica, ou seja, todas as que possuem o código 1318000, pois dizem respeito a
questões transversais a todo o plano e de uma abrangência supra. Em função dos
temas e assuntos abordados nas participações podem as mesmas ser agrupadas da
seguinte forma:

• Reanálise genérica da proposta de perímetros urbanos para a freguesia de
Santiago do Bougado;

• Questões relativas aos limites administrativos;
• Questões relativas aos equipamentos;
• Questões relativas ao relatório do Plano;
2.ª Discussão Pública
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• Erros na apresentação dos mapas de ruído.
II.4.3. Avaliação das participações e Decisão
Tendo a ponderação das participações recebidas durante o período de discussão
pública motivado algumas alterações, embora pontuais, à proposta da revisão do
PDM, considerou-se ajustada, garantindo o princípio constitucional da igualdade de
tratamento, que a prevalência de certos interesses privados em detrimento de
outros deve basear-se em fundamentos objetivos e claros e não se revelar
discriminatória para nenhum dos titulares dos interesses objeto de ponderação,
justificando-se, assim, a necessidade de balizar as alterações, sob pena das
modificações

introduzidas

se

consubstanciarem

em

inovações

normativas

essenciais.
De salientar que a decisão das alterações à proposta do PDM decorrente da
ponderação das diversas participações teve sempre por princípio a prevalência dos
interesses territoriais e da estratégia de desenvolvimento adotada, respeitando os
interesses e legítimas expectativas dos cidadãos.
Tendo em consideração este objetivo, a ponderação das participações que foram
acolhidas assentou nas seguintes premissas/critérios:

• Enquadramento na estratégia e nos objetivos fundamentais do Plano;
• Correção dos perímetros urbanos;
• Ajustamento das regras estabelecidas, sem alteração dos seus princípios e
contexto;

• Ajustamento dos parâmetros urbanísticos, rejeitando qualquer alteração com
dimensão significativa;

• Manutenção dos critérios e mecanismos de perequação;
• Alteração da qualificação do solo;
• Não afetação da economia global do Plano.

2.ª Discussão Pública
X:\G132\PE\01-CTECN\04-PROPOSTA\02-DP\2012-10\G132-REL-2DP-R03.doc

23

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

1
0,54%
2
1,08%

1
0,54%
2
1,08%

Extemporânea

Não

Sim Parcial - Alteração à Planta de Ordenamento;

56
30,11%
Sim Total - Alteração à Planta de Ordenamento;

Sim Total - Alteração ao Regulamento;

111
59,68%

Sim Total - Alteração à Planta de Ordenamento; Sim
Total - Alteração ao Regulamento;

13
6,99%

Sim Total - Alteração à Planta de Ordenamento; Sim
Total - Alteração ao Relatório da Proposta do Plano;

Gráfico 6 – Avaliação da Equipa e do Executivo das Pretensões

O gráfico anterior demonstra os resultados da avaliação das pretensões das
participações apresentadas, por parte da equipa e do executivo, salientando-se que
quase 60% não foram atendidas, enquanto as atendidas tiveram incidência apenas
na Planta de Ordenamento (Qualificação do Solo, Património e Programação e
Execução).
Não obstante estes resultados houve necessidade de recolher o parecer da Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) no que se referia a alterações à
Reserva Agrícola Nacional (RAN). Das 179 participações recebidas (com localização
específica), 87 (49%) abrangem solo classificado como Reserva Agrícola Nacional.
Destas 87, 74 (85%) solicitam a reclassificação destas parcelas para solo urbano,
maioritariamente para habitação.
Da análise e ponderação dos resultados da Discussão Pública surgiram algumas
situações em que foi entendido pela equipa técnica e pelo Executivo propor a
exclusão de 34 áreas, instruindo-se um processo de alteração da RAN após o 2.º
período de Discussão Pública. Após envio à DRAPN das propostas de exclusão foram
agendadas duas reuniões com visita de campo para avaliar e validar estas
propostas. As reuniões e respetivas visitas de campo ocorreram no dia 3 de maio e
4 de julho de 2012.
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As alterações à RAN propostas têm como base 27 participações, contemplando-se
nas alterações solicitadas, total ou parcialmente a pretensão expressa nas mesmas.
Os resultados destas propostas foram os seguintes:
Avaliação da
Equipa e do
Executivo

Total

Avaliação da
DRAPN
Não à proposta da
equipa

v.a.

%

17

60,7%

2

7,1%

7

25,0%

2

7,1%

Sim Total Sim Parcial à
Alteração à
proposta da equipa
Planta de
Ordenamento;
Sim Total à
proposta da equipa
Sim Parcial Alteração à
Sim Total à
Planta de
proposta da equipa
Ordenamento;

100%
90%
80%
2
70%
60%
50%

17

7

40%
30%
2
20%
10%
0%
Não à proposta da
equipa

Sim Parcial à
Sim Total à
proposta da equipa proposta da equipa

Sim Parcial - Alteração à Planta de Ordenamento;
Sim Total - Alteração à Planta de Ordenamento;

Tabela 4 e Gráfico 7 – Avaliação da DRAPN, face à Avaliação da Equipa e do Executivo

Considerando o resultado da análise das pretensões, a área total aceite a excluir da
RAN por tipologia são as seguintes: Acerto Urbano (1,69 ha) e Expansão
Urbana: (1,29 ha), perfazendo um total de 3,98 ha.
De

seguida

apresentam-se

as

respostas

individuais

a

cada

participação

apresentada.
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Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

PARTICPAÇÕES GERAIS

Codigo
1318001

Tipologia de
Pretensão
Participações Gerais

Avaliação da
Equipa e
Executivo

Descrição da Pretensão
Outra Pretensão - Qualificação:

Não

Retirar terreno no Souto de Bairros de área verde de utilização
coletiva para equipamento social;
Desafetar da RAN o terreno que confina com a Rua 16 de maio,
Rua Dr. Avelino Padrão, por contrariar o n.º 1 do Art.º 10º do
RJRAN;
Propostas de caráter geral de mais áreas urbanas

1318002

Participações Gerais

Outra Pretensão - Qualificação:

Não

Construção ao longo do CM1087 do lado poente numa faixa de
50m.
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Resposta
Analisada a pretensão entende-se que não há
alterações a introduzir à proposta do plano, pelas
seguintes razões:
- O terreno ao lado da EB1 deve manter-se em área
verde de utilização coletiva, pois ao nível local
considera-se fundamental a manutenção e preservação
da zona verde de recreio e lazer, não obstante se
considerar que a instalação de um equipamento social
seria uma mais valia para o local, entendemos que
existem outras opções de localização mais favoráveis;
- O terreno em RAN no Souto de Bairros não viola o
disposto no RJRAN, mais ainda já foi em tempos uma
proposta apresentada à DRAPN - Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte, a qual não foi aceite,
pois trata-se de um terreno com elevada aptidão
agrícola, tendo em tempos já recebidos apoios para
plantação de vinha;
- Os perímetros urbanos foram definidos Tendo
presente as orientações do PNPOT - Programa Nacional
de Política de Ordenamento do Território, aprovado
pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, o qual estabelece
que deve ser considerada uma redução dos perímetros
urbanos. Além disso grande parte das áreas
identificadas são terrenos sujeitos a regimes de
proteção específicos, com potencial produtivo e de
enorme sensibilidade ecológica.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, esta foi necessariamente afetada pela redução
dos perímetros urbanos. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Codigo
1318003

Tipologia de
Pretensão
Participações Gerais

Avaliação da
Equipa e
Executivo

Descrição da Pretensão
Outra Pretensão - Qualificação:

Sim Parcial -

Área de Moradias para 4 terrenos, 2 deles em Área Florestal de Alteração à Planta
Produção e 2 em Espaço Agrícola;
de Ordenamento;

1318004

Participações Gerais

Outra Pretensão - Qualificação:

Sim Parcial -

Limites Administrativos: apenas uma chamada de atenção para Alteração à Planta
o trabalho que está a ser desenvolvido para ajustar estes de Ordenamento;
limites;
Rede Viária: Não concordam com a eliminação da DP14
constante na versão apresentada na 1.ª Discussão Pública;
Atividades Económicas: Para melhor compatibilização do PDM
da Maia e da Trofa solicita a passagem a Espaço de Atividades
Económicas do terreno a nascente da Área de Serviço de
Coronado / Trofa da A3 que confinam com a Maia a sul e a
nascente.

1318005

Participações Gerais

Equipamentos:

Sim Total -

Questiona a não inclusão em equipamento do Estádio do Alteração à Planta
Trofense;
de Ordenamento;
Questiona a passagem da proposta da EB 123 para sem Sim Total terreno definido;

Alteração ao
Regulamento;
N.º 4 do Art.º 15º, realça que aquele afastamento das vacarias
Alterações ao Regulamento:

é inviável;
N.º 3 do Art.º 32º, refere que o limite da área total de
construção de 1.250m² é muito pouco, devia ser 3.600m².
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Resposta
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, esta foi necessariamente afetada pela redução
dos perímetros urbanos. Além disso os terrenos
abrangidos por Espaço Agrícola são solos de elevada
aptidão agrícola, e como tal estão integrados na RAN Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as diretrizes
da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e Pescas
do Norte. Para uma destas áreas foi apresentada
também uma participação específica a qual foi
entendido atender, pelo que foi apresentada uma
proposta à DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte, a qual foi totalmente aceite.
Analisada a pretensão considerou-se pertinente
proceder-se à correção da delimitação do terreno a
nascente da Área de Serviço de Coronado / Trofa da
A3 que confinam com a Maia a sul e a nascente.
Relativamente à rede viária a DP14 foi eliminada com
base nas participações recebidas pelos munícipes e
pela reflexão estratégica da mesma no contexto
particular da atividade económica atualmente instalada
na zona de passagem da referida via. O potencial
produtivo desta zona seria drasticamente afetado pela
construção da referida via, pelo que se entende que
esta não deva constar da proposta do Plano.

Relativamente aos equipamentos a inclusão do Estádio
do Trofense foi aceite, decorrente também da
participação do próprio clube solicitando o mesmo. No
tocante à EB 123 optou-se por não indicar o terreno
específico onde se deve localizar, pois este
equipamento pode surgir em função de uma operação
urbanística de consolidação / colmatação da zona em
causa.
As alterações solicitadas ao regulamento tiveram
também enquadramento tendo sido totalmente
atendidas,
pois
tratam-se
de
potenciais
constrangimentos às atividades económicas instaladas.
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GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Codigo
1318006

Tipologia de
Pretensão
Participações Gerais

Avaliação da
Equipa e
Executivo

Descrição da Pretensão
Alterações ao Património:

Sim Parcial -

Fichas do património incompletas;
Alteração à Planta
Perímetros dos conjuntos edificados e quintas agrícolas de de Ordenamento;
valor patrimonial (A2, A4, A8, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, C2,
C5, C6, C7, C9, G1, G2, G4, M6, S8, S1, S2, S6, S7 e S8) não
acautelam devidamente a envolvente;
Criar perímetros para 3 novos elementos patrimoniais (Serra
no Muro, Capela de São Gens de Cidai e envolvente em
Santiago do Bougado e Chaminé industrial da antiga fábrica
central de maceração da Trofa, em S. Martinho do Bougado);
Mudar a designação das fichas A1, A2, C5, C6, C7, C8, C9, G2,
G4, G5, G6, M6, M10, M11, IIP1, S1, S8, B2, B3, B4, B5, B7,
B9, SM4, SM6, R2 e R3;
Dada a proximidade entre M3 e M4 propõe-se a eliminação da
área M4, passando os conteúdos a ser integrados na M3.

1318007

Participações Gerais

Alterações ao Relatório do Plano:

Sim Parcial -

Alterações ao ponto IV.9 referente à sensibilidade ao ruído – Alteração ao
lapsos nas alíneas e eliminação de situações não previstas no Relatório;
plano.

Alterações ao Património:
Eliminação do inventário de património natural da AIP 1, por
esta já não existir;
Eliminação das rochas ftaníticas como geomonumento por o
seu interesse ser questionável.

Os mapas de ruído apresentados não correspondiam à
situação atual, mas sim à situação de conflito, nem
correspondiam aos períodos mencionados.
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Resposta
Analisada a pretensão entendeu-se que as fichas de
património possuem a informação disponível sobre o
património
identificado,
tendo
o
estudo
sido
desenvolvido em paralelo com os serviços do município
responsáveis pela cultura, pelo que não foi efetuada
nenhuma
alteração,
salvaguardando-se
que
a
atualização destas fichas é dinâmica e este documento
não deve ser considerado estático. Em relação aos
perímetros dos conjuntos edificados e das quintas
agrícolas de valor patrimonial verificou-se que haviam
uns pequenos ajustes a considerar, nomeadamente
para as áreas B1, B2, B3, B5, B6, B7, C5, C6, C9, G1,
G2, G4, M6, S1, S2, S6 e S7, mantendo-se as
restantes como estavam. Foram incluídos dois dos
novos elementos patrimoniais sugeridos, deixando-se
de fora o conjunto de Serra no Muro. Após análise
entendeu-se pertinente corrigir a designação das fichas
identificadas, com exceção do IIP1, pois a designação
que consta da ficha é a constante no decreto de
classificação deste imóvel. Por fim, foi mantido o
elemento patrimonial M4, pois entende-se que se
possui um caráter específico e não deve ser incluído no
M3 apenas pela sua proximidade física.
Analisada
a
pretensão
corrigiu-se
os
lapsos
identificados no relatório do plano e atualizou-se
devidamente os mapas do ruído. Quanto ao património
não se introduziu qualquer alteração, pois a AIP é um
elemento
patrimonial
classificado
cabendo
às
entidades de tutela a revogação da classificação, por
seu turno a inclusão das rochas ftaníticas como
geomonumento partiu de um despacho da Câmara
Municipal, em que foi demonstrado o interesse em
arrolar como património.
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GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

PARTICIPAÇÕES ESPECÍFICAS
Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131801-ALV001

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

131801-ALV002

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131801-ALV003

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias; Até ao
limite do cadastro

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131801-ALV004

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias; Faixa de
50m

Não
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Avaliação da
DRAPN

Resposta

Sim Total à
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
proposta da equipa induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. A
proposta apresentada à DRAPN - Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte, para esta pretensão foi
totalmente aceite. Pelo exposto foi considerada a
pretensão e efetuada a alteração subsequente.
Não à proposta da Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
equipa
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
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GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

131801-ALV005

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

131801-ALV006

Perda de Capacidade
Construtiva;

Moradias;

Não

131801-ALV007

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação: Legalizar
4 habitações
existentes;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131801-ALV008

Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão
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Resposta

A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Ainda que no PDM em vigor este terreno estivesse
classificado como Área Urbana, onde era admissível
edificabilidade, a atual proposta, condicionada a regras
gerais de contenção dos perímetros urbanos,
constantes do PNPOT - Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de setembro, e tendo em conta que este
possui elevada aptidão agrícola, devendo integrar a
RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte, foi proposta a reclassificação como
Área Agrícola Fundamental, correspondente à Reserva
Agrícola Nacional. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Sim Total à
Analisada a pretensão e tendo em conta as propostas
proposta da equipa da equipa apresentadas à DRAPN - Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte no sentido de excluir
alguns aglomerados rurais da RAN - Reserva Agrícola
Nacional, verifica-se que a pretensão foi acolhida.
Sim Total à
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
proposta da equipa induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. A proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, para esta
pretensão foi totalmente aceite. Pelo exposto foi
parcialmente considerada a pretensão e efetuada a
alteração subsequente.
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GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

131801-ALV009

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

131801-ALV010

Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Não

131801-ALV011

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Não

131801-ALV012

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias; Terreno
confinante com a via

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131801-ALV013

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Não
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Resposta
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Ainda que no PDM em vigor este terreno estivesse, em
parte, classificado como Área Urbana, onde era
admissível
edificabilidade,
a
atual
proposta,
condicionada a regras gerais de contenção dos
perímetros urbanos, constantes do PNPOT - Programa
Nacional da Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, não
propõe a manutenção desta classificação, nem prevê o
aumento da anteriormente prevista, pois o terreno não
possui aptidão urbana. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, esta foi necessariamente afetada pela redução
dos perímetros urbanos. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
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GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131801-ALV014

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

131801-ALV015

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;
Elementos Patrimoniais;

Atividades
Económicas; Outra
Pretensão Qualificação: Sair da
ZEP;

Não

131801-ALV016

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação ao
longo da EN 318;

Não

131801-ALV017

Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB001

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Não
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Avaliação da
DRAPN

Resposta

Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
A parcela objeto da presente participação está
abrangida pela Zona Especial de Proteção ao Castro de
Alvarelhos. A decisão da definição desta Zona cabe ao
IGESPAR - Instituto de Gestão do Património
Arquitetónico e Arqueológico, pelo que não foi possível
efetuar qualquer alteração.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, esta foi necessariamente afetada pela redução
dos perímetros urbanos. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Sim Parcial à
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
proposta da equipa induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. A proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, para esta
pretensão foi parcialmente aceite. Pelo exposto foi
parcialmente considerada a pretensão e efetuada a
alteração subsequente.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais não foi efetuada qualquer alteração.
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PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

131802-STB002

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

131802-STB003

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

Não à proposta da
equipa

131802-STB004

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

Não à proposta da
equipa

131802-STB005

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB006

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não
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Resposta
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, esta foi necessariamente afetada pela redução
dos perímetros urbanos. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

131802-STB007

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias; Faixa de
30m

131802-STB008

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB009

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB010

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não
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Não à proposta da
equipa

Resposta
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais não foi efetuada qualquer alteração. Além disso é
admissível a edificabilidade nos Espaço Agrícolas,
nomeadamente para habitação, pelo que pode ser
licenciada uma habitação desde que cumpra os
parâmetros estabelecidos no articulado do regulamento
para esta categoria de espaço.
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais não foi efetuada qualquer alteração.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB011

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

131802-STB012

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias; Faixa de
50m

Não;

131802-STB013

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB014

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não
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Avaliação da
DRAPN

Resposta

Não à proposta da
equipa

Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
A atual proposta do Plano está condicionada a regras
gerais de contenção dos perímetros urbanos,
constantes do PNPOT - Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de setembro. A parcela alvo da presente
participação está inserida numa área de características
rurais, apresentando características dos ecossistemas
protegidos pela REN - Reserva Ecológica Nacional. Por
estas razões e dado que a decisão de integração coube
à CNREN - Comissão Nacional da REN, não foi efetuada
qualquer alteração.
Sim Total à
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
proposta da equipa induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. A
proposta apresentada à DRAPN - Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte, para esta pretensão foi
totalmente aceite. Pelo exposto foi considerada a
pretensão e efetuada a alteração subsequente.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

131802-STB015

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

131802-STB016

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB017

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB018

Perda de Capacidade
Construtiva;

Atividades
Económicas;

Não
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Não à proposta da
equipa

Resposta
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Ainda que no PDM em vigor este terreno estivesse
classificado como Área Urbana, onde era admissível
edificabilidade, a atual proposta, condicionada a regras
gerais de contenção dos perímetros urbanos,
constantes do PNPOT - Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de setembro, e tendo em conta que este
possui elevada aptidão agrícola, devendo integrar a
RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte, foi proposta a reclassificação como
Área Agrícola Fundamental, correspondente à Reserva
Agrícola Nacional. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

131802-STB019

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

131802-STB020

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB021

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB022

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão
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Não à proposta da
equipa

Resposta
A atual proposta do Plano está condicionada a regras
gerais de contenção dos perímetros urbanos,
constantes do PNPOT - Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de setembro. A parcela alvo da presente
participação está inserida numa área de características
rurais, apresentando características dos ecossistemas
protegidos pela REN - Reserva Ecológica Nacional. Por
estas razões e dado que a decisão de integração coube
à CNREN - Comissão Nacional da REN, não foi efetuada
qualquer alteração.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

131802-STB023

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias; Parte
nascente

131802-STB024

Processos referentes a
Operações Urbanísticas
Antecedente

Moradias; Tem
loteamento aprovado

Não

131802-STB025

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB026

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB027

Alteração ao
Regulamento;

Outra Pretensão Qualificação: Novas
construções para
aumentar exploração;

Não
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DRAPN

Resposta
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
No que se refere a loteamentos com Alvará emitido, os
mesmos estão salvaguardados pela regulamentação
das preexistências, no artigo 6.º da proposta do
regulamento.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, o licenciamento pretendido
não depende do regulamento do PDM, pois este é
obrigado a cumprir o disposto na legislação específica
para ambos os regimes. Pelo exposto não foi
introduzida qualquer alteração.
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Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

131802-STB028

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

131802-STB029

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB030

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB031

Perda de Capacidade
Construtiva;

Moradias;

Sim Parcial Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB032

Revisão da Qualificação
do Solo;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB033

Revisão da Qualificação
do Solo;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão
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Resposta
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais não foi efetuada qualquer alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. Pelo exposto foi parcialmente considerada a
pretensão.
Analisada a pretensão considerou-se viável o ajuste do
limite do Espaço Residencial - Área de Moradias, de
forma a incluir a faixa de edificações já existentes
confinantes com o arruamento. Tendo em conta o
exposto foi totalmente inserida totalmente a parcela
neste espaço.
Analisada a pretensão considerou-se viável o ajuste do
limite do Espaço Residencial - Área de Moradias, de
forma a incluir a faixa de edificações já existentes
confinantes com o arruamento. Tendo em conta o
exposto foi totalmente inserida totalmente a parcela
neste espaço.
Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

131802-STB034

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

131802-STB035

Perda de Capacidade
Construtiva; Alteração ao
Regulamento;

Atividades
Económicas; Outra
Pretensão Regulamento: Art.º
27º alínea c), Art.º
32º alínea g)
subalínea i);

Não

131802-STB036

Alteração ao
Regulamento;

Outra Pretensão Qualificação: Licenciar
vacaria;

Não
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Resposta
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, esta foi necessariamente afetada pela redução
dos perímetros urbanos. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Ainda que no PDM em vigor este terreno estivesse
classificado como Área Urbana, onde era admissível
edificabilidade, a atual proposta, condicionada a regras
gerais de contenção dos perímetros urbanos,
constantes do PNPOT - Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de setembro, pelo que foi reclassificado
para Área Florestal de Produção. Contudo a atividade
que se pretende instalar neste terreno é admissível nos
termo do disposto na alínea g) do n.º 1 do Art.º 33º do
regulamento do Plano. Desta forma não foi efetuada
qualquer alteração à qualificação do solo, nem ao
disposto na alínea c) do Art.º 28º (anterior 27º). No
tocante aos parâmetros de edificabilidade e dado se
considerar que esta atividade apesar de admitida não é
preferencial neste espaços não foram introduzidas
quaisquer alterações aos mesmos. Mais ainda a faixa
de proteção das medidas de defesa da floresta contra
incêndios é a constante do PMDFCI e na legislação geral
aplicável, a qual o Plano é obrigado a cumprir, pelo
exposto também não foi introduzida qualquer alteração.
O Art.º 6º do presente regulamento regula as
preexistências, como é o caso da construção
mencionada, além de estar também previsto no Art.º
117º um regime transitório que permitirá solucionar
situações de incompatibilidade eventualmente impostas
pelo n.º 4 do Art.º 15º com as vacarias já existentes.
Pelo exposto considerou-se que o Plano já permite
acolher esta pretensão, pelo que não foi introduzida
qualquer alteração.
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Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

131802-STB037

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

131802-STB038

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB039

Processos referentes a
Operações Urbanísticas
Antecedente

Moradias; Tem
loteamento aprovado

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB040

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB041

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação:
Construção de
instalações de apoio à
atividade agrícola;
Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

131802-STB042

Revisão da Qualificação
do Solo;

Atividades
Económicas;

Não

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão
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Resposta

A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Sim Total à
Analisada a pretensão e tendo em conta que já existe
proposta da equipa um processo de loteamento aprovado para o terreno
em causa foi entendido seria viável apresentar uma
proposta de exclusão na DRAPN - Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte, proposta esta que foi
totalmente aceite. Pelo exposto foi considerada a
pretensão e efetuada a alteração subsequente.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Analisada a pretensão e tendo em conta que a
existência / localização de unidades industriais é
compatível com os Espaços Centrais, não foi efetuada
qualquer alteração.
Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

131802-STB043

Revisão da Qualificação
do Solo;

Atividades
Económicas;

131802-STB044

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB045

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Não

131802-STB046

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB047

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB048

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não
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Resposta

Analisada a pretensão e tendo em conta que a
existência / localização de unidades industriais é
compatível com os Espaços Centrais, não foi efetuada
qualquer alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais não foi efetuada qualquer alteração.
Sim Total à
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
proposta da equipa induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. A
proposta apresentada à DRAPN - Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte, para esta pretensão foi
totalmente aceite. Pelo exposto foi considerada a
pretensão e efetuada a alteração subsequente.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais não foi efetuada qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

131802-STB049

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação:
Aglomerado rural;

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Parcial Alteração à Planta
de Ordenamento;

131802-STB050

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB051

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB052

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131802-STB053

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação:
Aglomerado rural;

Não

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão
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Avaliação da
DRAPN

Resposta
Analisada a pretensão considerou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, contribuía aliás
para um ordenamento mais coerente com a envolvente.
Pelo exposto foi parcialmente considerada a pretensão.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, não se considera viável a
classificação como Aglomerado Rural. Pelo exposto não
foi possível efetuar qualquer alteração.

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

131802-STB054

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

131802-STB055

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;
Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Moradias;

Extemporânea

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação. Está
dentro do PPZI;

Não

131803-SMB002

Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131803-SMB003

Revisão da UOPG

Não

131803-SMB004

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Sair da UOPG;
mantendo capacidade
construtiva
Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Código

131803-SMB001

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão
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Avaliação da
DRAPN

Resposta
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Extemporânea

Não
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A parcela objeto desta participação está inserida na
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, referente
ao Plano de Pormenor da Zona Industrial da Trofa,
aprovado pelo Aviso n.º 22559/2008, de 26 de agosto,
o qual teve uma período próprio de discussão pública.
Perante isto e dado que se mantém a estratégia
expressa no Plano de Pormenor, não se efetua qualquer
alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. Pelo exposto foi parcialmente considerada a
pretensão.
A Unidade Operativa de Planeamento e Gestão em que
se encontra inserida possui um caráter estratégico
fundamental, pelo que se manteve a proposta.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131803-SMB005

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

131803-SMB006

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131803-SMB007

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação:
Equipamento;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131803-SMB008

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131803-SMB009

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas; Está
dentro do PPZI

Não
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Avaliação da
DRAPN
Não à proposta da
equipa

Resposta
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
Analisada a pretensão considerou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo foi totalmente
considerada a pretensão.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
A parcela objeto desta participação está inserida na
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, referente
ao Plano de Pormenor da Zona Industrial da Trofa,
aprovado pelo Aviso n.º 22559/2008, de 26 de agosto,
o qual teve uma período próprio de discussão pública.
Perante isto e dado que se mantém a estratégia
expressa no Plano de Pormenor, não se efetua qualquer
alteração.

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131803-SMB010

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

131803-SMB011

Revisão da UOPG

Sair da UOPG;
mantendo capacidade
construtiva

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131803-SMB012

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação: Agrícola;

131803-SMB013

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação: Agrícola;

131803-SMB014

Alteração à Rede Viária;

Outra Pretensão Qualificação: Corrigir
traçado da via
prevista;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;
Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;
Não

131803-SMB015

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação: Área
consolidada;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131803-SMB016

Alteração ao
Regulamento;

Outra Pretensão Regulamento:
Construção de caves;

Não
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Avaliação da
DRAPN
Não à proposta da
equipa

Resposta
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
A parcela objeto da participação está inserida numa
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão. Tendo em
conta que não é essencial para cumprir os objetivos
estratégicos da mesma e que constitui uma parcela
autónoma coerente com a envolvente, efetuou-se a
redefinição da referida Unidade excluindo a parcela em
causa.
Analisada a pretensão considerou-se viável o ajuste ao
cadastro do limite do Espaço Agrícola, inserindo-se
totalmente a parcela neste espaço.
Analisada a pretensão considerou-se viável o ajuste ao
cadastro do limite do Espaço Agrícola, inserindo-se
totalmente a parcela neste espaço.
O traçado previsto para a via distribuidora secundária
na Planta de Ordenamento – Qualificação do Solo e
Hierarquia Viária com a designação DS29 foi definido
pela Câmara Municipal, atendendo a que se revela
fundamental uma ligação nesta zona. O traçado
apresentado é esquemático e será devidamente
ajustado em fases posteriores, nomeadamente na fase
do projeto de execução, pelo que não se procedeu à
alteração do traçado.
Analisada a pretensão considerou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo foi totalmente
considerada a pretensão.
De acordo com o número 5 do Artigo 2.º do O DecretoLei n.º 364/98, de 21 de novembro, "os PMOT de vem
estipular que as cotas dos pisos de habitação são
superiores à cota local da máxima cheia conhecida".
Face ao exposto não foi efetuada qualquer alteração,
uma vez que o Plano é obrigado a cumprir a legislação
mencionada.
Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

131803-SMB017

Alteração ao
Regulamento;

Outra Pretensão Regulamento:
Construção de caves;

131803-SMB018

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação:
Habitação Coletiva;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131803-SMB019

Perda de Capacidade
Construtiva;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Não

131803-SMB020

Alteração ao
Regulamento;

Outra Pretensão Não
Qualificação:
Diminuição da zona de
proteção à linha de
água;

131803-SMB021

Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Moradias;

131803-SMB022

Perda de Capacidade
Moradias; Faixa 30m
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;
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Resposta
De acordo com o número 5 do Artigo 2.º do O DecretoLei n.º 364/98, de 21 de novembro, "os PMOT de vem
estipular que as cotas dos pisos de habitação são
superiores à cota local da máxima cheia conhecida".
Face ao exposto não foi efetuada qualquer alteração,
uma vez que o Plano é obrigado a cumprir a legislação
mencionada.
Analisada a pretensão considerou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, contribuía aliás
para um ordenamento mais coerente com a envolvente.
Pelo exposto foi totalmente considerada a pretensão.
Neste momento estas áreas estão classificadas como
Zonas Inundáveis, por força do talude existente no
caminho de ferro que irá ser eliminado com a nova
variante e com a intervenção do Metro do Porto. Após
esta alteração a Câmara Municipal da Trofa fará novos
estudos hidráulicos, de forma a determinar novamente
as zonas inundáveis e enveredará os esforços
necessários para a revisão da situação atual para a
correspondente aos riscos face às alterações ocorridas.
A zona de proteção à linha de água foi definida nos
termos da legislação em vigor, nomeadamente com
base no disposto no Art.º 11º da Lei n.º 54/2005, de
15 de novembro e do Art.º 4 da Lei n.º 58/2005, de 29
de dezembro. Estes diplomas estabelecem que as
servidões administrativas e restrições de utilidade
pública relativas ao Domínio Hídrico, pelo que não foi
introduzida qualquer alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. Pelo exposto foi parcialmente considerada a
pretensão.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. Pelo exposto foi parcialmente considerada a
pretensão.
Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131803-SMB023

Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Moradias; Faixa 30m

131803-SMB024

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

131803-SMB025

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Não
Qualificação: Apto
para edificação - Faixa
30m;

131803-SMB025

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Não
Qualificação: Apto
para edificação - Faixa
30m;

131803-SMB026

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;
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Avaliação da
DRAPN

Resposta
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. Pelo exposto foi parcialmente considerada a
pretensão.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, esta foi necessariamente afetada pela redução
dos perímetros urbanos. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais não foi efetuada qualquer alteração.
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G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código
131803-SMB027

Tipologia de Pretensão
Processos referentes a
Operações Urbanísticas
Antecedente

131803-SMB028

Revisão da Qualificação
do Solo;

131803-SMB029

Processos referentes a
Operações Urbanísticas
Antecedente

131803-SMB030

Alteração ao
Regulamento;

131803-SMB031

Revisão da UOPG

Descrição da
Pretensão
Outra Pretensão Qualificação:
Habitação Coletiva
Tem loteamento
aprovado (R/C+3).;
Alvará de loteamento
prevê R/C+3
Outra Pretensão Qualificação:
Habitação Coletiva;

Outra Pretensão Qualificação:
Habitação Coletiva
Tem loteamento
aprovado que prevê 3
pisos.; Alvará de
loteamento prevê 3
pisos
Outra Pretensão Regulamento: Revisão
do n.º 4 e 5 do Art.º
6º de forma a
contemplar altura dos
instalações industriais
especiais;
Sair da UOPG;
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Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

Resposta
No que se refere a loteamentos com Alvará emitido, os
mesmos estão salvaguardados pela regulamentação
das preexistências, no artigo 6.º da proposta do
regulamento.

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

Não

Analisada a pretensão considerou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, contribuía aliás
para um ordenamento mais coerente com a envolvente.
Pelo exposto foi totalmente considerada a pretensão.
No que se refere a loteamentos com Alvará emitido, os
mesmos estão salvaguardados pela regulamentação
das preexistências, no artigo 6.º da proposta do
regulamento.

Não

O disposto no n.º 4 e no n.º 5 do Art.º 6º já
contemplam as exceções necessárias para as situações
de instalações industriais, pelo que não foi introduzida
qualquer alteração.

Não

A Unidade Operativa de Planeamento e Gestão em que
se encontra inserida possui um caráter estratégico
fundamental, pelo que se manteve a proposta.
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G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

131803-SMB032

Perda de Capacidade
Construtiva;

Moradias; Sair da
UOPG;

131803-SMB033

Perda de Capacidade
Construtiva;

Moradias;

Não

131803-SMB034

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Não

131804-SMC001

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Parcial Alteração à Planta
de Ordenamento;
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Resposta

Ainda que no PDM em vigor este terreno estivesse
classificado como Área Urbana, onde era admissível
edificabilidade, a atual proposta, condicionada a regras
gerais de contenção dos perímetros urbanos,
constantes do PNPOT - Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de setembro, não propõe a manutenção
desta classificação, pois o terreno não possui aptidão
urbana. Pelo exposto não foi efetuada qualquer
alteração.
Ainda que no PDM em vigor este terreno estivesse
classificado como Área Urbana, onde era admissível
edificabilidade, a atual proposta, condicionada a regras
gerais de contenção dos perímetros urbanos,
constantes do PNPOT - Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de setembro, não propõe a manutenção
desta classificação, pois o terreno não possui aptidão
urbana. Pelo exposto não foi efetuada qualquer
alteração.
A parcela objeto desta participação está inserida na
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, referente
ao Plano de Pormenor da Zona Industrial da Trofa,
aprovado pelo Aviso n.º 22559/2008, de 26 de agosto,
o qual teve uma período próprio de discussão pública.
Perante isto e dado que se mantém a estratégia
expressa no Plano de Pormenor, não se efetua qualquer
alteração.
Sim Total à
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
proposta da equipa induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. A proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, para esta
pretensão foi totalmente aceite. Pelo exposto foi
considerada a pretensão e efetuada a alteração
subsequente.

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Parcial Alteração à Planta
de Ordenamento;

131804-SMC002

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

131804-SMC003

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131804-SMC004

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131804-SMC005

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não
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Avaliação da
DRAPN

Resposta

Sim Total à
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
proposta da equipa induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. A proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, para esta
pretensão foi totalmente aceite. Pelo exposto foi
considerada a pretensão e efetuada a alteração
subsequente.
Não à proposta da Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
equipa
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, esta foi necessariamente afetada pela redução
dos perímetros urbanos. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Além disso está
abrangida por área ardida, o que inviabiliza a
reclassificação de solo. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.

Relatório de Ponderação - Agosto de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131804-SMC006

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

131805-SRC001

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias; Ajuste ao
cadastro

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131805-SRC002

Perda de Capacidade
Construtiva;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Não

131805-SRC003

Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131805-SRC004

Perda de Capacidade
Construtiva;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;
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Avaliação da
DRAPN
Não à proposta da
equipa

Resposta
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
Ainda que no PDM em vigor este terreno estivesse
classificado como Área Urbana, onde era admissível
edificabilidade, a atual proposta, condicionada a regras
gerais de contenção dos perímetros urbanos,
constantes do PNPOT - Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de setembro, não propõe a manutenção
desta classificação, pois o terreno não possui aptidão
urbana. Pelo exposto não foi efetuada qualquer
alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. Pelo exposto foi parcialmente considerada a
pretensão.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
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G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

131805-SRC005

Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Maior Cércea;

131805-SRC006

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Parcial Alteração à Planta
de Ordenamento;
Não

131805-SRC007

Perda de Capacidade
Construtiva;

Moradias;

Sim Parcial Alteração à Planta
de Ordenamento;

131805-SRC008

Perda de Capacidade
Construtiva;

Atividades
Económicas;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131805-SRC009

Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131805-SRC010

Perda de Capacidade
Construtiva;

Atividades
Económicas;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;
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Resposta
Ainda que no PDM em vigor este terreno estivesse, em
parte, classificado como Área Urbana, onde era
admissível
edificabilidade,
a
atual
proposta,
condicionada a regras gerais de contenção dos
perímetros urbanos, constantes do PNPOT - Programa
Nacional da Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, não
propõe a manutenção desta classificação, nem prevê o
aumento da anteriormente prevista, pois o terreno não
possui aptidão urbana. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. Pelo exposto foi parcialmente considerada a
pretensão.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. Pelo exposto foi parcialmente considerada a
pretensão.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
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G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

131805-SRC011

Revisão da Qualificação
do Solo;

Equipamentos;

131805-SRC012

Revisão da Qualificação
do Solo;

Atividades
Económicas;

Não

131805-SRC013

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131805-SRC014

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131805-SRC015

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não
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Avaliação da
DRAPN

Resposta
Analisada a pretensão e tendo em conta que a
existência / localização de equipamentos desportivos é
compatível com os Espaços Residenciais, não foi
efetuada qualquer alteração em termos de qualificação
funcional do solo.
Analisada a pretensão e tendo em conta que a
existência / localização de unidades industriais é
compatível com os Espaços Residenciais, não foi
efetuada qualquer alteração em termos de qualificação
funcional do solo. Foi apenas introduzida uma alteração
à qualificação operativa passando o terreno da
pretensão em causa a estar em solo urbanizado.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN – Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA – Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
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G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Parcial Alteração à Planta
de Ordenamento;

131805-SRC016

Perda de Capacidade
Construtiva;

Moradias; Pretende
desenvolver um
processo de
loteamento

131805-SRC017

Perda de Capacidade
Construtiva;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131806-COV001

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131806-COV002

Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131806-COV003

Alteração ao
Regulamento;

Maior Índice; 10%

Não
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Avaliação da
DRAPN

Resposta
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável reconsiderar os limites do perímetro
urbano. Desta forma foi delimitada para esta área e
envolvente uma área de moradias em solo urbanizável,
indo parcialmente de encontro ao pretendido.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais não foi efetuada qualquer alteração.
Ainda que no PDM em vigor este terreno estivesse, em
parte, classificado como Área Urbana, onde era
admissível
edificabilidade,
a
atual
proposta,
condicionada a regras gerais de contenção dos
perímetros urbanos, constantes do PNPOT - Programa
Nacional da Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, não
propõe a manutenção desta classificação, nem prevê o
aumento da anteriormente prevista, pois o terreno não
possui aptidão urbana. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Ainda que seja admissível a edificabilidade em espaço
agrícola para fins habitacionais a mesma pretende ter
caráter excecional restringindo-se a casos de apoio à
atividade instalada e de conformação do solo rural.
Mais ainda os índices definidos pretendem que o
caráter rural e produtivo dos terrenos seja garantido e
mantido, pelo que não foi efetuada qualquer alteração.
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G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

131806-COV003

Alteração ao
Regulamento;

Maior Índice; 10%

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

131806-COV003

Alteração ao
Regulamento;

Maior Índice; 10%

Não

131806-COV004

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação:
Instalação de
equipamentos para
Escola de Ténis;

Não

131806-COV005

Revisão da Qualificação
do Solo;

Não

131806-COV006

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Solo
Urbanizado e mesma
capacidade
construtiva que tinha
no PDM de Santo
Tirso;
Outra Pretensão Regulamento: n.º 3,
Art.º 32.º;

131806-COV007

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Não

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão
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Avaliação da
DRAPN

Resposta
Ainda que seja admissível a edificabilidade em espaço
agrícola para fins habitacionais a mesma pretende ter
caráter excecional restringindo-se a casos de apoio à
atividade instalada e de conformação do solo rural.
Mais ainda os índices definidos pretendem que o
caráter rural e produtivo dos terrenos seja garantido e
mantido, pelo que não foi efetuada qualquer alteração.
Ainda que seja admissível a edificabilidade em espaço
agrícola para fins habitacionais a mesma pretende ter
caráter excecional restringindo-se a casos de apoio à
atividade instalada e de conformação do solo rural.
Mais ainda os índices definidos pretendem que o
caráter rural e produtivo dos terrenos seja garantido e
mantido, pelo que não foi efetuada qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação apresenta
características dos ecossistemas protegidos pela REN Reserva Ecológica Nacional, os quais devem ser
protegidos. Por estas razões e dado que a decisão de
integração coube à CNREN - Comissão Nacional da
REN, estando também os usos sujeitos ao regime
jurídico da REN, não foi efetuada qualquer alteração.
Analisada a pretensão considerou-se que não seria de
efetuar qualquer alteração, uma vez que a opção da
qualificação de solo proposta reflete a necessidade de
estruturação destas áreas, não havendo na envolvente
referências suficientes que garantam uma solução
adequada e valorizadora do território.

Sim Total Alteração ao
Regulamento;

Analisada a pretensão e tendo em conta que o limite
máximo com referência a uma área específica podia
colocar em causa a viabilidade económica deste tipo de
instalações foi alterado o articulado mencionado (agora
n.º 3 do Art.º 33º) de forma a flexibilizar a implantação
destas instalações, sem esquecer no entanto a vocação
natural dos solos incluídos nesta categoria de espaço.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais não foi efetuada qualquer alteração.
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G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Total Alteração ao
Regulamento;

Avaliação da
DRAPN

131806-COV008

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Regulamento: n.º 3,
Art.º 32.º;

131806-COV009

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131806-COV010

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131806-COV011

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação: Solo
Urbanizado;

Não

131806-COV012

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação: Solo
Urbanizado;

Não
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Resposta

Analisada a pretensão e tendo em conta que o limite
máximo com referência a uma área específica podia
colocar em causa a viabilidade económica deste tipo de
instalações foi alterado o articulado mencionado (agora
n.º 3 do Art.º 33º) de forma a flexibilizar a implantação
destas instalações, sem esquecer no entanto a vocação
natural dos solos incluídos nesta categoria de espaço.
Sim Parcial à
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
proposta da equipa induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi totalmente aceite. Pelo exposto foi
parcialmente considerada a pretensão, reajustando a
proposta da equipa mediante o parecer da CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola, e efetuada a
alteração subsequente.
Não à proposta da Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
equipa
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Analisada a pretensão considerou-se que não seria de
efetuar qualquer alteração, uma vez que a opção da
qualificação de solo proposta reflete a necessidade de
estruturação destas áreas, não havendo na envolvente
referências suficientes que garantam uma solução
adequada e valorizadora do território.
Analisada a pretensão considerou-se que não seria de
efetuar qualquer alteração, uma vez que a opção da
qualificação de solo proposta reflete a necessidade de
estruturação destas áreas, não havendo na envolvente
referências suficientes que garantam uma solução
adequada e valorizadora do território.
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GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

131806-COV013

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação: Solo
Urbanizável;

131806-COV014

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação: Solo
Urbanizado;

Não

131806-COV015

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Não

131806-COV016

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131806-COV017

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não
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Avaliação da
DRAPN

Resposta
Analisada a pretensão considerou-se que não seria de
efetuar qualquer alteração, uma vez que a opção de
retirar a referida UOPG teve por base não só a
estratégia do executivo para o município, mas também
a conjuntura atual e indo de encontro aos pareceres
que as entidades tinham dado aquando do Parecer
Final. Pelo exposto não foi efetuada qualquer alteração.
Analisada a pretensão considerou-se que não seria de
efetuar qualquer alteração, uma vez que a opção da
qualificação de solo proposta reflete a necessidade de
estruturação destas áreas, não havendo na envolvente
referências suficientes que garantam uma solução
adequada e valorizadora do território.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, sem aptidão e vocação urbana, esta foi
necessariamente afetada pela redução dos perímetros
urbanos. Pelo exposto não foi efetuada qualquer
alteração.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
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GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

131807-GUI001

Processos referentes a
Operações Urbanísticas
Antecedente

131807-GUI002

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias; Foi
aprovado um PIP em
2.12.2011 (processo
n.º 315/11
Atividades
Económicas;

131807-GUI003

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131807-GUI004

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131808-MUR001

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131808-MUR002

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Não
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Não à proposta da
equipa

Resposta
No que se refere a PIP aprovados, os mesmos estão
salvaguardados
pela
regulamentação
das
preexistências, no artigo 6.º da proposta do
regulamento, enquanto válidos.
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. A
proposta apresentada à DRAPN - Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte, para esta pretensão não
foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada qualquer
alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
Por se tratar de uma parcela inserida em solos de
elevada aptidão agrícola, integrados na RAN - Reserva
Agrícola
Nacional,
e
estarem
abrangidos
por
ecossistemas protegidos e inseridos na designada REN Reserva Ecológica Nacional, cujas decisões de
aprovação couberam respetivamente à CRRA Comissão Regional de Reserva Agrícola e CNREN Comissão Nacional de Reserva Ecológica, não foi
possível efetuar qualquer alteração.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais não foi efetuada qualquer alteração.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, sem aptidão e vocação urbana, esta foi
necessariamente afetada pela redução dos perímetros
urbanos. Pelo exposto não foi efetuada qualquer
alteração.
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GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

131808-MUR003

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

131808-MUR003

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Não

131808-MUR004

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias; ao longo do
CM1087

Não

131808-MUR005

Processos referentes a
Operações Urbanísticas
Antecedente

Moradias; Processo
109/02; Licença de
Utilização 86/08

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131808-MUR006

Perda de Capacidade
Construtiva;

Outra Pretensão Qualificação:
Habitação Coletiva;

Não
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Resposta
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, sem aptidão e vocação urbana, esta foi
necessariamente afetada pela redução dos perímetros
urbanos. Além disso a pretensão é abrangida por área
ardida, o que inviabiliza a reclassificação do solo
durante a vigência da restrição, de acordo com a lei
geral. Pelo exposto não foi efetuada qualquer alteração.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, sem aptidão e vocação urbana, esta foi
necessariamente afetada pela redução dos perímetros
urbanos. Além disso a pretensão é abrangida por área
ardida, o que inviabiliza a reclassificação do solo
durante a vigência da restrição, de acordo com a lei
geral. Pelo exposto não foi efetuada qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Analisada a pretensão entendeu-se que deveria ser
corrigida a situação identificada, pelo que foi
introduzida na Planta de Ordenamento - Qualificação do
Solo a alteração pretendida.
Os ajustes introduzidos após a 1.ª fase de discussão
pública do PDM da Trofa foram as possíveis face às
servidões e restrições de utilidade pública que recaem
sobre o terreno em causa. Pelo exposto não foi
introduzida qualquer alteração nesta fase.
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GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Parcial Alteração à Planta
de Ordenamento;

131808-MUR007

Perda de Capacidade
Construtiva; Reapreciação
dos Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

131808-MUR008

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131808-MUR009

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131808-MUR010

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não

131808-MUR011

Elementos Patrimoniais;

Outra Pretensão Qualificação: Retirar
de Património;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;
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Avaliação da
DRAPN

Resposta

Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. Pelo exposto foi parcialmente considerada a
pretensão.
Tendo presente as orientações do PNPOT - Programa
Nacional de Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, foram
reduzidos os perímetros urbanos. Atendendo a que
estamos em presença de uma área de características
rurais, esta foi necessariamente afetada pela redução
dos perímetros urbanos. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Sim Total à
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
proposta da equipa induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. A
proposta apresentada à DRAPN - Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte, para esta pretensão foi
totalmente aceite. Pelo exposto foi considerada a
pretensão e efetuada a alteração subsequente.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Face aos factos documentados considerou-se que,
efetivamente, o imóvel não possui o valor patrimonial,
que motivou o arrolamento do mesmo, pelo que se
considerou exclui-lo do arrolamento.
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GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

Avaliação da
DRAPN

131808-MUR012

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

131808-MUR013

Revisão da Qualificação
do Solo;

Outra Pretensão Qualificação:
Equipamento Social;

Sim Parcial Alteração à Planta
de Ordenamento;

131808-MUR014

Perda de Capacidade
Construtiva;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Sim Parcial Alteração à Planta
de Ordenamento;

131808-MUR015

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

Não à proposta da
equipa

131808-MUR016

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

Não à proposta da
equipa
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Não à proposta da
equipa

Resposta
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Analisada a pretensão entendeu-se que deveria ser
corrigida a situação identificada, contudo apenas se
identificaram
na
Planta
de
Ordenamento
os
equipamentos de caráter estruturante no território
concelhio. Tendo em conta esta situação e pelo facto de
ser compatível o uso de equipamento nas Áreas de
Moradias foi incluído o terreno da participação
totalmente na referida categoria.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação parcial para solo
urbano. Pelo exposto foi parcialmente considerada a
pretensão.
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
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GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

Avaliação da
DRAPN

131808-MUR017

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

131808-MUR018

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131808-MUR019

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Não

131808-MUR020

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Sim Total Alteração à Planta
de Ordenamento;

131808-MUR021

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Moradias;

Não
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Não à proposta da
equipa

Resposta
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Analisada a pretensão foi entendido que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano.
Contudo na proposta apresentada à DRAPN - Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, esta
proposta não foi aceite. Pelo exposto não foi efetuada
qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Analisada a pretensão verificou-se que a mesma não
induzia alterações com efeitos significativos na
disciplina de uso e ocupação do solo, considerando-se
portanto viável a reclassificação para solo urbano. Pelo
exposto foi totalmente considerada a pretensão.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
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G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

Código

Tipologia de Pretensão

Descrição da
Pretensão

Avaliação da
Equipa e
Executivo
Não

131808-MUR022

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

131808-MUR023

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Não

131808-MUR024

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Atividades
Económicas;

Não

131808-MUR025

Reapreciação dos
Perímetros Urbanos;

Outra Pretensão Qualificação: Apto
para edificação;

Extemporânea
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Avaliação da
DRAPN

Resposta
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
A parcela alvo da presente participação está inserida
em solos de elevada aptidão agrícola, os quais integram
a RAN - Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as
diretrizes da DRAPN - Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. A integração e aprovação das
alterações depende da decisão da CRRA - Comissão
Regional de Reserva Agrícola. Pelo exposto não foi
efetuada qualquer alteração.
Extemporânea
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C. M. Trofa

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

PDM Trofa

III. ALTERAÇÕES SUSCITADAS PELO PERÍODO DE
PARTICIPAÇÃO E INTRODUZIDAS PELA EQUIPA
Neste

capítulo

encontram-se

referenciadas

todas

as

restantes

alterações

introduzidas pela equipa não decorrentes de participação específica ou geral. Estas
alterações dizem respeito a lapsos ou correções detetadas pela equipa, bem como a
alterações decorrentes da reflexão da Equipa, no conjunto global das participações,
observações ou sugestões recebidas. Tratam-se, deste modo, ainda de alterações
suscitadas ou decorrentes da discussão pública.

III.1. REGULAMENTO
As correções e adequações do regulamento às situações detetadas pela equipa
consubstanciam-se no seguinte:

• Correção do termo “parcela” para “prédio”, adequando sempre que necessário
o articulado em conformidade;

• Eliminação da definição de área urbana consolidada e de índice de
edificabilidade;

• Substituição do termo “índice de edificabilidade” por “índice de utilização”;
• Criação de um novo artigo onde se define a edificabilidade de um prédio;
• Adaptação de algumas regras de proteção dos sistemas públicos de adução e
distribuição de água e de drenagem de esgotos apenas ao solo rural;

• Remissão das regras das medidas de defesa contra incêndios para o PMDFCI e
para a legislação geral e objetivação do acréscimo de largura das faixas de
proteção nas situações de declive superior a 15% para 1,5 vezes;

• Criação da exceção ao regime de edificabilidade para as estufas agrícolas nos
Espaços Florestais;

• Ajuste ao articulado referente ao afastamento mínimo a garantir para os
edifícios destinados a vacarias, pocilgas, cabris, ovis ou aviários e para os
edifícios destinados ao armazenamento de cargas biológicas ou químicas e
atividades insalubres ou perigosas;

• Inclusão da permissão de instalação em aglomerado rural de pequenas
unidades de transformação de produtos agrícolas, florestais ou pecuários;
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• Inclusão em todo o articulado referente à edificação em áreas a consolidar no
solo urbano que é necessária a garantia de homogeneidade da altura da
fachada;

• Correção dos valores associados ao índice de impermeabilização para valores
percentuais;

• Correções ao articulado do estacionamento;
• Correções

ao

regime

de

edificabilidade

das

Áreas

de

Moradias,

nomeadamente no tocante à admissibilidade de edifícios compostos por
moradias em banda em regime de propriedade horizontal, ao índice de
impermeabilização do solo máximo para as áreas consolidadas e aos casos a
excecionar dos parâmetros definidos para as áreas consolidadas e a
consolidar e respetivos limites;

• Adequação da execução do Plano às situações de solo urbanizável enquadrado
apenas em unidades de execução;

• Criação da possibilidade de legalização das vacarias, pocilgas, cabris, ovis ou
aviários,

no

período

de

um

ano

desde

que

cumpram

determinados

pressupostos, já previstos para unidades industriais.

III.2. PLANTA DE ORDENAMENTO - PATRIMÓNIO
Além das alterações decorrentes das participações recebidas foram introduzidos
pequenos ajustes aos elementos patrimoniais já identificados, tanto ao nível dos
limites (A5, G3 e S3), como ao nível das denominações (A3, A9, S6 e ZOPA4).
Fruto de ajustes às denominações os elementos patrimoniais C6, C9 e G4 passaram
a ser conjuntos edificados (C) em vez de quintas agrícolas (Q). Foi ainda inserido
um novo elemento patrimonial em S. Martinho do Bougado (B16) correspondente
ao Cruzeiro de São Martinho de Bougado, que por lapso estava em falta.

III.3. PLANTA DE CONDICIONANTES - SÍNTESE
Inclusão da servidão da Variante à EN14, cujo estudo prévio já foi aprovado.

III.4. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RAN
Além das alterações decorrentes das participações recebidas foi solicitada a
exclusão de 13 áreas de RAN para inserção em Aglomerado Rural, num total de
8,34 ha, as quais foram totalmente aceites pela DRAPN.
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IV. SÍNTESE

DAS ALTERAÇÕES

REVISÃO

DECORRENTES

À PROPOSTA DE
DA

DISCUSSÃO

PÚBLICA
Em síntese, das participações recebidas durante o período de discussão pública da
proposta do PDM da Trofa, verifica-se que 109 não tiveram consequências ao nível
da alteração do plano, enquanto que 73 motivaram alterações ao mesmo, total ou
parcialmente. Houve ainda duas participações extemporâneas, as quais não
obtiveram resposta.
Fruto da ponderação efetuada sobre as participações recebidas durante o período
de discussão pública da proposta do PDM da Trofa foram introduzidas as alterações
entendidas como adequadas nos seguintes elementos que acompanham o Plano:

• Regulamento;
• Planta de Ordenamento – Qualificação do Solo;
• Planta de Ordenamento – Património;
• Planta de Ordenamento – Programação e Execução;
• Relatório da Proposta do Plano.
As alterações introduzidas nos restantes documentos respeitam essencialmente à
compatibilização dos mesmos com as propostas finais decorrentes da discussão
pública.

IV.1. REGULAMENTO
As alterações mais substanciais ao Regulamento estão já referenciados no ponto
anterior, tendo-se ainda alterado a edificabilidade das instalações cobertas
destinadas à criação e abrigo de animais nos espaços florestais.

IV.2. PLANTA DE ORDENAMENTO – QUALIFICAÇÃO DO SOLO
As

alterações

à

Planta

de

Ordenamento –

Qualificação

do

Solo

que

se

consubstanciaram na reclassificação de solo rural em solo urbano totalizam cerca
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de 69,4 ha, correspondente a 1,44% em relação à área do Solo Rural proposta no
Plano apresentado na discussão pública.
No quadro seguinte explicita-se as alterações ao Solo Rural apresentado na 2.ª
discussão pública e a qual a categoria de espaço a que passam a integrar,
identificando-se o número de área e o total da área abrangida pela alteração.
Qualificação de Solo da
Proposta em Discussão
Pública

Qualificação do Solo da
Proposta pós Discussão Pública

Número de
áreas afetadas

Área (ha)

Aglomerado Rural

Espaço Agrícola

1

0,05

Aglomerado Rural

2

0,81

Área de Moradias

10

9,43

Espaço Agrícola
Espaço de Atividades
Económicas
Área de Moradias

1

18,59

3

6,69

Espaço Agrícola

Área Florestal de Produção

Área de Parque

Com

base nos

dados

9

4,87

Solo Urbanizável - Espaço de
Atividades Económicas

2

42,05

Solo Urbanizável – Área de
Moradias

1

6,06

Área de Moradias

1

0,28

apresentados

verifica-se que as maiores

alterações

decorreram:

• da integração de Área Florestal de Produção em Espaço de Atividades
Económicas, quer em Solo Urbanizável, quer em Solo Urbanizado;

• da integração de Área Florestal de Produção em Espaço Agrícola;
• da integração de Espaço Agrícola em Área de Moradias em Solo Urbanizado;
Estas alterações decorrem essencialmente dos usos definidos com estas alterações
já estarem instalados nestas áreas ou a pretensão de os instalar e a sua necessária
expansão / estruturação serem preponderantes para a estratégia do município.
No quadro seguinte explicita-se as alterações ao Solo Urbano apresentado na 2.ª
discussão pública e a qual a categoria de espaço a que passam a integrar,
identificando-se o número de área e o total da área abrangida pela alteração.
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Os resultados apresentados demonstram que as alterações introduzidas foram
ténues, com a exceção da Área de Moradias em Solo Urbanizado que registou um
aumento de 9,36 ha.

Qualificação de Solo da
Proposta em Discussão Pública

Qualificação do Solo da
Proposta pós Discussão Pública

Número de
áreas afetadas

Área (ha)

Espaço Central

Área de Equipamento
Estruturante

1

1,68

Área de Moradias

Área de Habitação Coletiva

2

1,31

Área Verde de Proteção

Área de Moradias

1

0,36

Área Verde de Utilização
Coletiva

Área de Moradias

1

0,24

Solo Urbanizável - Espaço
Residencial - Área de Habitação
Coletiva

Solo Urbanizado - Espaço
Residencial - Área de Habitação
Coletiva

1

1,93

Solo Urbanizável - Espaço
Residencial - Área de Moradias

Solo Urbanizado - Espaço
Residencial - Área de Moradias

3

9,36

Assim, no que diz respeito às alterações ocorridas nas peças fundamentais da
Revisão do Plano Diretor Municipal, anexas ao presente relatório, encontra-se uma
planta com a localização das participações recebidas com a indicação da avaliação
obtida.
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V.

DA

DESNECESSIDADE

DE

REPETIÇÃO

DO

PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA
A intervenção ou participação dos particulares no procedimento de elaboração dos
instrumentos de planeamento revela-se fundamental para a cabal prossecução da
atividade jurídico-pública de planeamento, que é, no seu cerne, uma tarefa de
ponderação complexa dos interesses públicos e privados que se concentram na
ocupação de uma área determinada.
A questão da intervenção dos particulares no âmbito dos processos de planeamento
não se coloca apenas como método ou fator de promoção de um melhor
ordenamento do território, ao permitir à Administração uma recolha mais fiel e
completa

dos

interesses

privados

relevantes

na

ocupação

do

solo,

mas,

paralelamente, como um direito dos interessados, cujo respeito é essencial para se
aferir da legitimidade da atuação da Administração.
De acordo com o RJIGT, é fundamental que a garantia de participação se concretize
em fases distintas da elaboração do Plano, dizendo o presente documento respeito
à participação concretizada através de uma discussão pública formal, na qual se
possibilita a audição e recolha das contribuições e sugestões da população em
geral.
Questão que assume particular relevo e para a qual não há posições unânimes é a
de saber se deve repetir-se a discussão pública quando a proposta do plano tenha
sofrido alterações na sequência da ponderação dos resultados desta fase. No caso
presente entende-se que apesar de as alterações mais profundas se fundamentam
e baseiam todas diretamente nas participações apresentadas na referida fase, o
Plano reflete também novas opções políticas estratégicas. Invocando o princípio da
transparência e acesso à informação entende-se que será pertinente realizar novo
período de discussão pública, possibilitando aos particulares uma nova fase de
reflexão sobre estas estratégias e opções.
Contudo, salvaguarda-se que a introdução de alterações ao projeto inicial do Plano
apresentado a discussão pública é, precisamente, a consequência mais normal da
discussão pública. Desta forma entende-se que a repetição da discussão pública no
âmbito deste processo é uma situação excecional sob pena de se ter de repetir este
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trâmite até ao limite, transformando esta fase num momento impraticável e
interminável.
Com base nestes pressupostos, e em complemento da análise efetuada a cada uma
das tipologias de participação efetuada, e da síntese constante do ponto anterior do
presente relatório, concluiu-se relativamente às alterações efetuadas à proposta
colocada a discussão pública:

• Que praticamente a totalidade das alterações se suportam em participações
efetuadas;

• Que no geral, grande parte das alterações se traduzem em acertos nas
classes de solos, tendo-se procedido à alteração da qualificação dos solos,
salvaguardando as premissas base da disciplina de uso e ocupação do solo.
Deste modo, uma alteração à classificação dos solos apenas pode ser considerada
uma alteração substancial

se a mesma afetar

o modelo global

definido,

designadamente, se se traduzir numa alteração expressiva (em termos de aumento
ou diminuição) do perímetro urbano, a ponto de se poder afirmar que o modelo de
ocupação proposto na versão inicial já não é a mesmo. Por este motivo, meros
acertos nas classes de solos que decorram de observações, sugestões ou
reclamações dos particulares (ainda que com alguma dimensão), não devem
determinar uma repetição da discussão pública.
Face ao exposto, considera-se que as alterações efetuadas não constituem uma
alteração substancial do projeto do Plano colocado a discussão pública, uma vez a
estratégia e o do modelo de ocupação territorial globalmente considerado a ele
subjacente permanecem.
Por

todos

estes

motivos,

entende-se

ser

dispensado

novo

momento

de

participação, encontrando-se a proposta final em condições de ser aprovado nos
órgãos competentes.

Porto, agosto de 2012
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