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1 – INTRODUÇÃO 
 

O presente documento consiste na apresentação da oportunidade e dos termos de 

referência para a proposta de elaboração do Plano de Pormenor de São Martinho, na 

freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago), nos termos e para os efeitos do 

previsto no artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), publicado através do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. 

De acordo com o n.º 3 do artigo 76.º do RJIGT, compete à Câmara Municipal a 

definição da oportunidade e dos termos de referência dos planos municipais. 

O plano de pormenor, de acordo com o artigo 101.º do RJIGT, “desenvolve e 

concretiza em detalhe as propostas de ocupação de qualquer área do território 

municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das infraestruturas e o desenho 

dos espaços de utilização coletiva, a implantação, a volumetria e as regras para a 

edificação e a disciplina da sua integração na paisagem, a localização e a inserção 

urbanística dos equipamentos de utilização coletiva e a organização espacial das 

demais atividades de interesse geral”. 

2 – ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 

A área de intervenção do plano localiza-se na freguesia de Bougado (São Martinho e 

Santiago), no concelho da Trofa. Abrange uma área com cerca de 13 ha, delimitada a 

norte pela Rua do Abade António Gonçalves de Azevedo e terreno privado, a sul pela 

Rua de Alberto Pimentel, Rua de São Martinho, Rua Monge Pedro, Rua da Saudade e 

pelo cemitério de São Martinho, a nascente pela Rua Abade Alberto Pinheiro Machado 

e a poente pela Rua D. Pedro V (EN 14).  

O Plano integra parte da Área de Requalificação do Núcleo Central da Cidade da 

Trofa.  
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

  FIGURA N.º 1 

 

3 – OPORTUNIDADE DE ELABORAÇÃO E OBJETIVO 
 

O Plano Diretor Municipal (PDM) da Trofa foi publicado através do Aviso n.º 

2683/2013, de 22 de fevereiro, tendo sido alvo de duas alterações publicadas através 

do Aviso n.º 6116/2018, de 9 de maio, e do Aviso n.º 12983/2019, de 14 de agosto. 

O PDM estabelece, no Artigo 91º do Regulamento e no âmbito da sua execução 

programada, Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), entre as quais  
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se encontra a UOPG 1.3 – S. Martinho. O Artigo 101º estabelece os conteúdos 

programáticos desta UOPG, que a seguir se transcrevem: 

«1 — Objetivos programáticos: 

a) Com uma área aproximada de 5,7 ha, tem como objetivo a colmatação, a expansão 

e a estruturação local do tecido urbano existente; 

b) Pretende-se ainda a conformação viária entre as vias existentes e os novos 

arruamentos a criar, de forma a permitir o desenvolvimento de novas frentes urbanas 

qualificadas. 

2 — Indicadores e parâmetros urbanísticos: 

a) Admite -se uso habitacional de tipologia multifamiliar e equipamento, bem como 

usos complementares, designadamente, comércio e serviços; 

b) A altura da fachada não pode exceder 22,5 m ou 6 pisos; 

c) O índice de utilização para a totalidade da UOPG não pode ser superior a 1,0. 

3 — Formas de execução: 

A execução desta UOPG é efetuada através de Unidades de Execução, 

eventualmente enquadradas por Plano de Pormenor.» 

A UOPG 1.3 – S. Martinho contempla via distribuidora principal (DP 21), atualmente 

em execução, que terá um caráter estruturante na organização viária da cidade. Em 

simultâneo, verifica-se a necessidade de qualificar, para além da área delimitada por 

esta UOPG, uma área mais abrangente, já parcialmente ocupada. Algumas das 

atividades aqui instaladas apresentam incompatibilidades com os usos pretendidos 

para esta área da cidade, sendo necessário a sua deslocalização. 

Tendo em conta que o número 2 do Artigo 91º do Regulamento estabelece que «a 

delimitação das UOPG deve ser ajustada quando tal resulte da necessidade de 

conformar as Unidades de Execução ao cadastro de propriedade ou à rede viária, 

podendo igualmente serem alterados os limites da sua abrangência quando tal for 



                       PLANO DE PORMENOR DE SÃO MARTINHO – Termos de Referência 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, URBANISMO, MOBILIDADE E AMBIENTE                                                                                             5 

 

justificado em sede de Plano de Urbanização ou de Pormenor», considera-se 

necessária a elaboração de um plano de pormenor para a área com vista a alterar os 

limites da UOPG 1.3, uma vez que esta abrange unicamente a área designada como 

urbanizável no PDM, não integrando a área envolvente. Assim, considera-se 

pertinente a área de intervenção do Plano de Pormenor de S. Martinho seja mais 

abrangente, num total de aproximadamente de 13 hectares, com os seguintes 

objetivos: 

• Colmatar e estruturar o tecido urbano existente; 

• Conformar as vias existentes e os novos arruamentos, de forma a 

permitir o desenvolvimento de novas frentes urbanas qualificadas; 

• Assegurar a dotação de áreas de espaço público de sociabilização e de 

equipamentos públicos necessárias à dimensão da intervenção e tendo 

presente a centralidade urbana que se pretende promover e qualificar;  

• Promover a qualidade das futuras intervenções. 

4 – ENQUADRAMENTO NO PDM 
 

Tal como referido anteriormente, a área a sujeitar a Plano de Pormenor encontra-se 

parcialmente abrangida pela UOPG 1.3 – S. Martinho. A área que integra a UOPG nos 

seus limites atuais está classificada como solo urbano, na categoria operativa de solo 

urbanizável e categoria funcional de espaço habitacional. A área que se pretende 

incluir na UOPG, com a elaboração do Plano de Pormenor, integra totalmente o solo 

urbanizado, nas categorias de Espaço Central e de Espaço Habitacional, 

subcategorias de Áreas de Habitação Coletiva e Áreas de Habitação Unifamiliar. 

A única condicionante presente é a relativa à zona de proteção ao edifício da antiga 

“Empresa Fabril da Trofa” de Abílio da Costa Couto. 
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EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO DO PDM – QUALIFICAÇÃO DO SOLO 

 

FIGURA N.º 2 
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EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES DO PDM – SÍNTESE 

 

 

 

FIGURA N.º 3 
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5 – ENQUADRAMENTO LEGAL DO PLANO 
 

O Plano de Pormenor de São Martinho será elaborado de acordo com o Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicado através do Decreto-

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que desenvolve as bases da política pública de solos, 

de ordenamento do território e de urbanismo, definido o regime geral de uso do solo e 

o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão 

territorial. 

O Artigo 76º do RJIGT estabelece que «a elaboração de planos municipais é 

determinada por deliberação da câmara municipal», a qual deve «assentar na 

estratégia de desenvolvimento local». 

Em acordo com o Artigo 101º do RJIGT, «o plano de pormenor desenvolve e 

concretiza em detalhe as propostas de ocupação de qualquer área do território 

municipal». 

Tendo em conta que, à data de elaboração deste Plano, não existe ainda qualquer 

classificação do solo em acordo com os critérios de classificação impostos pelo novo 

quadro legal, procedendo o Plano de Pormenor a uma classificação ex novo em 

acordo com o Artigo 7º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, 

considera-se que o presente Plano não necessita de ter efeitos registais, devendo 

ainda conter a programação concreta e explícita da sua execução, tal como decorre 

expressamente da parte final da alínea c) do número 3 do Artigo referido. 

A elaboração, acompanhamento, aprovação, publicação, registo e depósito deste 

plano será também enquadrada pelos demais diplomas legais, designadamente: 

• Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece a nova lei de bases gerais da 

política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo: 
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• Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de junho, com as alterações do Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 

de maio, que estabelece o regime jurídico da avaliação ambiental de planos e 

programas; 

• Portaria n.º 245/2011, de 22 de junho, que define os requisitos, as condições e 

as regras de funcionamento e de utilização da plataforma de submissão 

eletrónica destinada ao envio dos instrumentos de gestão territorial para 

publicação em Diário da República e para depósito da Direção Geral do 

Território; 

• Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro e Regulamento n.º 142/2016, de 

9 de fevereiro, que estabelecem as nomas e especificações técnicas da 

cartografia topográfica e topográfica de imagem a utilizar na elaboração dos 

planos territoriais; 

• Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de setembro, que fixa os conceitos 

técnicos atualizados nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo 

a utilizar nos instrumentos de gestão territorial. 

6 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 5 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 

de maio, estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de 

determinados planos e programas no ambiente. Nos termos do número 2 do artigo 3.º 

deste diploma, compete à entidade responsável pela elaboração do plano averiguar se 

o mesmo se encontra sujeito a avaliação ambiental.  

De acordo com o n.º 1 do artigo 78.º do RJIGT, o plano de pormenor só é objeto de 

avaliação ambiental no caso de se determinar que é suscetível de ter efeitos 

significativos no ambiente ou no caso em que constitua o enquadramento para a  
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aprovação de projetos sujeitos a avaliação de impacto ambiental ou a avaliação de 

incidências ambientais.  Ora, analisado o regime jurídico da avaliação de impacte 

ambiental, Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 

designadamente os Anexos I e II do diploma (tipificação de projetos sujeitos a 

Avaliação de Impacte Ambiental), verifica-se que este plano não dará enquadramento 

à aprovação de nenhum projeto aqui tipificado, não sendo por isso suscetível de ter 

efeitos significativos no ambiente. Assim, o presente plano estará isento de avaliação 

ambiental.  

7 – PRAZO E CONTEÚDO 
 

De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT, a elaboração de 

planos municipais é determinada por deliberação da câmara municipal, a qual 

estabelece os prazos de elaboração e o período de participação, sendo publicada no 

Diário da República e divulgada através da comunicação social, da plataforma 

colaborativa de gestão territorial e no sítio na Internet da câmara municipal. 

Prevê-se um prazo global de 24 meses para a elaboração do Plano, com base no 

seguinte faseamento para conceção da proposta técnica: 

• 1.ª Fase - Caraterização /Diagnóstico……………………………...4 meses 

• 2.º Fase - Estudo Prévio………………………………….……….…8 meses 

• 3ª - Fase Proposta……………………………………………………8 meses 

• 4ª Fase - Elaboração da Versão Final do Plano………………….4 meses 
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Acrescem a estes prazos os inerentes à tramitação administrativa do plano de 

pormenor, em conformidade com o disposto no RJIGT, incluindo aqui, entre outros, 

aqueles referentes à preparação das deliberações de câmara, publicitação das 

decisões tomadas, participação pública, bem como aqueles necessários à conferência 

procedimental, concertação e discussão pública. Acrescem ainda, os prazos 

necessários á aquisição de serviços externos necessários à concretização da 

proposta. 

Ainda de acordo com n.º 2 do artigo 88.ºdeste regime, será estabelecido um prazo de 

15 dias úteis para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações, 

sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo 

procedimento de elaboração. 

No que se refere ao acompanhamento da elaboração de planos de pormenor, de 

acordo com o estabelecido no artigo 86.º do RJIGT, o mesmo é facultativo. Deste 

modo, propõe-se que a Câmara Municipal delibere solicitar o acompanhamento à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte), por 

entender ser necessário e benéfico para a evolução do procedimento. Concluída a 

elaboração da proposta do Plano de Pormenor, a Câmara Municipal apresenta a 

mesma à CCDR-Norte para emissão de parecer. 

O conteúdo material e documental do Plano será constituído pelos elementos 

identificados nos artigos 102.º e 107.º do RJIGT e ainda por outros elementos que 

venham a ser entendidos como necessários a uma melhor gestão e implementação do 

Plano. 

Todas as peças gráficas deverão estar conforme as regras constantes no Decreto-Lei 

n.º 141/2014, de 19 de setembro. 
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8 – CARTOGRAFIA BASE PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO 
 

O Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 

19 de setembro e o Regulamento n.º 142/2016, de 9 de fevereiro, estabelecem as 

normas e especificações técnicas da cartografia topográfica e topográfica de imagem 

a utilizar na elaboração dos planos territoriais. De acordo com estes diplomas a 

cartografia para a elaboração dos planos territoriais será oficial ou homologada e 

atualizada.  No caso da elaboração do Plano de Pormenor a cartografia a utilizar terá, 

que ter à data do início do procedimento, uma atualização igual ou inferior a um ano. 

Assim, a Câmara Municipal terá que proceder à aquisição de cartografia base à 

elaboração deste Plano. 
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