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REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA 

Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento elaborado para os efeitos do previsto no n.º 8 do artigo 77.º do 

Decreto-Lei n.º 380/99, na redação em vigor - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT - conjugado com a alínea e) do artigo 1º da Portaria n.º 138/05 tem como 

objeto: 

a) Descrição da tramitação da discussão pública; 

 

b) Explicitação dos critérios de ponderação; 

c) Apreciação e resposta as participações apresentadas no âmbito da discussão. 

d) Explicitação das alterações a introduzir a proposta do plano submetida a discussão 

pública 

 

2. PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA – 

CRONOLOGIA; 

O procedimento de Revisão do PDM de Vila Nova de Cerveira resulta de uma deliberação 

da Câmara Municipal de 13, de Setembro de 2000, publicada por Aviso no Diário da República 

n.º 265 (III Série), de 16, de Novembro de 2000. 
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Ilustração 1 - Aviso de Abertura da Revisão do PDM de VNC 

 

A auscultação prévia no concelho de Vila Nova de Cerveira decorreu durante 60 dias 

úteis contados a partir da data de publicação do referido aviso. 

No âmbito da participação, prevista no aviso acima referenciado, foram rececionadas 

mais de duas centenas cujo pedido incidia essencialmente na alteração de uso do solo. 

A Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano (CTA) foi constituída em 10, de 

Abril de 2001, sendo composta por representantes dos seguintes organismos da administração 

central e regional: DRAOT – Norte; DGOTDU; DRAEDM; DGT; IPPAR; DRN-ME e IEP. 

Posteriormente, após o início dos trabalhos da CTA, foram convidadas a Direção 

Regional de Florestas e o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade para 

integrarem a CTA.1 

 

                                                           
1
 As designações e Acrónimos referem-se às designações das entidades aquando da constituição da CTA, 

tendo em muitos casos essas designações sido alteradas ao longo do processo de revisão do PDMVNC. 
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Ilustração 2 - Despacho da Constituição da CTA 

 

A revisão do PDM de Vila Nova de Cerveira foi um processo longo, tendo surgido no 

decurso dos trabalhos um conjunto de alterações legislativas que obrigaram a reformulações 

sucessivas da proposta em curso 

Os trabalhos de revisão do plano pautaram-se pela cooperação com as diversas 

entidades da administração com interesses públicos sectoriais na área de intervenção do 

plano, no sentido da proposta final refletir uma gestão territorial municipal adequada e 

articulada com as demais políticas e estratégias de âmbito nacional ou regional, 

designadamente pela transposição para o PDM dos Planos Sectoriais com incidência no 

território de Vila Nova de Cerveira. 

Deverá ainda ser referido que em simultâneo com os trabalhos de revisão do Plano Diretor 

Municipal decorreu a elaboração do Plano Regional de Ordenamento Territorial da Região 

Norte, documento que até à conclusão da revisão não foi publicado. No entanto, e no sentido 

de dar cumprimento ao previsto na Secção I, Capítulo II do RJIGT a proposta de ordenamento 

apresentada respeita a proposta de PROT submetida a discussão pública. 

 

  



 
 
 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

 
 

6 
 

3. SÍNTESE DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS 

1. Agosto de 2002 - Celebração do contrato de prestação de serviços para a elaboração da revisão do 

PDM; 

2. Março de 2003 - apresentação da primeira fase da revisão do PDM – “ Caracterização e Diagnostico. 

3. Setembro de 2003 – 1º Reunião da CTA – Apresentação da 1º Fase – “Caracterização e Diagnóstico” 

4. Junho de 2004 - foi recebido o parecer favorável da Comissão Técnica de Acompanhamento, 

relativo a 1ª fase - “Caracterização e Diagnóstico” 

5. 2005/2006 – Primeira Abordagem às Juntas de Freguesia 

6. Maio de 2006 – 2ª Reunião da CTA – Apresentação e aprovação do “Estudo Prévio”; 

7. Agosto de 2006 – Entrega da 1ª Versão do Mapa de Ruído; 

8. Setembro de 2006 - primeira apresentação da proposta de exclusão do Regime Florestal (RF) 

9. Outubro de 2006 – Apresentação da 1ª proposta de alteração da Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

10. Dezembro de 2006 - Apresentação da metodologia de integração do Plano Sectorial da REDE 

NATURA2000 pelo Centro de investigação em Biodiversidade da Universidade do Porto (CIBIO); 

11. Janeiro de 2007 – 1ª Apresentação e apreciação da Reserva Ecológica Nacional; 

12. Janeiro de 2007 – Publicação do Decreto-lei 9/2007 – Obrigou à reformulação do Mapa de Ruído; 

13. Janeiro de 2007 – Após constatação de grandes discrepâncias entre o perímetro do RF fornecido 

pela DGRF e o que constava no PDM agora em revisão, foi solicitado ao representante da tutela a 

sua correção; 

14. Fevereiro de 2007 - Trabalho de campo com o representante da DRAEDM para apreciação in loco 

da proposta de RAN; 

15. Março de 2007 – Trabalho de Campo com representante da DGRF para validação da proposta de 

alteração ao RF. Tendo sido, durante este procedimento, constatado pelo técnico da DGRF os erros 

que a Câmara Municipal havia alertado em Janeiro.  

16.  Junho de 2007 - Realização da 3ª Reunião da Comissão Mista de Acompanhamento – Não houve 

quórum; 

17. Junho de 2007 – Publicação do Decreto-lei 232/2007 de 15, de Junho, que obrigou à realização de 

Avaliação Ambiental Estratégica de Programas e Planos; 

18. Julho de 2007 - Realização da 4ª Reunião da Comissão Mista com a aprovação da Proposta de RAN; 

19. Setembro de 2007 – Reunião com CM, equipa do Plano e representante da DGRF sobre a 

desconformidades existentes entre o perímetro sujeito a regime florestal constante no PDM em 

vigor e a nova versão apresentada pela DGRF; 

20.  Outubro de 2007 - Entrega Formal, nas instalações do CIVM, do projeto “Rede Natura 2000- PDM’s 

Vale do Minho; 
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21. Outubro de 2007 – Reunião com Diretora do Núcleo Florestal do Alto Minho sobre as 

desconformidades existentes entre o perímetro sujeito a regime florestal constante no PDM em 

vigor e a nova versão apresentada pela DGRF. 

22. Outubro de 2007 – Trabalho de campo com representante da DGRF para verificação in loco da 

proposta de regime florestal na zona norte do concelho; 

23. Janeiro de 2008 - Reuniões Juntas de Freguesia para apresentação da proposta de ordenamento; 

24. Março/Abril de 2008 – 1ª Consulta às Assembleias de Compartes para verificar existência de baldio 

não sujeito a RF, que pudesse ser integrado naquela condicionante para compensar as áreas 

excluídas. Todas as Assembleias deliberaram a inexistência de baldio não submetido a RF. 

25. Maio de 2008 - Envio do Relatório de Fatores Críticos às entidades, no âmbito da Avaliação 

Ambiental Estratégica; 

26.  Junho de 2008 - 7ª Reunião da CTA. A CTA considerou que o documento da revisão da REN se 

encontrava em condições de ser apresentado a Comissão Nacional da Reserva Ecológica para 

aprovação. 

27. Agosto de 2008 – Entrega da 2ª versão do Mapa de Ruído 

28. Setembro de 2008 – Aprovação da REN pela Comissão Nacional da Reserva Agrícola; 

29. Janeiro de 2009 – Nova consulta às Assembleias de Compartes, para deliberação sobre a 

concordância com a proposta de alteração do Regime Florestal; 

30. Publicação da 6ª alteração ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – DL 46/2009; 

31. Maio de 2009 – 1.ª conclusão da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de 

Cerveira; 

32. Publicação dos Decretos Regulamentares 09/2009; 10/2009 e 11/2009, o que obrigou a uma 

reorganização completa da classificação do solo presente na proposta de plano; 

33. Adaptação da proposta de plano à nova legislação; 

34. Criação de condições no plano que permitam desenvolvimento da atividade turística no interior do 

concelho; 

35. Março de 2010 – Conclusão da 2ª proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de VNC; 

36. Maio de 2010 – 7ª Reunião da CTA – Foram propostas alterações substanciais à proposta 

apresentada; 

37. Agosto de 2011- Apreciação e aprovação da Proposta de revisão do PDM, em Reunião de Câmara; 

38. Setembro de 2010 – Conferência de Serviços; 

39. Setembro de 2010 a Fevereiro de 2011 – Reuniões de concertação com as entidades que 

formalmente discordaram da proposta de plano apresentada; 

40. Março de 2011 – Envio da proposta final de Plano a CCDR-N; 

41. Maio de 2011 – Reunião com CCDR-N; ICNB (anterior ICN); AFN (anterior DGRF); e DRAEDM. 

42. Julho de 2011 – Abertura do Período de Discussão Pública. 
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4. DISCUSSÃO PÚBLICA 

4.1.  Objetivo da Discussão Pública e Legislação Aplicável  

O objetivo principal da Discussão Pública é garantir o cumprimento do direito de 

participação dos cidadãos no processo de planeamento e ordenamento do território do 

Município de Vila Nova de Cerveira. 

A participação dos interessados nos processos de Planeamento constituiu um direito 

constitucional e encontra-se concretizado nos diversos diplomas legais que norteiam a 

elaboração, revisão ou alteração dos Instrumentos de Gestão do Território, designadamente: 

a. Alínea f) do artigo 5º da Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei 48/98 de 11, 

de Agosto); 

b. Artigo 6º do RJIGT; 

c. Artigo 21º do RJIGT; 

d. Artigo 77º do RJIGT. 

Neste pressuposto a artigo 77º do RJIGT prevê dois momentos formais para auscultação 

dos interessados: 

a. O primeiro logo aquando da deliberação que determina a elaboração do plano; 

b. O segundo é designado por “Período de Discussão Pública”, realizado após a 

conclusão do período de acompanhamento.  

O direito à participação apenas poderá ser satisfeito e exercido com rigor se forem 

facultados, aos interessados, todos os documentos que lhes permitam conhecer a estratégia 

os princípios e objetivos bem como a proposta submetida a discussão. 

4.2.  Divulgação 

O período de Discussão Pública da Proposta de Revisão do PDM de Vila Nova de Cerveira 

decorreu entre 04 de Julho e 12 de Agosto de 2011. 

Para divulgação e promoção da participação dos munícipes no processo de Discussão 

Pública, foi atempadamente divulgado: 

a. O período de Discussão Pública 

b. Os locais onde seria possível consultar os documentos; 

c. O local e data das sessões públicas de apresentação e esclarecimento de dúvidas; 

d. A forma de participação. 

Para tal foram usados os seguintes meios: 

a. Publicação em Diário da República; 
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b. Publicação num Jornal Diário de tiragem nacional (Jornal de Notícias); 

c. Publicação num Jornal Local (Cerveira Nova); 

d. Divulgação no sítio eletrónico da Câmara Municipal; 

e. Realização de 15 sessões públicas de esclarecimento; 

f. Divulgação na Revista Municipal n.º 21; 

g. Divulgação através de Editais distribuídos por todas as Freguesias; 

h. Divulgação pelos Párocos de todas as Freguesias; 

i. Notícia na Rádio Cultural de Cerveira; 

j. Distribuição de desdobráveis. 

  

 
Ilustração 3 - Aviso de Abertura Publicado no Diário da República 
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Ilustração 4 - Avisos divulgados no Jornal Cerveira Nova 
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Ilustração 5 - Avisos divulgados no Jornal de Notícias 

  

Os avisos acima referidos continham a seguinte informação:  

a. Período de Discussão Pública 

b. Locais de Consulta da proposta de revisão; 

c. Data e locais das sessões públicas de esclarecimento; 

d. Forma de apresentação das reclamações, observações e sugestões. 

e. Locais de Consulta da proposta de revisão 

f. Forma de apresentação das reclamações 
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Ilustração 6 - Divulgação no Portal electrónico do Município : http://www.cm-
vncerveira.pt/portal/page/vilanovadecerveira/portal_municipal 

 

http://www.cm-vncerveira.pt/portal/page/vilanovadecerveira/portal_municipal
http://www.cm-vncerveira.pt/portal/page/vilanovadecerveira/portal_municipal


 
 
 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

 
 

13 
 

 
Ilustração 7 - Desdobrável de divulgação 
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4.3.  Sessões públicas de esclarecimento 

As secções de esclarecimento foram realizadas segundo o previsto nos meios de 

divulgação da abertura do período de discussão pública tendo a participação de autarcas, 

técnicos da autarquia, munícipes bem como de pessoas responsáveis pela elaboração de 

projetos no âmbito do regime jurídico da urbanização e da edificação, registando-se a seguinte 

frequência: 

Freguesia N.º de participantes 

Campos 11 

Candemil 10 

Cornes 2 

Covas 15 

Gondar 8 

Gondarém 5 

Loivo 8 

Lovelhe 34 

Mentrestido 6 

Nogueira 2 

Reboreda 14 

Sapardos 11 

Sopo 15 

Vila Meã 10 

Vila Nova de Cerveira 15 

Geral 11 

Total 166 
Quadro 1 - N.º de participantes nas sessões públicas de esclarecimento 

 

4.4.  Locais de consulta e documentos disponibilizados  

Durante o período de Discussão Pública, a proposta de revisão do PDM de VNC encontrou-

se disponível para consulta nos seguintes locais: 

a. No Arquivo Municipal; 

b. Nas Juntas de Freguesia 

c. Em www.cm-vncerveira.pt. 

No arquivo municipal, a consulta estava disponível, todos os dias úteis das 9:30 horas às 

12:00 horas, e das 14:00 horas às 16:30 horas, encontrando-se disponível para consulta os 

seguintes elementos: 

a) Regulamento; 

b) Planta de Ordenamento e respectivo anexo, que dele faz parte integrante: 

 b.1) Anexo I - Zonamento Acústico; 

http://www.cm-vncerveira.pt/
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c) Planta de Condicionantes, tendo como respetivos anexos, que dele constituem parte 

integrante: 

c.1) Anexo I- Zonas Acústicas de Conflito; 

c.2) Anexo II - Áreas Florestais percorridas por Incêndios; 

c.3) Anexo III –. Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal; 

2 - Acompanham o Plano Diretor Municipal: 

a) Planta de Enquadramento Regional; 

b) Planta da Estrutura Ecológica Municipal; 

c) Relatório fundamentando as soluções adoptadas;  

d) Programa de Execução; 

Estudos de Caracterização do Território Municipal; 

f) Planta da Situação Existente; 

g) Planta do Património Cultural; 

h) Plantas de Valores Naturais em Rede Natura 2000 – Habitats; 

i) Plantas de Valores Naturais em Rede Natura 2000 – Espécies; 

k) Mapa de Ruído; 

l) Relatório Ambiental; 

n) Relatório com a indicação das licenças ou autorizações urbanísticas emitidas, comunicações 

prévias admitidas e pedidos de informações favoráveis em vigor; 

Nas Juntas de Freguesia estiveram disponíveis os elementos fundamentais do plano, 

referentes à área geográfica da respetiva freguesia. 

No sítio eletrónico da Câmara Municipal, existia um acesso na página inicial com ligação direta 

ao conteúdo da proposta, que continha em formato digital (.pdf) a proposta de plano completa. 

Local N.º de consultas 

Câmara Municipal 110 

www.cm-vncerveira.pt n.d. 

Juntas de Freguesia n.d. 
Quadro 2 - Consulta da proposta 

n.d. informação não disponível 

http://www.cm-vncerveira.pt/
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4.5.  Modalidades e formato da Participação Pública  

Durante o período de Discussão Pública os interessados puderam apresentar as suas 

observações, reclamações e sugestões acerca da proposta de revisão do PDM de VNC, através 

das seguintes formas: 

a. Preenchimento de ficha com modelo próprio disponibilizado para o efeito na Câmara 

Municipal, nas Juntas de Freguesia e em www.cm-vncerveira.pt. 

b. Acesso à aplicação online disponível para o efeito em http://www.cm-

vncerveira.pt/portal/page/vilanovadecerveira/portal_municipal/servicos_online/PDM   

Na ficha acima referida constavam os seguintes dados: 

a. Identificação do participante: 

b. Informação acerca do âmbito da participação; 

c. Exposição. 

A entrega das participações era admitida das seguintes formas: 

a. No balcão único da Câmara Municipal; 

b. Por carta registada com aviso de receção; 

c. Através da aplicação online disponível para o efeito em http://www.cm-

vncerveira.pt/portal/page/vilanovadecerveira/portal_municipal/servicos_online/PDM 

http://www.cm-vncerveira.pt/
http://www.cm-vncerveira.pt/portal/page/vilanovadecerveira/portal_municipal/servicos_online/PDM
http://www.cm-vncerveira.pt/portal/page/vilanovadecerveira/portal_municipal/servicos_online/PDM
http://www.cm-vncerveira.pt/portal/page/vilanovadecerveira/portal_municipal/servicos_online/PDM
http://www.cm-vncerveira.pt/portal/page/vilanovadecerveira/portal_municipal/servicos_online/PDM
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Ilustração 8 - Impresso tipo para participação 
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5. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 

5.1.  Enquadramento 

Como referido anteriormente, durante o período de Discussão Pública, a proposta de 

revisão do PDM de VNC esteve disponível para consulta em vários locais, tendo-se registado 

233 participações. 

A maioria das participações foi formalizada através do preenchimento do impresso tipo 

disponibilizado e entregues no balcão único da Câmara Municipal.  

Foram apenas registadas 14 participações formalizadas através da aplicação electrónica. 

Quanto à origem geográfica das participações, destaca-se a freguesia de Loivo com um 

total de 36 participações equivalente a 15,5% das participações, enquanto a freguesia de 

Sapardos regista apenas 6 participações. A média de participações por freguesia é de 15,3. 

 
  Gráfico 1 - Participações por Freguesia 

 

5.2.  Metodologia 

As participações foram ordenadas por freguesia, tendo sido selecionadas com recurso a 

uma base de dados organizada segundo os critérios de ponderação. 

Foi ainda criado um ficheiro do tipo dwg contendo georeferenciação de todas as 

participações bem como o resultado em termos de ponderação e de alteração da proposta de 

plano. 

Para apreciação preliminar foram considerados os seguintes aspectos: 
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 Enquadramento no modelo de ordenamento do território subjacente a proposta de 

revisão do plano, submetida a discussão pública. 

Os resultados obtidos permitiram classificar as participações em quatro tipologias 

segundo o gráfico seguinte. 

 
Gráfico 2 - Tipo de participação 

 

5.3.  Ponderação 

A ponderação das participações foi efetuada segundo a classificação supra referida. 

Às participações com implicações nas condicionantes legais foram analisadas, 

prioritariamente, para se obterem, atempadamente, os pareceres das entidades competentes. 

Decorrente das participações 831/11, 830/11, 828/11, 825/11 e 823/11 foi corrigido no 

Programa de Execução. Deste modo a realização da operação de loteamento prevista para 

Unidade de Execução (U.E.) 39 deverá ser da responsabilidade dos legítimos proprietários dos 

terrenos afetados. Esta correção estendeu-se a todas U.E. que abranjam terrenos unicamente 

privados. 

5.3.1.  Participações com implicações na Proposta de Ordenamento  

A maioria das participações, mais de 80%, solicita a reclassificação e requalificação do 

solo pretendendo, na sua totalidade, a qualificação em categorias que permita a 

edificabilidade. 

A estas participações acrescem àquelas que contestam a alteração, substancial, dos 

parâmetros de edificabilidade aplicáveis ao solo rural. 

Reapreciação
Ordenamento

Reapreciação
Condicionantes

Reapreciação
Regulamento

Outro
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O PDM aprovado em 1995, tal como era comum nos PDM’s de primeira geração, 

permitia a edificação em parcelas de 2000 e 5000 m2, respetivamente, para Espaços Agrícolas 

e Espaço Florestais. Na proposta de revisão e em resultado da fase de concertação com a CTA, 

a dimensão mínima aplicável ao Espaço Agrícola e ao Espaço Florestal é de, respetivamente, 10 

000 e os 15 000 m2,contrariamente ao defendido pela Câmara Municipal, na proposta 

submetida a conferencia de serviços, que previa a possibilidade de edificação em parcelas com 

dimensão mínima igual a definida no PDM, em vigor, nos 200 m contíguos ao perímetro 

urbano. 

Esta situação, presente num conjunto alargado de participações recebidas em sede de 

Discussão Pública da proposta de plano, poderá consubstanciar-se, nos termos da alínea d), n.º 

5, do artigo 77º do RJIGT, como uma “eventual lesão de direitos subjetivos”, uma vez que, o 

plano exige agora, para as mesmas áreas, dimensões de parcela 5 ou 7 vezes maiores.  

Para responder a este tipo de participações, foi adequada a organização das categorias 

do solo rural à tipologia de ocupação existente e ao modelo territorial do plano, através da 

introdução de categoria de solo rural designada como “Espaços de Edificação Dispersa”, em 

áreas caracterizadas por: 

a. Ocupação dispersa; 

b. Predominância de usos mistos; 

c. Carência de infraestruturas urbanas; 

d. Cuja infraestruturação deverá ser adequada a soluções apropriadas; 

A adequação da organização do solo rural e o respeito pelo modelo territorial do plano 

obrigou à qualificação como “Espaço de Edificação Dispersa” áreas pertencentes no PDM, em 

vigor, ao “Espaço de Construção Condicionada “ e na proposta de revisão, submetida a 

discussão pulica inicialmente, ao “Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Nível I 

Registou-se, ainda, um pequeno número de participações, solicitando a alteração de 

categoria dentro do solo urbano, com a finalidade de aumentar a capacidade construtiva ou 

possibilitar outras utilizações. 

Para responder a este tipo de participações e simultaneamente promover a 

urbanização programada, as áreas classificadas como solo urbano, com baixo nível de 

infraestruturação, foram integradas em unidades de execução pertencentes ao “Espaço 

Urbanizável” 

Nas áreas classificadas como solo urbano, em locais onde o nível de infraestruturação 

é muito deficitário ou mesmo inexistente, tendo em consideração o cadastro pequeno e 

irregular das parcelas nesta região do país, e numa perspetiva de alcance de um correto 

ordenamento do território, da otimização do solo, das infraestruturas necessárias, e da justa 

repartição dos benefícios e encargos, procedeu-se, sempre que justificável, à delimitação de 

unidades de execução. 
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Procedeu-se a um conjunto de acertos nas categorias de espaço do solo Rural, 

alterações que se consubstanciaram na proteção das linhas de água, através da classificação 

como “Espaço Florestal de Proteção” das respetivas galerias ripícolas.  

5.3.2.  Participações com implicações nas Condicionantes Legais  

As participações que incidem sobre áreas sujeitas a condicionantes legais subdividem-se 

em quatro grupos segundo o gráfico seguinte. 

 
Gráfico 3 - Participações com afetação de condicionantes legais 

 

5.3.2.1.  Participações com exclusão da RAN 

As participações com incidência na RAN - mais de 60 - registaram o maior número, 

relativamente as demais, representando 26% do total. 

Com base na metodologia e critérios adotados na delimitação da RAN, durante a 

elaboração da proposta de revisão do plano, procedeu-se a sistematização das participações, 

tendo sido subdivididas nos seguintes grupos: 

a. Exclusão por contiguidade com solo urbano; 

b. Exclusão com interrupção da mancha da RAN; 

c. Exclusão com abertura de nova frente urbana; 

d. Acertos cartográficos. 

Foi consultada a Comissão Regional da Reserva Agrícola Nacional cujo parecer se transcreve: 

“(…)Destas propostas consideramos que as correspondentes a interrupção da mancha de RAN (32 

ocorrências, 23.11 ha) e a abertura de nova frente urbana (10 ocorrências, 6.57ha), merecem o nosso 

parecer desfavorável por contrariarem o espírito com que foi realizado todo o trabalho de redelimitação 

da RAN ao longo do processo de revisão do PDM, isto é, criar manchas consistente com a conservação 

RAN

REN

RF

outras
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dos solos com maior aptidão agrícola, evitando a fragmentação em pequenas manchas sem 

continuidade. 

 Em alinhamento com a posição assumida no processo de revisão emitimos opinião favorável 

para as exclusões por contiguidade com o solo urbano (12 ocorrências, 3.75 ha) e acertos cartográficos 

(14 ocorrências, 2.10 ha), num total de 26 ocorrências e 5.85 ha” 

 
5.3.2.2.  Participações com exclusão do RF  

Registaram-se 29 participações com incidência em áreas sujeitas ao Regime Florestal, tendo 

sido subdivididas nos seguintes grupos: 

a. Acerto cartográfico - aquelas que não implica alterações substanciais no modelo de 

ordenamento apresentado a discussão pública e se referem a acertos e normalização do 

perímetro do Regime Florestal, designadamente pelo acerto daquele perímetro por limites 

físicos conhecidos; 

b. Acerto por área construída - situações respeitantes a correções de áreas efetivamente 

ocupadas e sobre as quais existem compromissos assumidos e/ou direitos adquiridos; 

c. Expansões de área urbana – aquelas que implicam alterações na classificação do solo proposta 

e submetida a discussão pública; 

d. Propriedade – aquelas que reclamam a necessidade de correção dos limites do Regime 

Florestal, pelo facto de este estar sobreposto a propriedades privadas. A estas participações 

juntaram-se os documentos, apresentados pelos requerentes, que comprovam a titularidade 

da propriedade 

As propostas foram submetidas apreciação da Autoridade Florestal Nacional (AFN), 

que emitiu parecer em 16, de Dezembro de 2001, do qual resultou o seguinte: 

a. As participações abrangidas pelo grupo referido na alínea a) apenas uma não mereceu 

concordância; 

b. As participações abrangidas pelo grupo referido na alínea b) mereceram concordância 

na totalidade; 

c. Das 7 participações abrangidas pelo grupo referido na aliena c), 4 mereceram 

concordância; 

d. Todas as participações abrangidas pelo grupo referido na alínea d) mereceram 

discordância. 

A AFN determinou, relativamente às discordâncias referidas nas alínea a) d) e uma da alínea c), 

que tratando-se de alegadas propriedades privadas, que o seu tratamento deverá ser realizado 

fora do âmbito da revisão do PDM, pelo que os respetivos processos deverão ser 

encaminhados individualmente para a UGF-M, solicitando a respetiva desafetação do Regime 

Florestal. 

Relativamente às restantes discordâncias informou o seguinte: 
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“Procurando a consensualização de posições a CMVNC e de acordo com os anteriores 

pareceres emitidos, as referidas propostas não nos parecem ter condições de aprovação dados 

os critérios adoptados, relativamente a características e condicionantes do espaço florestal, 

localização, condições topográficas e opções urbanísticas.” 

5.3.2.3.  Participações com implicações na REN  

A revisão da REN resultou dos trabalhos efetuados pela equipa e acompanhados pela 

CCDRN, com metodologias e critérios definidos pelo DL n.º 166/2008, de 22 de Agosto e 

respetiva regulamentação. 

A REN final do concelho de Vila Nova de Cerveira foi aprovada pela Comissão Nacional 

da Reserva Ecológica Nacional em reunião realizada em 23 de Setembro de 2008 e publicada 

no Diário da República pela Portaria 36/2010, de 13 de Janeiro. 

Neste contexto todas as participações respeitantes a exclusão da REN não foram 

acolhidas, ficando as respetivas áreas sujeitas ao Regime Jurídico da REN em vigor. 

5.3.3.  Participações com implicações no regulamento 

Ao nível do regulamento registou-se um significativo número de participações que 

manifestando desacordo com os parâmetros de edificabilidade nomeadamente ao nível da 

Dimensão Mínima.  

 No que diz respeito às categorias do Solo Urbano, cerca de 19% das participações 

sugeriam, acessoriamente à pretensão principal, a eliminação do parâmetro da dimensão 

mínima.  

O parâmetro de edificabilidade respeitante a “Dimensão Mínima” concretiza a estratégia 

do plano – consubstanciada no artigo 2º do regulamento – estabelecendo um modelo de 

organização espacial do território municipal, coerente, assente em quatro níveis hierárquicos 

de povoamento, com densidade gradual ao nível da ocupação e utilização.  

A dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade 

aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, sendo admissível para 

prédios anteriores dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a 

adequada integração urbanística ambiental e paisagística da pretensão, designadamente os 

requisitos previsto no Capitulo I do Titulo VI do regulamento. 

Segundo pesquisa nos processos de obra com licenças de utilização emitidas nos 

últimos anos e numa amostra de 100 casos foram identificados apenas 3 que apresentavam 

parcelas com dimensões inferiores a 500m2, dois dos quais em loteamentos aprovados. 

Pelo exposto decidiu-se não acolher a reclamação de eliminação do parâmetro 

“Dimensão Mínima”. 
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Um segundo tipo de participações, registadas, referia-se a inadequação dos 

parâmetros de edificabilidade, previstos nas categorias de solo rural, com as ocupações e 

utilizações dominantes e prevalecentes, condicionando ou impossibilitando a sua instalação. 

A título de exemplo transcreve-se, parcialmente, a participação n.º 854/11 

apresentada pela VALCER - Associação de Criadores de Gado de Valença e Vila Nova de 

Cerveira. 

…/… 

“Artigo 31.º - Seguindo o raciocínio que o tipo de edificações referidas no parágrafo anterior se 

enquadram na alínea h) do Artigo 29.º, surgem como parâmetros de edificabilidade para os mesmos, a 

dimensão mínima de 10000 m² e o índice de ocupação do solo de 10%. 

Ora, conhecendo as características do nosso cadastro, entenda-se as dimensões das parcelas agrícolas 

do nosso concelho, muito poucas serão aquelas que tenham uma dimensão de 10000 m². Mesmo as 

explorações pecuárias que possuem maior área (vacarias de leite por exemplo com 4000 m²) possuem a 

sua área dividida em várias parcelas sendo que muitas vezes nenhuma delas possui a dimensão de 

10000 m². Com este limite mínimo será muito difícil, senão impossível, edificar instalações para 

explorações pecuárias de classe 3 e 2, conforme previsto no REAP, admitindo que nas de classe 1, nessas 

sim a parcela principal deve ter uma dimensão maior.   

Para que seja possível cumprir com as normas de bem-estar animal, sanidade e de saúde pública 

previstas no REAP é necessária a edificação. Se a edificação ficar condicionada por este limite mínimo de 

10000 m², conhecendo a realidade das parcelas de solo agrícola do nosso Concelho, não será possível 

edificar mesmo em explorações cujo somatório do parcelário ultrapasse os 10000 m² e por conseguinte 

não se poderão instalar e licenciar explorações pecuárias de classe 3 e 2. Isto é particularmente 

importante numa altura em que os licenciamentos no âmbito do REAP estão a decorrer e muitas 

edificações já existentes vão ter de sofrer licenciamento municipal. 

É nossa opinião que este limite deve ser reduzido consideravelmente ou até para o limite que estava 

previsto no anterior PDM – 2000 m², sob pena de grave estrangulamento à iniciativa agro-pecuária que 

tanto tem sido encorajada por políticos e órgãos de decisão nos últimos tempos.” 

Sendo um dos objetivos do plano adequar as ocupações e utilizações à qualificação do 

solo, de forma a minimizar ou eliminar, eventuais, incompatibilidades, foram acolhidas, 

parcialmente, as questões levantadas, respeitantes a este tipo de participação, através da 

reformulação dos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade aplicáveis nas 

categorias do solo rural. 
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Artigo 39º 

Ocupações e utilizações permitidas 

1 – (…) 

2 –(…) 

a) Habitação unifamiliar isolada; 

b) Atividades industriais, comerciais ou de serviços, diretamente ligadas ou compatíveis com os usos permitidos: 

b1) Artes e ofícios tradicionais; 

b2) Comercio de frutas, de produtos hortícolas, plantas e flores; 

b3) Comercio ou serviços relacionados com animais de estimação; 

b4) Actividades indispensáveis à criação, ao desenvolvimento e à manutenção de funções do quotidiana da vida do aglomerado populacionais. 

c) Instalação de energias renováveis; 

d) Equipamentos de utilização coletiva, designadamente: 

(…) 

e) Espaços verdes de utilização coletiva, 

f) Infraestruturas públicas ou de interesse público compatíveis com o estatuto do solo rural, designadamente: 

g) Empreendimentos de turismo de habitação, de turismo no espaço rural, de turismo na natureza e parques de campismo e caravanismo, bem 

como instalações de animação turística; 

h) Anexo destinado ao uso complementar e dependente das ocupações e utilizações previstas no presente artigo. 

Artigo 40º 

(…) 

Subsecção I 

Regime de Edificabilidade 

Artigo 41º 

Parâmetros de Edificabilidade 

1 – Nesta categoria são aplicáveis os parâmetros de edificabilidade previstos no quadro seguinte: 

Qualificação 

do solo 

Dimensão mínima Índice de ocupação do solo 

Índice de 

impermeabilização do 

solo 

Número 

de pisos 
Al. a), n.º 2, 

art. 39º 

Al. b) a h), 

n.º 2, art. 

39º 

Al. a), n.º 2, 

art. 39º 

Al. b) a h), n.º 

2, art. 39º 

Espaço 

Florestal de 

Produção 

10 000 m2 5 000 m2 1% 5 % 25% 2 

2 - Nas edificações previstas no n.º 2, alínea b), do artigo 39º quando destinada a indústria, o número de pisos deverá respeitar o previsto no artigo 62º 

para os Espaços de Actividades Tipo A e B. 

3 - Às obras de ampliação de habitações existentes, antes da publicação do presente plano, são aplicáveis os parâmetros previstos para as alíneas b) a h), 

n.º 2, do artigo 39º 
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Ao nível do regulamento foram ainda introduzidas algumas alterações de forma e não de 

conteúdo, sugeridas pelo Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, na 

participação 974/11. 

Foi corrigido no Programa de Execução, a “Entidade Responsável” pela realização da 

operação de loteamento prevista para Unidade de Execução (U.E.) 39 deverão ser os 

particulares proprietários privados. Correção que se estendeu a todas U.E. que abranjam 

terrenos unicamente privados 

 

5.4.  Critérios de ponderação das participações e alteração das propostas  -

Conclusão 

A apreciação das participações teve em consideração: 

a. Conformidade com instrumentos de gestão territorial eficazes; 

b. Respeito pelas servidões e restrições de utilidade pública; 

c. Enquadramento no modelo territorial do plano, consubstanciado no artigo 2º do 

regulamento; 

d. A eventual lesão de direitos subjetivos; 

 

Da ponderação efetuada, segundo o critério acima referidos, obteve-se os seguintes 

resultados: 

 

Gráfico 4 - Resultado da ponderação 

 

Favorável (35,3%)

Parcialmente favorável
(24,8%)

Desfavorável (39,9%)



 
 
 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

 
 

27 
 

Entende-se por “Favorável” resultado da ponderação de participação cuja pretensão 

foi acolhida, resultando na alteração das peças do plano, conforme pretendido. 

Entende-se por “Parcialmente Favorável” o resultado da ponderação, decorrente da 

articulação dos diferentes fatores, em presença, possibilitando responder, parcialmente, às 

solicitações apresentadas, através da introdução de alterações de pormenor ao plano 

 Considera-se “Desfavorável” o resultado da ponderação de participação cuja 

pretensão não foi acolhida. 

Como referido no ponto 4.3.2 as participações com incidência em condicionantes 

legais, foi precedida de consulta à entidade da tutela. 

As alterações resultantes da ponderação das participações não comprometem o 

modelo de ordenamento territorial da proposta de revisão, submetida a discussão pública, e 

mereceram o parecer favorável das entidades com competência sobre as condicionantes legais 

afetadas. 

As alterações introduzidas na planta de ordenamento resultam em pequenas 

alterações sem impacto relevante na proposta. Sendo que a maioria das alterações se referem 

a alterações entre categorias da mesma classe de solo. 

Alteração Área 
(hectares) 

Alteração para “Espaços Urbanos de Baixa Densidade” 66,46  

Alteração para “Espaço de Atividades Económicas” 8,2 

Alteração para “Espaços Florestais” 161 

Alteração para “Áreas de Edificação Dispersa” 49,98 
Quadro 3 - Alteração Qualificação 

 

Alteração Área (hectares) 

Rural                     Urbano 54,4 

Urbano                 Rural 22,8 

Rural                     Rural 175,6 

Urbano                 Urbano  13,38 
Quadro 4 - Alteração Classificação 
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5.5 Ponderação das Participações  
 

Freguesia 
Ident. 
Req. 

Requerente Proposta de resposta  Peças a alterar 

CAMPOS 

C
A

M
P

O
S 

747/11 
Rui Alberto da Costa 
Pereira 

A participação enquadra-se no modelo territorial do plano, pelo que se propõe a classificação de “Espaço Urbano de Baixa Densidade 
Nível I”. 

Favorável Planta de Ordenamento 

787/11 
António Roleira 
Marinho 

O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 
27 de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, por se 
tratar de solo com elevada aptidão agrícola, posição que foi reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das 
participações recebidas em sede de discussão pública. 
O parecer de 1994 a que se refere o requerente, não coincide com a localização agora apresentada, diz respeito a um pedido de 
desafetação da RAN entre a EN 13 e a bifurcação entre a Rua do Caminho Velho e a Rua da Cultura, tendo efetivamente sido alterado 
nas plantas do PDM publicado em 1995. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação prevista. 

Desfavorável --- 

793/11 
António Gonçalves 
Roleira 

O terreno alvo de participação encontrava-se inserido em Reserva Agrícola Nacional, tendo por isso sido consultada a Comissão 
Regional da Reserva Agrícola Nacional que se pronunciou favoravelmente. 
O terreno em causa localiza-se numa das zonas centrais da freguesia de Campos, sendo justificável a classificação como Solo Urbano. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido em Unidade de Execução, na 
frente norte da Rua da Cultura. 

Favorável 
Planta de Ordenamento 
Planta de Condicionantes 

807/11 
Maria Cândida 
Pontedeira Senra 

O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 
27 de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição 
que foi reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação prevista. 

Desfavorável --- 
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888/11 
Carlos Alberto Esteves 
Gomes 

A pretensão de requalificação do solo na área identificada com (A) não se enquadra no modelo territorial do plano, pelo que se propõe 
manter a classificação. Tendo em vista a salvaguarda da segurança e conforto acústico nas habitações, evitou-se a densificação das 
áreas adjacentes à EN13, neste sentido apenas foram classificadas como solo urbano junto a esta via as áreas que coincidem com a 
área central da freguesia, junto à igreja, as áreas completamente ocupadas e ainda com áreas inseridas em Unidade de Execução, nas 
quais será possível, aquando da realização da Unidade de Execução, salvaguardar as questões de segurança e acessibilidade à EN 13, 
bem como o conforto acústico nas habitações. 
O parâmetro da “Dimensão Mínima” previsto em todas as categorias de Espaço permite efetivar a estratégia de ordenamento 
proposta para o concelho, designadamente por permitir estabelecer um modelo de organização espacial do território municipal, 
coerente e assente em quatro níveis hierárquicos de povoamento, estabelecendo desta forma uma gradualidade ao nível da ocupação, 
pelo que a pretensão de eliminação do parâmetro “Dimensão Mínima” não deverá ser aceite. 

Desfavorável Planta de Condicionantes 

898/11 

Catarina Júlia 
Fernandes Lemos 
Brandão 

O terreno em causa localiza-se numa das zonas centrais da freguesia de Campos, sendo justificável a classificação como Solo Urbano. 
O terreno alvo de participação encontrava-se inserido em Reserva Agrícola Nacional, tendo por isso sido consultada a Comissão 
Regional da Reserva Agrícola Nacional que se pronunciou favoravelmente. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, na frente norte da Rua da Cultura. 

Favorável 
Planta de Ordenamento 
Planta de Condicionantes 

927/11 
Joaquim Marinho 
Martins Lara 

A pretensão constitui um prolongamento não justificável de solo urbano junto à EN 13. A área classificada como solo urbano junto a 
referida via ocorreu apenas em áreas já edificadas, ou inseridas em Unidades de Execução, não se justificando por razões de segurança, 
ruído e garantia de nível de serviço da EN, constantes prolongamentos de solo urbano. 
O parâmetro da “Dimensão Mínima” previsto em todas as categorias de Espaço permite efetivar a estratégia de ordenamento 
proposta para o concelho, designadamente por permitir estabelecer um modelo de organização espacial do território municipal, 
coerente e assente em quatro níveis hierárquicos de povoamento, estabelecendo desta forma uma gradualidade ao nível da ocupação, 
pelo que a pretensão de eliminação do parâmetro “Dimensão Mínima” não deverá ser aceite. 
A área insere-se dentro de uma UOPG, devendo o destino dos terrenos ser definido durante a realização do Plano de Pormenor 
previsto. 
A área alvo de pretensão insere-se em Regime Florestal, tendo a Autoridade Florestal emitido parecer desfavorável à exclusão daquela 
condicionante durante o processo em curso. No caso de se tratar de propriedade privada deverá o requerente, de acordo com 
orientação da Autoridade Florestal Nacional, proceder às diligências para a desafetação junto da Unidade de Gestão Florestal do Minho 
UGF-M. 

Desfavorável ---- 

967/11 
Maria de Fátima dos 
Santos Pontedeira 

O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 
27 de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição 
que foi reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação prevista. 
 

Desfavorável ---- 

 814/11 
Maria de Fátima dos 
Santos Pontedeira 

A área em objeto de participação integra ligeiramente a Reserva Ecológica Nacional (REN) integrando os ecossistemas de "Zonas 
Ameaçadas por Cheias", ficando por isso sujeito ao Regime Jurídico da REN (DL 166/2008, de 22 de Agosto). A integração desta área 
em REN obedece ao previsto no referido Decreto-lei e foi tomada em reunião da Comissão Nacional de Reserva Ecológica realizada em 
23, de Setembro de 2008. A REN para o Município de Vila Nova de Cerveira encontra-se publicada no Diário da República pela Portaria 
36/2010, de 13 de Janeiro. 

Desfavorável ---- 
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850/11 
Augusto Pereira da 
Silva 

O parâmetro “Dimensão Mínima” assume um carácter estratégico no modelo territorial do plano, e está adequado às ocupações e 
utilizações previstas para cada categoria de solo, pelo que a sua eliminação não deverá ser aceite. 
Relativamente ao prédio alvo de participação, atendendo às características do local e às atividades lá instaladas propõe-se a 
classificação como “Espaço de Atividades tipo C”, sendo admissível, nesta subcategoria, dimensão mínima igual ou superior a 1500m2, 
o que responde ao solicitado. 

Favorável 
Planta de Ordenamento 
Regulamento 

854/11 

VALCER – Associação 
dos Criadores de Gado 
de Valença e Vila 
Nova de Cerveira 

1. Artigo 29º - entende-se que a pecuária está incluída no uso agrícola; 
2. Artigo 31º - Sendo um dos objetivos do plano adequar as ocupações e utilizações à qualificação do solo, de forma a 

minimizar ou eliminar, eventuais, incompatibilidades, foram acolhidas, parcialmente, as recomendações apresentadas pelo 
requerente, através da reformulação dos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade aplicáveis nas categorias do 
solo rural; 

3. Artigo 35º - como anteriormente referido, a pecuária está incluída no uso agrícola, devendo ser retirada qualquer referência 
aos regimes ou tipos; 

4. As dimensões mínimas exigidas são parâmetros de edificabilidade, pelo que não se aplica à atividade quando não haja 
edificação. 

Favorável Regulamento 

978/11 
Carlos Alberto Roleira 
Marinho 

A área assinalada insere-se, segundo a Planta de Condicionantes, em: Reserva Ecológica Nacional; Reserva Agrícola Nacional; Rio 
Minho e Margem; Zona inundável, não sendo correto a classificação como solo urbano. 
A utilização como como zona de lazer constitui um uso permitido na categoria Espaço Agrícola, pelo que se propõe manter a 
classificação. 

Desfavorável --- 

955/11 Paulo José Monteiro 
A participação enquadra-se parcialmente ao modelo territorial do plano, pelo que se propõe a classificação de “Espaço Urbano de 
Baixa Densidade Nível I”, até ao limite com a Reserva Ecológica Nacional (REN). 
 

Parcialment
e Favorável 

Planta de Ordenamento 

926/11 
Joaquim Marinho 
Martins de Lara 

A pretensão constitui um prolongamento não justificável de solo urbano junto à EN 13. A área classificada como solo urbano junto a 
referida via ocorreu apenas em áreas já edificadas, ou inseridas em Unidade de Execução, não se justificando por razões de segurança, 
ruído e garantia de nível de serviço da EN, constantes prolongamentos de solo urbano. 
O parâmetro da “Dimensão Mínima” previsto em todas as categorias de Espaço permite efetivar a estratégia de ordenamento 
proposta para o concelho, designadamente por permitir estabelecer um modelo de organização espacial do território municipal, 
coerente e assente em quatro níveis hierárquicos de povoamento, estabelecendo desta forma uma gradualidade ao nível da ocupação, 
pelo que a pretensão de eliminação do parâmetro “Dimensão Mínima” não deverá ser aceite. 

Desfavorável --- 

902/11 
Cristovão Manuel 
Alves Esperança 

A participação enquadra-se no modelo territorial do plano, pelo que se propõe a classificação de “Espaço Urbano de Baixa Densidade 
Nível I” 
 
Nota: A área encontrava-se parcialmente submetida a Regime Florestal, tendo a desafetação merecido parecer favorável da 
Autoridade Florestal Nacional. 

Favorável Planta de Ordenamento 
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905/11 
1104/1
1 

Centro de Cultura de 
Campos 

1 - O modelo territorial defendido para o território de Vila Nova de Cerveira pretendeu estabelecer uma gradualidade ao nível da ocupação, prevendo 
para espaços mais centrais ocupações mais densas, as quais se vão tornando menos densas, à medida que se vão aproximando do solo rural. 
Tendo em vista a salvaguarda da segurança e conforto acústico nas habitações, evitou-se a densificação das áreas adjacentes à EN13, ou próximas de 
fontes de ruído. 
a) Neste sentido as áreas assinaladas na participação com as referências 1a); 1b) e 1c) deverão manter-se em “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, 
pelo facto de estarem muito próximas da EN13. As áreas classificadas como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível II” junto a esta via coincidem com a 
área central da freguesia, junto à igreja, as áreas completamente ocupadas e ainda com áreas inseridas em Unidade de Execução, nas quais será possível, 
aquando da realização da Unidade de Execução, salvaguardar as questões de segurança e acessibilidade à EN 13, bem como o conforto acústico nas 
habitações; 
b) As áreas com as referências 1a); 1b) e 1c) também deverão manter-se em “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, estas áreas apresentam já uma 
estabilização do tecido urbano assente numa tipologia de habitação unifamiliar, que se pretende manter, de forma a facilitar a minimização de eventuais 
conflitos acústicos que possam vir a ocorrer devido à proximidade com a Zona industrial e com a linha de comboio. 
c) A mancha identificada com 1g) constitui uma área de transição com o solo rural, pelo que para assegurar a correta gradualidade na ocupação propõe-se 
espaços urbanos com menor índice de ocupação/impermeabilização, será no entanto admissível um ligeiro acerto próximo da intersecção entre as Ruas 
25 de Abril e Rua Rio de Campos. 
2 - Relativamente ao segundo ponto da participação informa-se o seguinte: 
A exclusão da mancha assinalada com 2a) 2c) foi proposta à Comissão Regional da Reserva Agrícola, tendo considerado que a exclusão pretendida 
constituiria uma intrusão na mancha da Reserva Agrícola Nacional (RAN), o que contraria o “espírito com que foi realizado todo o trabalho de 
redelimitação da RAN ao longo do processo de revisão do PDM”, com consequências na continuidade e dimensão da mesma, o que poderia comprometer 
a sustentabilidade da RAN no local, não aceitando a exclusão; 
b) A exclusão da mancha assinalada com 2b) foi aceite pela Comissão Regional da RAN, pelo que a frente norte da Rua da Cultura se propõe a qualificação 
como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”; 
3 – A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território equilibrada, 
permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma gradualidade na ocupação do 
solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 
3.1. A dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade, para os Espaços Urbanos de Baixa de Densidade, aplica-se aos 
prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, sendo admissível para prédios anteriores dimensões mínimas iguais  ou superiores a 500m2, 
quando salvaguardada a adequada integração urbanística ambiental e paisagística da pretensão, designadamente os requisitos previsto no Capitulo I do 
Titulo VI do regulamento. 
3.2. A dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade, para “Espaço de Atividades” tem consideração o necessário 
desafogo para instalação das ocupações e utilizações, eliminando ou minimizando, eventuais incompatibilidades decorrentes do seu funcionamento, 
admitindo-se, quando devidamente justificado, algumas exceções. 
3.3. As dimensões mínimas das categorias do solo rural resultaram da concertação com a Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA), que apesar de a 
autarquia ter proposto dimensões mínimas inferiores, aquela CTA não concordou. Não obstante e no sentido de adequar a organização do solo Rural, foi 
introduzida a categoria de “Espaços de Edificação Dispersa” e procedeu-se, ainda, à adequação dos parâmetros urbanísticos às ocupações e utilizações 
previstas em cada categoria de solo. 

Parcialmente 
Favorável 

--- 
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695/11 

Constantino João 
Magalhães Costa 
 

A participação adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa 
Densidade Nível I” e "Área de Edificação Dispersa". 

Parcialmente 
Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

806/11 
António José 
Pereira Guerreiro 

A área objeto de participação: 
a. Não possui vocação nem condições para que seja classificada como solo urbano. 
b. Encontra-se submetido parcialmente a Regime Florestal, tendo sido aceite pela AFN um ligeiro acerto no perímetro daquela 

condicionante. 
A atividade deverá ser relocalizada para categoria que a permita, ou eventualmente equacionar a sua regularização ao abrigo do artigo 
“Regime Transitório”, do Regulamento do PDM. 

Desfavorável --- 

870/11 
António Cerqueira 
Barbosa 

O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação prevista. 

Desfavorável --- 

877/11 Richard Solal 

A classificação como Solo Urbano da área objeto de participação não se adequa ao modelo territorial do plano. 
A área objeto de participação encontra-se submetida a Regime Florestal, tendo a AFN informado que a desafetação do Regime Florestal 
por razão de “propriedade privada” deverá ser realizada fora do âmbito da Revisão do PDM, pelo que os respetivos processos deverão ser 
encaminhados individualmente para a UGF-M, solicitando a respetiva desafetação do RF. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável ---- 

866/11 
José Fernando Lima 
e Castro 

A reclassificação em solo urbano da área assinalada não se enquadra com o modelo territorial do plano, pelo que se propõe manter a 
classificação como "Espaço Agrícola". 
O local alvo da participação localiza-se no interior do Solo Rural pelo que contraria o principio estabelecido de contenção da dispersão, e 
confronta diretamente com a EN302, tendo a ampliação do perímetro urbano, nas áreas adjacentes a este tipo de vias, sido limitada 
apenas às situações já ocupadas, ou inseridas em Unidades de Execução. 
As dimensões mínimas previstas para as categorias do solo rural resultaram da concertação com a Comissão Técnica de Acompanhamento 
(CTA), que apesar de a autarquia ter proposto dimensões mínimas inferiores, aquela CTA não concordou. Não obstante procedeu-se à 
adequação dos parâmetros urbanísticos às ocupações e utilizações previstas em cada categoria de solo. 

Desfavorável ---- 

864/11 

Maria Margarida 
Neto Lima Silva 
Pereira 

A reclassificação em solo urbano da área assinalada não se enquadra com o modelo territorial do plano, pelo que se propõe manter a 
classificação de "Espaço Agrícola". 
O local alvo da participação localiza-se no interior do Solo Rural pelo que contraria o princípio estabelecido de contenção da dispersão. 
As dimensões mínimas das categorias do solo rural resultaram da concertação com a Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA), que 
apesar de a autarquia ter proposto dimensões mínimas inferiores, aquela CTA não concordou. Não obstante procedeu-se à adequação dos 
parâmetros urbanísticos às ocupações e utilizações previstas em cada categoria de solo. 

Desfavorável ---- 

856/11 
Manuel Pedro 
Cerqueira Soares 

A participação formulada pelo requerente adequa-se parcialmente ao modelo territorial proposto e respeita os objetivos estabelecidos 
para a revisão do Plano, propondo-se a integração de mais 10 metros em “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, no sentido de 
facilitar a realização de operação urbanística. 

Parcialmente 
Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
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848/11 
Manuel Pedro 
Cerqueira Soares 

A participação formulada pelo requerente adequa-se parcialmente ao modelo territorial proposto e respeita os objetivos estabelecidos 
para a revisão do Plano, propondo-se a integração de mais 10 metros em “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”,  no sentido de 
facilitar a realização de operação urbanística . 

Parcialmente 
Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

822/11 
Martin André 
Alvarez Requejo 

A reclassificação em solo urbano na área assinalada não se enquadra com o modelo territorial do plano, pelo que se propõe manter a 
classificação de "Espaço Agrícola". 
O local alvo da participação localiza-se no interior do Solo Rural pelo que contraria o principio estabelecido de contenção da dispersão, e 
confronta diretamente com a EN302, tendo a ampliação do perímetro urbano, nas áreas adjacentes a este tipo de vias, sido limitada 
apenas às situações já ocupadas ou inseridas em Unidade de Execução. 
As dimensões mínimas das categorias do solo rural resultaram da concertação com a Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA), que 
apesar de a autarquia ter proposto dimensões mínimas inferiores, aquela CTA não concordou. Não obstante procedeu-se à adequação dos 
parâmetros urbanísticos às ocupações e utilizações previstas em cada categoria de solo. 

Desfavorável ---- 
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734/11 
Raul Vieira Pulido 
Valente 

Após ponderação da área em causa propõe-se a qualificação como Solo Urbanizável / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” até ao 
limite com o caminho, solução que mereceu parecer favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola. 

Favorável 

Planta de 
Ordenamento Planta 
de Condicionantes 
 

763/11 EMPROGA, Lda. 

O terreno em causa encontra-se inserido numa área de transição entre a Zona Industrial e o aglomerado de Áspera em Cornes, existindo 
nas imediações alguns armazéns construídos, pelo que se propõe a qualificação como “Espaço de Atividades Tipo C”, a qual deverá 
abranger não só o terreno alvo da pretensão, bem como uma área mais alargada que englobe outros armazéns já construídos e terreno 
com projeto idêntico. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

774/11 Abílio Mendes Lima 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável ---- 

776/11 Abílio Mendes Lima 

A participação formulada pelo requerente não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação apresenta características marcadamente rurais. 
A reclassificação em solo urbano da área assinalada constituiria um prolongamento do perímetro urbano não coerente com os princípios e 
objetivos da revisão do plano, pelo que se propõe manter a classificação como "Espaços Agrícolas". 

Desfavorável --- 

778/11 
Carla Sofia Lameira 
Pires 

A pretensão enquadra-se parcialmente no modelo territorial do Plano. 
O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
que aprovou a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi aceite, pela Comissão Regional da Reserva Agrícola, a exclusão de parte da área solicitada. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação como solo urbanizável / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível II” da área excluída da RAN, 
que deverá ficar inserida numa Unidade de Execução integrando toda a área não ocupada, entre o local da participação e a Igreja 
Paroquial. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento Planta 
de Condicionantes 
 

852/11 
José Luís Mota 
Pereira 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável ---- 

868/11 
Luís Ibérico 
Gonçalves Lopes 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável ---- 
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873/11 João Lourenço Pires 

 
A inclusão de parcelas na RAN não é, de acordo com orientações da entidade da tutela, admissível na fase da revisão do plano em curso, 
pelo que não poderão ser incluídas na RAN as parcelas identificadas com a letra (A). 
As parcelas identificadas com letra (B) pertencem à Área de Espaços Verdes do Loteamento Industrial do Pólo II, pelo que se propõe 
manter a classificação como “Espaço de Atividades tipo A”. 
A parcela identificada com a letra (C) encontra-se inserida em RAN, pelo que se consultou a Comissão Regional da Reserva Agrícola, que 
concordou apenas com um ligeiro acerto ao limite da RAN. 
Face ao exposto propõe-se a classificação de Espaço de Atividades Tipo A na área excluída da RAN. 
 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 
 

970/11 
Ana Maria Felix 
Durão Rodrigues 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável --- 

971/11 
Ana Maria Felix 
Durão Rodrigues 

A pretensão não se enquadra, na totalidade, ao modelo territorial do plano. 
A requalificação verificada a Nascente dos terrenos alvo de pretensão circunscreveu-se ao pequeno aglomerado existente 
O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 

Desfavorável ---- 

973/11 
Ana Maria Felix 
Durão Rodrigues 

A participação do requerente adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano. 
Atendendo à aparente configuração cadastral, propõe-se a qualificação como solo urbanizável / “ Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível 
I” 
A parcela identificada a Este apresenta características físicas desfavoráveis á edificação pelo que deverá ser mantida a qualificação como 
“Espaços Agrícolas”. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

972/11 
Ana Maria Felix 
Durão Rodrigues 

A participação formulada pelo requerente não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação apresenta características marcadamente rurais, pelo que se propõe manter a qualificação como "Espaços 
Agrícolas". 
Relativamente à aptidão para atividades de lazer informa-se que, de acordo com o regulamento do PDM, tais atividades poderão ser 
admissíveis nos "Espaços Agrícolas" 

Desfavorável --- 

969/11 
Ana Maria Felix 
Durão Rodrigues 

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado na participação anexa-se a informação técnica da Técnica Superior de Arqueologia. 
Em conformidade com o ponto 7 da mesma informação, será corrigido o limite da "Área de Potencial Arqueológico" 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

882/11 
Construções Gradin, 
Lda. 

Efetivamente os terrenos alvo da pretensão não pertencem ao loteamento industrial do Fulão (Lot.3/00), pelo que se propõe corrigir o 
perímetro da área de “Equipamentos Existentes”. 
A pretensão requalificação do solo para uma categoria adequada a comércio e serviços enquadra-se no modelo territorial do plano, pelo 
que se propõe a qualificação como “Espaço de Atividades Tipo C”. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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875/11 
Construções Gradin, 
Lda. 

A participação tal como se encontra formulada enquadra-se parcialmente no modelo territorial do plano. 
Atendendo à localização e às características do local, a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível II” é desadequada, 
propõe-se a qualificação como Solo Urbanizável / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, de forma a permitir, aquando da sua 
execução, garantir uma correta transição entre a área industrial e a área residencial. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

849/11 
Augusto José 
Gomes Alonso 

Da participação do requerente entende-se que pretende a requalificação da área assinalada como "Espaço Urbano". Neste pressuposto tal 
pretensão não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável ---- 
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690/11 

 
Joaquim José 
Fernandes 

A pretensão do requerente enquadra-se no modelo territorial do plano, pelo que se propõe a classificação de “Espaço Urbano de Baixa 
Densidade Nível I”. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

689/11 

Henrique Januário 
Figueiredo 
(SOAFOS) 

 
A “área de potencial arqueológico” não se trata de uma qualificação de solo mas de uma proteção de valores culturais, que segundo 
informação, que se anexa, dos serviços municipais competentes se justifica manter. 
Relativamente à qualificação esclarece-se, que de acordo com a Planta de Ordenamento, a área assinalada insere-se em "Espaços 
Agrícolas" e "Espaços Florestais de Proteção". 

Desfavorável --- 

919/11 
Junta de Freguesia 
de Covas 

A pretensão adequa-se ao modelo territorial do plano. 
A área alvo de participação encontrava-se submetida a Regime Florestal, pelo que foi consultada a Autoridade Florestal Nacional que, em 
16/12/11, emitiu parecer favorável de desafetação do RF, chamando atenção para a necessidade da proposta obter concordância em 
Assembleia de Compartes, tendo sido de imediato desencadeadas as diligências para necessária deliberação. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação em “Espaço Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” , de forma a salvaguardar 
uma correta transição entre os Solo Urbano e o Solo Rural. 

Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 

858/11 
João Antunes 
Correia 

A participação adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como "Área de Edificação Dispersa" Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
Regulamento 

836/11 
Junta de Freguesia 
de Covas 

A participação do requerente enquadra-se parcialmente no modelo territorial do plano. 
A área alvo da participação constitui no conjunto um contínuo natural coincidente com a mancha da Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
fundamental para assegurar a salvaguarda dos valores naturais e para assegurar a sustentabilidade da própria RAN. Parte da área em 
causa encontra-se em Reserva Agrícola Nacional, desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio. Durante a fase de 
acompanhamento da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, por se 
tratar de solo com elevada aptidão agrícola e por permitir manter a continuidade da mancha, posição que foi reafirmada na consulta 
efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública, tendo no entanto sido aceite um pequeno 
acerto a Este da referida mancha. 
Face ao exposto propõe-se a classificação em “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” entre o limite da RAN e o limite do “Espaço 
Urbano de Baixa Densidade Nível II”. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 

834/11 
Joaquim Armando 
Araújo 

O terreno alvo de participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional, pelo que foi consultada a Comissão Regional da Reserva Agrícola 
que se pronunciou favoravelmente à sua exclusão. 
Face ao exposto propõe-se a classificação em “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” 

Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 

833/11 
Rui Manuel Sousa 
Esteves 

O terreno alvo de participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional, pelo que foi consultada a Comissão Regional da Reserva Agrícola 
que se pronunciou favoravelmente à sua exclusão. 
Face ao exposto propõe-se a classificação em “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” 

Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 
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920/11 
Junta de Freguesia 
de Covas 

A área alvo de pretensão localiza-se no centro da freguesia cuja mata denominada "Mata da Quinta", constituindo um elemento 
caraterizar da paisagem cuja preservação importa assegurar. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação como "Espaço Florestal de Proteção" do lado Oeste da EN 302. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

886/11 
Jaime António 
Norte Melo 

A participação do requente enquadra-se parcialmente no modelo territorial do plano, pelo que se propõe-se a requalificação em “Espaço 
Urbano de Baixa Densidade Nível I” na área não inserida em Reserva Agrícola Nacional. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

835/11 
Junta de Freguesia 
de Covas 

A área alvo de participação apresentada é demasiado extensa e insere-se numa zona com características marcadamente rurais onde 
prevalece a paisagem agrícola, a sua reclassificação como solo urbano, constituiria um alargamento desmesurado do perímetro urbano, 
com consequências que poderiam vir a comprometer a imagem da aldeia de Covas. 
No entanto e atendendo à existência de habitações já construídas e à alteração substancial das regras para edificação nos "Espaços 
Agrícolas" propõe-se a qualificação como "Área de Edificação Dispersa". 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

832/11 
Juvenal Carvalho 
Brandão 

A área alvo de participação apresenta características marcadamente rurais onde prevalece a paisagem agrícola, a sua reclassificação como 
solo urbano, constituiria um alargamento desmesurado do perímetro urbano, com consequências que poderiam vir a comprometer a 
imagem da aldeia de Covas. No entanto e atendendo à existência de habitações já construídas e à alteração substancial das regras para 
edificação nos "Espaços Agrícolas" propõe-se a qualificação de "Espaço de Edificação Dispersa". 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

827/11 
Salvador Rodrigues 
Lopes 

A participação do requerente não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O terreno alvo de participação configura-se numa situação de interioridade, nas traseiras da frente urbana consolidada, sem qualquer 
frente infraestruturada, pelo que não reúne condições para ser classificado como solo urbano. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação de “Espaço Agrícola” 

Desfavorável --- 

754/11 
Luís Duarte 
Fernandes Almeida 

Da participação do requerente entende-se que pretende a requalificação da área assinalada como "Espaço Urbano" o que se enquadra no 
modelo territorial do plano, propondo-se a classificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

945/11 
João Manuel Nunes 
Tavares Nunes 

A participação não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo de participação apresenta características desadequadas à classificação como Solo Urbano. 
Os compromissos assumidos anteriormente, referidos na participação, mantém-se enquanto forem validos nos termos da lei. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação de Solo Rural. 

Desfavorável --- 

786/11 
Joaquim Filipe 
Fernandes Marçalo 

A participação não se adequa ao modelo territorial do plano, pelo que se propõe manter a qualificação como “Espaço Florestal de 
Proteção”. 

Desfavorável 
--- 
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974/11 

Instituto de 
Conservação da 
Natureza e da 
Biodiversidade 

As sugestões formuladas pelo ICNB, referem-se a correções de pormenor à redação do regulamento, pelo que se propõe atender na 
totalidade. 

Favorável Regulamento 

946/11 Plano 4 

O parâmetro de edificabilidade respeitante a “Dimensão Mínima” concretiza a estratégia do plano – consubstanciada no artigo 2º do 
regulamento – estabelecendo um modelo de organização espacial do território municipal, coerente, assente em quatro níveis hierárquicos 
de povoamento, com densidade gradual ao nível da ocupação e utilização. 
A dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da 
revisão do PDM, sendo admissível para prédios anteriores dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a 
adequada integração urbanística ambiental e paisagística da pretensão, designadamente os requisitos previsto no Capitulo I do Titulo VI do 
regulamento. 
Segundo pesquisa nos processos de obra com licenças de utilização emitidas nos últimos anos e numa amostra de 100 casos foram 
identificados apenas 3 que apresentavam parcelas com dimensões inferiores a 500m2, dois dos quais em loteamentos aprovados. 
Face ao exposto propõe-se manter o parâmetro da “Dimensão Mínima”. 

Desfavorável --- 

855/11 
Ricardo Jorge Lobo 
Ribeiro 

Entende-se que as atividades referidas na participação ("prestação de cuidados veterinários a animais de companhia …") são diretamente 
ligados ou compatíveis com as utilizações permitidas, no entanto e de forma a clarificar a redação serão introduzidas subalíneas 
exemplificando as utilizações diretamente ligadas ou compatíveis. 
Sendo um dos objetivos do plano adequar as ocupações e utilizações à qualificação do solo, de forma a minimizar ou eliminar, eventuais, 
incompatibilidades, foram acolhidas, parcialmente, as questões levantadas, através da reformulação dos artigos referentes aos 
parâmetros de edificabilidade aplicáveis nas categorias do solo rural. 

Favorável Regulamento 
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857/11 
Manuel Matias 
Martins 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública 

Desfavorável --- 

837/11 
Salvador Rodrigues 
Lopes 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública 

Desfavorável --- 

818/11 
Junta de Freguesia 
de Gondar 

O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação. 

Desfavorável --- 

817/11 

Maria da Conceição 
Pires Lopes 
Lourenço 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação. 

Desfavorável --- 

746/11 
Fernando Barbosa 
Gonçalves Lourenço 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação. 

Desfavorável --- 

922/11 Manuel Lopes 

O local em alvo da participação localiza-se numa pequena colina ocupada por espécies florestais, constituindo um elemento importante 
para a salvaguarda da paisagem e valores naturais do concelho, e por isso integrada em Estrutura Ecológica Municipal. 
No entanto e analisada a pretensão verificou-se que poderá proceder-se a uma ligeira alteração de forma a permitir a integração no 
perímetro urbano das áreas mais favoráveis à edificação. 
Face ao exposto propõe-se um ligeiro acerto nos limites do “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

841/11 
Carlos Albano Pires 
Lopes 

O local em alvo da participação localiza-se numa pequena colina ocupada por espécies florestais, constituindo um elemento importante 
para a salvaguarda da paisagem e valores naturais do concelho, e por isso integrada em Estrutura Ecológica Municipal. 
No entanto e analisada a pretensão verificou-se que poderá proceder-se a uma ligeira alteração de forma a permitir a integração no 
perímetro urbano das áreas mais favoráveis à edificação. 
Face ao exposto propõe-se um ligeiro acerto nos limites do “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
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839/11 
Salvador Rodrigues 
Lopes 

A participação adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano. 
A reclassificação da totalidade da área proposta interromperia a continuidade do solo rural o que poria em causa o contínuo natural 
existente e fundamental para a salvaguarda da paisagem e dos valores naturais do concelho. 
Face ao exposto propõe-se o alinhamento da categoria de “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” pelo limite desta categoria do 
frente Norte da rua. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

838/11 
Salvador Rodrigues 
Lopes 

A reclassificação em solo urbano da área assinalada não se enquadra com o modelo territorial do plano, pelo que se propõe manter a 
qualificação como "Espaço Agrícola". 
O local alvo da participação localiza-se no interior de uma mancha de solo rural, afastado das áreas urbanas previstas. A reclassificação em 
solo urbano da área assinalada contraria o princípio estabelecido de contenção da dispersão do povoamento. 

Desfavorável ---- 

826/11 
Luciano Carlos 
Lopes 

A reclassificação em solo urbano da área assinalada não se enquadra com o modelo territorial do plano, pelo que se propõe manter a 
qualificação como "Espaço Agrícola". 
O local alvo da participação localiza-se no interior de uma mancha de solo rural, afastado das áreas urbanas consolidadas. A sua 
reclassificação em solo urbano contraria o princípio estabelecido de contenção da dispersão do povoamento. 

Desfavorável --- 

824/11 
Luciano Carlos 
Lopes 

O terreno alvo de participação já se encontra classificado de "Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I" na frente confrontante com a via 
existente a Este, a expansão do perímetro Urbano na restante área assinalada traduzir-se-ia na abertura de uma nova frente urbana, 
desadequada do modelo territorial do plano, pelo que se propõe manter a classificação. 

Desfavorável --- 

811/11 
Luísa Claudine 
Gomes 

A participação do requerente não se enquadra no modelo territorial do plano. 
A pretensão implica abertura de uma nova frente urbana sem assegurar a necessária autonomia, continuidade ou articulação com a 
envolvente, afetando assim o correto ordenamento do território. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável 
 

--- 

810/11 
Ana Paula Gomes 
Bebiano 

A reclassificação em solo urbano da área assinalada não se enquadra com o modelo territorial do plano, pelo que se propõe manter a 
qualificação como "Espaço Agrícola". 
O local alvo da participação localiza-se no interior de uma mancha de solo rural, afastado das áreas urbanas previstas, cuja reclassificação 
em solo urbano contraria o princípio estabelecido de contenção da dispersão do povoamento. 

Desfavorável --- 

809/11 
Eliza Orlanda 
Gomes 

A participação do requerente adequa-se ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação de “Espaço urbano de Baixa Densidade 
Nível I” 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

749/11 
Isac Abreu 
Rodrigues 

A área alvo de participação encontra-se, aparentemente, integrada em "Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I". Não obstante propõe-
se, em resultado desta e de outras participações, uma ligeira alteração de forma a permitir a integração no perímetro urbano das áreas 
mais favoráveis à edificação. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

911/11 

Augusto Manuel 
Ferraz dos Reis 
Canedo 

O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), tendo por sido consultada a Comissão Regional da 
RAN que emitiu parecer desfavorável à exclusão da área assinalada. 

Desfavorável --- 



 
 
 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

 
 

42 
 

Gondarém 

G
O

N
D

A
R

ÉM
 

688/1
1 

Hugo Justino Couto 
Pereira 

O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação. 

Desfavorável --- 

699/1
1 

Constantino João 
Magalhães Costa 

O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação. 

Desfavorável --- 

714/1
1 

Ana Paula Araújo 
Marinho 

O local alvo da participação encontra-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 de Maio, 
altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira, pelo que foi consultada a Comissão Regional de RAN que concordou com a 
exclusão de uma pequena parte da mancha assinalada. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação como “espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” da área excluída da RAN 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 

872/1
1 

António Fernando 
Guerreiro Pereira 

A pretensão não adequa ao modelo territorial do Plano. 
O terreno de alvo de participação insere-se numa colina, que pelas suas características paisagísticas, bem como, pela presença do calvário, 
o que constitui um  elemento importante para a salvaguarda da paisagem e valores naturais e culturais do concelho, sendo incorreto a 
reclassificação em Solo Urbano. 
Após consultas dos documentos relativos à Discussão Pública da primeira versão do plano, verificou-se que a participação 1642 não foi 
aceite, tendo obtido parecer que se transcreve: "o terreno a que se refere a alínea a) (1642) situa-se em área florestal, pelo que só poderá ser 
urbanizado se cumprir o disposto no regulamento do PDM..." 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável --- 

767/1
1 

Manuel Sá Mendes 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como ”Espaço Urbanizável” / “Espaço 

urbano de Baixa Densidade Nível I” inserido na Unidade de Execução 30. 

Mais se informa que no caso de prédios privados abrangidos por regime Florestal, deverão ser encaminhados para Autoridade Florestal 

Nacional – UGF-M, individualmente,  os processos com pedido de desafetação do Regime Florestal, conforme parecer daquela entidade de 

16/12/11. 

Parcialment
e favorável 

--- 

952/1
1 

Alfredo Barroso Lda. 

O modelo territorial do plano pretende uma gradualidade na ocupação do solo, prevendo espaços com ocupações mais densas nas áreas 
mais centrais das freguesias que se vão tornando menos densas à medida que se vão aproximando do solo rural, por outro lado, e tendo 
em atenção as questões de segurança e conforto acústico das habitações e a minimizar os conflitos acústicos, evitou-se a densificação das 
áreas adjacentes à EN 13. 
Neste sentido a pretensão de requalificação em “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível II, não se enquadra no modelo territorial do 
plano, no entanto propõe-se a revisão da regulamentação dos “Espaços Urbanos de Baixa Densidade Nível I” de forma a permitir a 
tipologia de habitação unifamiliar geminada. 

Parcialment
e Favorável 

Regulamento 
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941/1
1 

Maria Augusta Pinto 
Barbosa 

O caminho a que o requerente se refere para delimitação do solo urbano não constitui, do ponto de vista urbanístico, uma via habilitante, 
com as características e infraestruturas adequadas para servir de suporte à edificabilidade, pelo que se propõe manter a qualificação como 
"Espaço Agrícola". 
Relativamente à recomendação de correção cartográfica, informa-se que a cartografia de base se encontra conforme homologada pelo 
IGP, não sendo permitida a sua alteração. 

Desfavorável --- 

895/1
1 

Júlia Pinto Barbosa 
A participação recebida enquadra-se parcialmente no modelo territorial do plano, propondo-se uma ligeira alteração do perímetro do 
“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 

777/1
1 

Eduardo Gomes 
Ribeiro 

O local alvo da participação localiza-se no interior do Solo Rural, afastado das áreas urbanas previstas. 
A reclassificação em solo urbano da área assinalada contraria o princípio estabelecido de contenção da dispersão do povoamento, pelo 
que se propõe manter a categoria de "Espaço Florestal". 

Desfavorável --- 

874/1
1 

Laurestino José da 
Silva Alves Salgueiro 

O terreno alvo de participação não reúne condições para que seja classificado como solo urbano, no entanto, atendendo aos antecedentes 
existentes e ocupação da envolvente, propõe-se a qualificação como “Área de Edificação Dispersa”. 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 

762/1
1 

Deolinda Couto A participação enquadra-se no modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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705/11 
Fernanda Amorim 
da Cruz 

A participação não reúne condições para ser aceite na totalidade. Propõe-se no entanto ligeiros acertos no limite do “Espaço Urbano de 
Baixa Densidade Nível I”, não é, no entanto, possível comprovar que tal alteração abranja terrenos da propriedade do requerente. 
Nota: durante a fase de ponderação foram realizadas, sem sucesso, algumas tentativas de contacto telefónico com o requerente, para 
verificar, com maior rigor, os limites dos prédios alvo de pretensão 

Parcialment
e favorável 

---- 

698/11 
Raul Jorge Esmeriz 
Costa 

O limite da unidade de execução 17 segue o muro que aparentemente limita a propriedade do requerente. Qualquer alteração ao limite 
da Unidade de Execução apenas deverá ser feita com base em informação topográfica que comprove outra delimitação cadastral. 
Face ao exposto propõe-se manter os limites apresentados. 
 

Desfavorável 
Planta de 
Ordenamento 

696/11 
Constantino João 
Magalhães Costa 

A área não reúne condições para que ser reclassificada como Solo Urbano, no entanto, atendendo aos antecedentes existentes e ocupação 
da envolvente, propõe-se a qualificação como “Área de Edificação Dispersa”. 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 
 

694/11 
Constantino João 
Magalhães Costa 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço urbano de Baixa Densidade 
Nível I” na área contígua ao “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível II”, devendo ficar limitada pelo CM 1023. 
A restante área não reúne condições para que ser reclassificada como Solo Urbano, no entanto, atendendo aos antecedentes existentes e 
ocupação da envolvente, propõe-se a qualificação como “Área de Edificação Dispersa”. 
Mais se informa que no caso de prédios privados abrangidos indevidamente pelo Regime Florestal, deverão ser encaminhados para 
Autoridade Florestal Nacional – UGF-M, individualmente os processos com pedido de desafetação do Regime Florestal, conforme parecer 
daquela entidade de 16/12/11. 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 
 

954/11 
Joaquim Paulo 
Pacheco Gomes 

Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A expansão da área urbana a Norte do caminho, onde se supõe localizar-se o terreno do requerente, contraria o modelo territorial do 
plano bem como os princípios e objetivos da revisão do plano pelo que se propõe manter a classificação. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Desfavorável 
Planta de 
Ordenamento 

937/11 
Joaquim Paulo 
Pacheco Gomes 

Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A expansão da área urbana a Norte do caminho, onde se supõe localizar-se o terreno do requerente, contraria o modelo territorial do 
plano bem como os princípios e objetivos da revisão do plano pelo que se propõe manter a classificação. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Desfavorável 
Planta de 
Ordenamento 
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961/11 
Avelino Fernandes 
Pereira 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A expansão da área urbana a Norte do caminho contraria o modelo territorial do plano bem como os princípios e objetivos da revisão do 
plano pelo que se propõe manter a classificação. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

960/12 
António Tenedório 
L. Costa 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A expansão da área urbana a Norte do caminho contraria o modelo territorial do plano bem como os princípios e objetivos da revisão do 
plano pelo que se propõe manter a classificação. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

959/11 
António da Silva 
Tenedório 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A expansão da área urbana a Norte do caminho contraria o modelo territorial do plano bem como os princípios e objetivos da revisão do 
plano pelo que se propõe manter a classificação. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

956/11 

António Paulo 
Gonçalves Ferreira 
da Silva 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A expansão da área urbana a Norte do caminho contraria o modelo territorial do plano bem como os princípios e objetivos da revisão do 
plano pelo que se propõe manter a classificação. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

953/11 
Maria Alice Costa 
Pereira 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A expansão da área urbana a Norte do caminho contraria o modelo territorial do plano bem como os princípios e objetivos da revisão do 
plano pelo que se propõe manter a classificação. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 
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942/11 

Adelaide 
Nascimento 
Baptista 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A expansão da área urbana a Norte do caminho contraria o modelo territorial do plano bem como os princípios e objetivos da revisão do 
plano pelo que se propõe manter a classificação. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 

936/11 
António da Silva 
Tenedório 

A requalificação do terreno identificado com a letra “F” adequa-se ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

935/11 
Avelino Fernandes 
Pereira 

A requalificação do terreno identificado com a letra “D” adequa-se ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

934/11 
Maria Alice Costa 
Pereira 

A requalificação do terreno identificado com a letra “B”e “H” adequa-se ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM.. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

933/11 

Adelaide 
Nascimento 
Baptista 

A requalificação do terreno identificado com a letra “G” adequa-se ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

932/11 
Joaquim Paulo 
Pacheco Gomes 

A requalificação do terreno identificado com a letra “J” não se adequa ao modelo territorial do plano. 
A expansão da área urbana a Norte do caminho contraria o modelo territorial do plano bem como os princípios e objetivos da revisão do 
plano pelo que se propõe manter a classificação. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Desfavorável 
Planta de 
Ordenamento 
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931/11 
Joaquim Paulo 
Pacheco Gomes 

A requalificação do terreno identificado com a letra “I” não se adequa ao modelo territorial do plano. 
A expansão da área urbana a Norte do caminho contraria o modelo territorial do plano bem como os princípios e objetivos da revisão do 
plano pelo que se propõe manter a classificação. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM. 

Desfavorável 
Planta de 
Ordenamento 

930/11 
Rui Sérgio Correia 
Pereira Dias 

A requalificação do terreno identificado com a letra “E” adequa-se ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

929/11 
António Tenedório 
L. da Costa 

A requalificação do terreno identificado com a letra “C” adequa-se ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

928/11 

António Paulo 
Gonçalves Ferreira 
da Silva 

A requalificação do terreno identificado com a letra “A” adequa-se ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

893/11 
Maria de Lurdes 
Morgado Batista 

A exposição do requente tal como se encontra formulada requer a correção do perímetro do Regime Florestal, pelo que foi 
reencaminhada para a Autoridade Florestal Nacional (AFN) com pedido de desafetação, tendo esta entidade emitido, em 16/12/11, 
parecer desfavorável, onde informava que “tratando-se de alegadas propriedades privadas, parece-nos que o seu tratamento deverá ser 
realizado fora do âmbito da revisão do PDM, pelo que os respetivos processos deverão ser encaminhados individualmente para a UGF-M, 
solicitando a respetiva desafetação do RF.” 

Desfavorável --- 

860/11 
António da Silva 
Tenedório 

A exposição do requente tal como se encontra formulada requer a correção do perímetro do Regime Florestal, pelo que foi 
reencaminhada para a Autoridade Florestal Nacional (AFN) com pedido de desafetação, tendo esta entidade emitido, em 16/12/11, 
parecer desfavorável, onde informava que “tratando-se de alegadas propriedades privadas, parece-nos que o seu tratamento deverá ser 
realizado fora do âmbito da revisão do PDM, pelo que os respetivos processos deverão ser encaminhados individualmente para a UGF-M, 
solicitando a respetiva desafetação do RF.” 

Desfavorável --- 

859/11 
Denis Carvalho 
Martins 

A exposição do requente tal como se encontra formulada requer a correção do perímetro do Regime Florestal, pelo que foi 
reencaminhada para a Autoridade Florestal Nacional (AFN) com pedido de desafetação, tendo esta entidade emitido, em 16/12/11, 
parecer desfavorável, onde informava que “tratando-se de alegadas propriedades privadas, parece-nos que o seu tratamento deverá ser 
realizado fora do âmbito da revisão do PDM, pelo que os respetivos processos deverão ser encaminhados individualmente para a UGF-M, 
solicitando a respetiva desafetação do RF.” 

Desfavorável -- 
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843/11 Rui Vaz de Sousa 

A exposição do requente tal como se encontra formulada requer a correção do perímetro do Regime Florestal, pelo que foi 
reencaminhada para a Autoridade Florestal Nacional (AFN) com pedido de desafetação, tendo esta entidade emitido, em 16/12/11, 
parecer desfavorável, onde informava que “tratando-se de alegadas propriedades privadas, parece-nos que o seu tratamento deverá ser 
realizado fora do âmbito da revisão do PDM, pelo que os respetivos processos deverão ser encaminhados individualmente para a UGF-M, 
solicitando a respetiva desafetação do RF.” 

Desfavorável --- 

788/11 

Rui Daniel 
Gonçalves de 
Carvalho 

A exposição do requente tal como se encontra formulada requer a correção do perímetro do Regime Florestal, pelo que foi 
reencaminhada para a Autoridade Florestal Nacional (AFN) com pedido de desafetação, tendo esta entidade emitido, em 16/12/11, 
parecer desfavorável, onde informava que “tratando-se de alegadas propriedades privadas, parece-nos que o seu tratamento deverá ser 
realizado fora do âmbito da revisão do PDM, pelo que os respetivos processos deverão ser encaminhados individualmente para a UGF-M, 
solicitando a respetiva desafetação do RF.” 

Desfavorável --- 

819/11 
António Tenedório 
Leite da Costa 

A participação do requerente adequa-se ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação de “Espaço Urbanizável” / “Espaço 
Urbano de Baixa Densidade Nível I”. Tratando-se de uma área de expansão urbana, ainda sem desenho urbano e tipologia definida 
propõe-se que fique inserida em Unidade de Execução. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

925/11 
Rui Jorge Garcia da 
Costa 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano, pelo que se propõe a qualificação de “Espaço Urbano de Baixa 
Densidade Nível I” na frente confrontante com o CM 1023. 
As dimensões mínimas exigidas para edificação em solo rural resultaram da concertação com a Comissão Técnica de Acompanhamento do 
Plano (CTA), que apesar de a autarquia ter proposto dimensões mímicas inferiores a CTA não concordou. 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 

890/11 
Maria de Lurdes 
Morgado Batista 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação de “Espaço urbano de Baixa Densidade 
Nível I” na frente confrontante com o CM1023 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

884/11 

Carlos Sérgio 
Dantas Pereira 
Fernandes 

O terreno alvo de participação não reúne condições para que seja classificado como solo urbano, no entanto, atendendo aos antecedentes 
e ocupação licenciada, propõe-se a qualificação como “Área de Edificação Dispersa”. 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Regulamento 

879/11 
Luís Maria Souto 
Coelho 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço urbano de Baixa Densidade 
Nível I” na área alta contigua ao “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível II” devendo ficar limitada pelo CM 1023. 
A restante área não reúne condições para que ser reclassificada como Solo Urbano, no entanto, atendendo aos antecedentes existentes e 
ocupação da envolvente, propõe-se a qualificação como “Área de Edificação Dispersa”. 
Mais se informa que no caso de prédios privados abrangidos indevidamente pelo Regime Florestal, deverão ser encaminhados para 
Autoridade Florestal Nacional – UGF-M, individualmente os processos com pedido de desafetação do Regime Florestal, conforme parecer 
daquela entidade de 16/12/11. 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 

 816/11 
Rui Sérgio Correia 
Pereira Dias 

A participação adequa-se ao modelo territorial do plano. 
Atendendo ao número de participações para o mesmo local e à configuração do cadastro propõe-se a qualificação em “Espaço 
Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” a Sul da estrada. 
 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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789/11 

Rui Daniel 
Gonçalves de 
Carvalho 

De acordo com a localização anexada à participação com registo RSP 789/11 a área em causa não se encontra abrangida por Regime 
Florestal. 

Desfavorável --- 

784/11 
Nelson Filipe 
Romeu Puga Costa 

Parte da área assinalada pelo requerente encontra-se, na proposta de Ordenamento, inserida em “Espaço Urbanizável” / "Espaço urbano 
de Baixa Densidade Nível II". 
A restante área não reúne condições para que ser reclassificada como Solo Urbano, no entanto, atendendo aos antecedentes existentes e 
ocupação da envolvente, propõe-se a qualificação como “Área de Edificação Dispersa”. 
 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 
 

783/11 
Nelson Filipe 
Romeu Puga Costa 

A participação formulada pelo requerente não se adequa no modelo territorial do plano, pelo que se propõe manter a classificação. 
O local objeto de participação localiza-se no interior do solo rural afastado dos aglomerados urbanos existentes e apresenta características 
morfológicas desfavoráveis à edificação urbana. 
A área em causa encontra-se protegida pela Reserva Ecológica Nacional (REN), integra os ecossistemas de Zonas Declivosas e Leitos de 
Cursos de Água, ficando por isso sujeita ao Regime Jurídico da REN em vigor (DL. 166/2008, de 22 de Agosto). 
A área em causa está inserida em Regime Florestal (RF) pelo que deverá o requerente, caso assim entenda, desencadear as diligências 
necessárias junto da Autoridade Florestal Nacional para desafetação do RF. 

Desfavorável --- 

782/11 
Nelson Filipe 
Romeu Puga Costa 

A participação formulada pelo requerente não se adequa no modelo territorial do plano, pelo que se propõe manter a classificação. 
O local objeto de participação localiza-se no interior do solo rural afastado dos aglomerados urbanos existentes e apresenta características 
morfológicas desfavoráveis à edificação urbana. 
A área em causa encontra-se protegida pela Reserva Ecológica Nacional (REN), integra os ecossistemas de Zonas Declivosas e Leitos de 
Cursos de Água, ficando por isso sujeita ao Regime Jurídico da REN em vigor (DL. 166/2008, de 22 de Agosto). 
A área em causa está inserida em Regime Florestal (RF) pelo que deverá o requerente, caso assim entenda, desencadear as diligências 
necessárias junto da AFN para exclusão do RF. 

Desfavorável --- 
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726/11 
Jorge Carlos Cunha 
Alves 

A pretensão não se adequa ao modelo territorial do plano. 
A reclassificação da área pertencente ao solo rural implicaria uma ampliação do perímetro urbano, apoiada na EN, situação que se evitou, 
por motivos de segurança, garantia do nível de serviço da via e de minimização de conflitos acústicos. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação. 

Desfavorável --- 

706/11 
José António 
Martins da Costa 

A participação adequa-se ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”. Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

977/11 
Luís Alberto 
Fernandes Pereira 

O requerente não apresenta localização na planta anexa. 
Segundo pesquisas internas nos processos de obras identificamos que o prédio referido na participação (336/030496) corresponde ao 
processo de obras 107/96. De acordo com a proposta de Ordenamento o terreno em causa está inserido em “Espaço Urbano de Baixa 
Densidade Nível II” e “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, o que responde ao solicitado. 

Favorável --- 

861/11 
Romeo José 
Fernandes da Silva 

Tendo em vista a salvaguarda da segurança e conforto acústico nas habitações e de forma minimizar os conflitos acústicos, evitou-se a 
densificação das áreas adjacentes à EN13. 
Atendendo a este pressuposto e às características do local justifica-se manter a classificação de “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível 
I”. 
No entanto chama-se atenção que, de acordo com o previsto no artigo respeitante aos "Parâmetros de Edificabilidade" , nos Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade, poderão ser admissíveis, na realização de operação loteamento com área igual ou superior a 10 000 m2, os 
parâmetros previstos no nível imediatamente superior. 

Desfavorável --- 

831/11 
Joaquim António 
Amorim 

A participação diz respeito ao pedido de correção da entidade responsável pela promoção da Unidade de Execução 39, constante do 
Programa de Execução, que deverá referir como entidade responsável pela execução da mesma os particulares proprietários dos terrenos. 
Propõe-se proceder à referida correção. 

Favorável Programa de Execução 

830/11 

Orlando José 
Gonçalves Pinto e 
Maria Dulce L. Pinto 

A participação diz respeito ao pedido de correção da entidade responsável pela promoção da Unidade de Execução 39, constante do 
Programa de Execução, que deverá referir como entidade responsável pela execução da mesma os particulares proprietários dos terrenos. 
Propõe-se proceder à referida correção. 

Favorável Programa de Execução 

828/11 

Maria Manuela 
Rebelo de Portugal 
Marreca 

A participação diz respeito ao pedido de correção da entidade responsável pela promoção da Unidade de Execução 39, constante do 
Programa de Execução, que deverá referir como entidade responsável pela execução da mesma os particulares proprietários dos terrenos. 
Propõe-se proceder à referida correção. 

Favorável Programa de Execução 

825/11 
Eira Tripla, 
Imobiliária, S.A. 

A participação diz respeito ao pedido de correção da entidade responsável pela promoção da Unidade de Execução 39, constante do 
Programa de Execução, que deverá referir como entidade responsável pela execução da mesma os particulares proprietários dos terrenos. 
Propõe-se proceder à referida correção. 

Favorável Programa de Execução 
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823/11 

Manuel Alves de 
Barros e Júlia 
Barbosa Gracinda 
Barros 

A participação diz respeito ao pedido de correção da entidade responsável pela promoção da Unidade de Execução 39, constante do 
Programa de Execução, que deverá referir como entidade responsável pela execução da mesma os particulares proprietários dos terrenos. 
Propõe-se proceder à referida correção. 

Favorável Programa de Execução 

785/11 
António Tomás 
Martins Fernandes 

A pretensão não se adequa ao modelo territorial do plano. 
A reclassificação da área pertencente ao solo rural implicaria uma ampliação do perímetro urbano, apoiada na EN, situação que se evitou, 
por motivos de segurança, garantia do nível de serviço da via e de minimização de conflitos acústicos. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação. 

Desfavorável --- 
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950/11 
Rosa Freitas Gomes 
Rego 

A participação não se enquadra no modelo territorial do Plano. 
O local alvo da participação encontra-se abrangido pela Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 
27 de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela 
Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi reafirmada na consulta efetuada no âmbito da 
ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável --- 

677/11 
Manuel Felgueiras 
Pereira 

A participação adequa-se ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

949/11 José Rodrigues Rego 

O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável --- 

947/11 José Rodrigues Rego 

O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável --- 

921/11 
Maria Emília Melo 
Gomes Viana 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável --- 

914/11 
Manuel Batista 
Gonçalves Araújo 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável ---- 

901/11 
Junta de Freguesia 
de Mentrestido 

A pretensão adequa-se ao modelo territorial do plano. 
A área alvo de participação encontrava-se submetida a Regime Florestal, pelo que foi consultada a Autoridade Florestal Nacional que, em 
16/12/11, emitiu parecer favorável de desafetação do RF, chamando atenção para a necessidade de a proposta obter concordância em 
Assembleia de Compartes, tendo sido de imediato desencadeadas as diligências para necessária deliberação. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação de “Espaço Urbanizável” / “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”. 

Desfavorável --- 
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899/11 
José Bernardino 
Rodrigues Gomes 

O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável --- 

887/11 
António Policarpo 
Araújo Lopes 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável --- 

948/11 José Rodrigues Rego 

A participação do requerente não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação apresenta características que não se adequam à classificação como Solo Urbano, além do mais constitui um 
espaço florestal necessário para a compartimentação dos usos e para o preenchimento do mosaico minhoto característico da paisagem da 
região, pelo que se propõe manter, no geral, a classificação. 
Não obstante propõe-se um ligeiro acerto do “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” pelo caminho a Norte. 

Desfavorável --- 
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685/11 
Silvestre Carvalho 
Alves 

A pretensão adequa-se ao modelo territorial do plano. 
O prédio alvo de pretensão encontrava-se inserido em Reserva Agrícola Nacional RAN), pelo que foi consultada a Comissão Regional da 
RAN, que se pronunciou favoravelmente. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação como “Espaço urbano de Baixa Densidade Nível I” 

Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 

957/11 
Salvador Alba 
Fernandez 

A participação não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O terreno alvo de pretensão encontra-se submetido ao Regime Florestal e apresenta características desfavoráveis à edificação urbana, 
quer ao nível da topografia quer ao nível do conforto acústico resultante da proximidade à zona industrial. 
De forma a minimizar os impactes negativos, ao nível visual e acústico, causados pela proximidade à Zona Industrial, a área onde se insere 
o terreno do requerente, deverá ser constituir uma barreia natural, razão que esteve presente na alteração ao Regime Florestal. 

Desfavorável --- 

897/11 
Junta de Freguesia 
de Nogueira 

A pretensão enquadra-se no modelo territorial do Plano. 
A área alvo de pretensão encontrava-se abrangida por Regime Florestal (RF) tendo sido consultada a Autoridade Florestal Nacional que se 
pronunciou favoravelmente à sua desafetação, em parecer emitido em 16/12/11. 
Face ao exposto propõe-se a classificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM, pelo que o parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser 
mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

894/11 
Junta de Freguesia 
de Nogueira 

A pretensão enquadra-se no modelo territorial do Plano. 
A área alvo de pretensão encontrava-se abrangida por Regime Florestal (RF) tendo sido consultada a Autoridade Florestal Nacional que se 
pronunciou favoravelmente à sua desafetação, em parecer emitido em 16/12/11. 
Face ao exposto propõe-se a classificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM, pelo que o parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser 
mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

869/11 

Galabrime – 
Imobiliária e Gestão 
Emp. S.A. 

 
A inclusão de parcelas na RAN não é, de acordo com orientações da entidade da tutela, admissível na fase da revisão do plano em curso, 
pelo que não poderão ser incluídas na RAN as parcelas identificadas com a letra (A). 
As parcelas identificadas com letra (B) pertencem à Área de Espaços Verdes do Loteamento Industrial do Pólo II, pelo que se propõe 
manter a classificação como “Espaço de Atividades tipo A”. 
A parcela identificada com a letra (C) encontra-se inserida em RAN, pelo que se consultou a Comissão Regional da Reserva Agrícola, que 
concordou apenas com um ligeiro acerto ao limite da RAN. 
Face ao exposto propõe-se a classificação de Espaço de Atividades Tipo A na área excluída da RAN. 

Desfavorável 

Planta de 
Condicionantes 
Planta de 
Ordenamento 

862/11 
Paulo Jorge Martins 
Ferreira 

A pretensão enquadra-se no modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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851/11 
Salvador Alba 
Fernandez 

 
A inclusão de parcelas na RAN não é, de acordo com orientações da entidade da tutela, admissível na fase da revisão do plano em curso, 
pelo que não poderão ser incluídas na RAN as parcelas identificadas com a letra (A). 
As parcelas identificadas com letra (B) pertencem à Área de Espaços Verdes do Loteamento Industrial do Pólo II, pelo que se propõe 
manter a classificação como “Espaço de Atividades tipo A”. 
A parcela identificada com a letra (C) encontra-se inserida em RAN, pelo que se consultou a Comissão Regional da Reserva Agrícola, que 
concordou apenas com um ligeiro acerto ao limite da RAN. 
Face ao exposto propõe-se a classificação de Espaço de Atividades Tipo A na área excluída da RAN. 

Desfavorável 

Planta de 
Ordenamento Planta 
de Condicionantes 
 

829/11 Egas Correia Pires A pretensão enquadra-se no modelo territorial do Plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”. Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

753/11 
Maria Laura 
Gonçalves de Barros 

A reclassificação em solo urbano da área assinalada não se enquadra com o modelo territorial do plano 
O local alvo da participação localiza-se no interior do Solo Rural pelo que contraria o princípio estabelecido de contenção da dispersão. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável --- 
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693/11 
Constantino João 
Magalhães Costa 

A pretensão enquadra-se no modelo territorial do plano, pelo que se propõe a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade 
Nível I” 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

686/11 

Maria de Lourdes 
Rodrigues Cunha L. 
Gonçalves 

A exposição do requente tal como se encontra formulada requer a correção do perímetro do Regime Florestal, pelo que foi 
reencaminhada para a Autoridade Florestal Nacional (AFN) com pedido de desafetação, tendo esta entidade emitido, em 16/12/11, 
parecer desfavorável, onde informava que “tratando-se de alegadas propriedades privadas, parece-nos que o seu tratamento deverá ser 
realizado fora do âmbito da revisão do PDM, pelo que os respetivos processos deverão ser encaminhados individualmente para a UGF-M, 
solicitando a respetiva desafetação do RF.” 

Desfavorável --- 

739/11 Calisto Brito Dias A pretensão enquadra-se no modelo territorial do plano propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”. Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

976/11 
Adelino Caldas 
Neves 

O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola” 

Desfavorável --- 

975/11 
Freguesia de 
Reboreda 

1. As dimensões mínimas das categorias do solo rural resultaram da concertação com a Comissão Técnica de Acompanhamento 
(CTA), que apesar de a autarquia ter proposto dimensões mínimas inferiores, aquela CTA não concordou. Não obstante e no 
sentido de adequar a organização do solo Rural, foi introduzida a categoria de “Espaços de Edificação Dispersa” e procedeu-se, 
à adequação dos parâmetros urbanísticos às ocupações e utilizações previstas em cada categoria de solo; 

2. Na área identificada na planta anexa em “Cavaleiras” verificam-se duas situações: 
a. Relativamente à área inserida em Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi consultada a Comissão Regional da RAN que não 

concordou com a sua exclusão, pelo que deverá ser mantida a qualificação como “Espaço Agrícola” 
b. A restante propõe-se a qualificação com “Área de Edificação Dispersa” 

3. A expansão urbana proposta entre a Gávea e Gandarela não se enquadra no modelo territorial do plano, e encontra-se 
submetida a Regime Florestal, tendo sido consultada a Autoridade Florestal Nacional que se pronunciou desfavoravelmente; 

4. A Autoridade Florestal Nacional concordou, no entanto, com a desafetação do Regime Florestal de pequenas áreas no lugar da 
Gávea de forma a retirar daquela condicionante as edificações existentes. 
 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

958/11 
Gracinda Fernandes 
Cantinho 

A participação não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola” 

Desfavorável --- 
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944/11 
Januário Lopes 
Fernandes 

A participação não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola” 

Desfavorável --- 

924/11 
José Pedro Gomes 
Pereira 

O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola” 

Desfavorável  

912/11 
Raquel Maria 
Martins Diz 

A participação não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola” 

Desfavorável --- 

909/11 
Amadeu Armando 
Sousa Morais 

A participação não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola” 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM, pelo que o parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser 
mantido. 
 

Desfavorável --- 

900/11 
Rosa Fernandes 
Cantinho Lopes 

A participação não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável --- 
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878/11 
José Alberto Soares 
Pontes 

O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 
Foi no entanto aceite pela Comissão Regional um ligeiro acerto no limite norte, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa 
Densidade Nível I” na área excluída da RAN. 

Desfavorável --- 

876/11 
José Alberto Soares 
Pontes 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola” 

Desfavorável --- 

847/11 
Augusto Pereira da 
Silva 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola” 

Desfavorável --- 

845/11 

Carmélia Olivia 
Fernandes Cantinho 
Venade 

A área alvo de pretensão insere-se em Regime Florestal, tendo sido consultada a Autoridade Florestal Nacional que apenas concordou com 
a desafetação das edificações existentes. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação como “Espaço de Baixa Densidade Nível I” da área desafetada do Regime Florestal. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 

821/11 
Deolinda das Neves 
Ribeiro 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola” 

Desfavorável --- 

812/11 
Deolinda das Neves 
Ribeiro 

A pretensão não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola” 

Desfavorável --- 
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808/11 
João Luís Senra 
Fernandes 

A participação não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável --- 

780/11 
José Augusto 
Cantinho Dias 

O terreno alvo de participação insere-se em Reserva Agrícola Nacional (RAN), tendo sido consultada a Comissão Regional da RAN que 
concordou com uma ligeira exclusão. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” na área excluída da RAN. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 

761/11 
Jorge Augusto Silva 
Rodrigues 

A área alvo de pretensão insere-se em Regime Florestal, tendo sido consultada a Autoridade Florestal Nacional que concordou com a sua 
desafetação. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação como “Espaço de Baixa Densidade Nível I” na área desafetada do Regime Florestal. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 

910/11 
Fernando Amorim 
Gomes 

A pretensão adequa-se ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM, pelo que o parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser 
mantido. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade. 
 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

908/11 
Amadeu Armando 
Sousa Morais 

A pretensão adequa-se ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM, pelo que o parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser 
mantido. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

907/11 
Amadeu Armando 
Sousa Morais 

A pretensão adequa-se ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM, pelo que o parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser 
mantido. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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906/11 
Amadeu Armando 
Sousa Morais 

A pretensão adequa-se ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”. 
A dimensão mínima bem como os restantes parâmetros de edificabilidade são fundamentais para assegurar uma ocupação do território 
equilibrada, permitindo estabelecer níveis de densificação diferenciados em função da vocação do solo. Permite ainda estabelecer uma 
gradualidade na ocupação do solo urbano, princípio estratégico da revisão do PDM, pelo que o parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser 
mantido. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

904/11 
José Alfredo Sousa 
Alves Morais 

A pretensão constitui um prolongamento não justificável de solo urbano junto à EN 13. A classificação como solo urbano junto à referida 
via ocorreu apenas em áreas já edificadas, ou inseridas em unidades de execução, não se justificando por razões de segurança, ruído e 
garantia de nível de serviço da EN, constantes prolongamentos de solo urbano. 
O parâmetro da “Dimensão Mínima” previsto em todas as categorias de Espaço permite efetivar a estratégia de ordenamento proposta 
para o concelho, designadamente por permitir estabelecer um modelo de organização espacial do território municipal, coerente e assente 
em quatro níveis hierárquicos de povoamento, estabelecendo desta forma uma gradualidade ao nível da ocupação, pelo que a pretensão 
de eliminação do parâmetro “Dimensão Mínima” não deverá ser aceite. 

Desfavorável --- 

903/11 
José Alfredo Sousa 
Alves Morais 

 
A participação adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como "Área de Edificação Dispersa". 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Regulamento 

758/11 
Manuel Augusto S. 
Alves Morais 

Face à localização apresentada pelo requerente verifica-se que a área assinalada na planta se encontra inserida em “Espaço Urbano de 
Baixa Densidade Nível I”, pelo que se propõe manter a qualificação. 

Favorável --- 

748/11 
António Martins 
Teixeira 

A participação enquadra-se no modelo territorial do plano, propondo-se a classificação de “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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951/11 
Aida Rosa Ferreira 
Lourenço 

A pretensão não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, por se tratar 
de solo com elevada aptidão agrícola, posição que foi reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações 
recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola” 

Desfavorável --- 

923/11 
Januário Joaquim 
Correia 

A pretensão não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável --- 

775/11 

Maria Irene da 
Cunha Oliveira 
Rocha 

A participação não se enquadra no modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável --- 

885/11 
José Luís Espinheira 
Silva 

A participação enquadra-se no modelo territorial do plano, pelo que se propõe a classificação de “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível 
I” 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

820/11 Maria Emília Pereira 
A participação enquadra-se no modelo territorial do plano, pelo que se propõe a classificação de “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível 
I” 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

676/11 
José Duarte 
Gonçalves da Silva 

A pretensão não põe em causa a realização da Unidade de Execução 22, pelo que se propõe redelimitação da U.E.22. Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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715/11 
Carlos Manuel 
Amorim Araújo 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano, propondo-se um ligeiro acerto do limite do “Espaço Urbano de Baixa 
Densidade Nível I” e a qualificação como “Área de Edificação Dispersa” na área envolvente. 

Parcialment
e favorável 

Planta de 
Ordenamento 

722/11 
André Joaquim 
Barroso Rebelo 

A pretensão enquadra-se no modelo territorial do Plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”. Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

915/11 Freguesia de Sopo 

A pretensão enquadra-se no modelo territorial do plano, devendo a execução da área de expansão urbana seja considerada a 
requalificação urbanística do loteamento construído na área adjacente e que apresenta atualmente características urbanas deficientes, 
propondo-se assim a qualificação como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” inserido numa unidade de 
execução que inclua loteamento existente. 
A área alvo de participação encontrava-se submetida a Regime Florestal, pelo que foi consultada a Autoridade Florestal Nacional que, em 
16/12/11, emitiu parecer favorável de desafetação do RF, chamando atenção para a necessidade de a proposta obter concordância em 
Assembleia de Compartes, tendo sido de imediato desencadeadas as diligências para necessária deliberação. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

883/11 
Luís Alberto 
Fernandes Araújo 

A pretensão não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo da participação encontra-se inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), desde a publicação da Portaria n.º 435-H/91, de 27 
de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. 
No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, posição que foi 
reafirmada na consulta efetuada no âmbito da ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública. 
Face ao exposto deverá ser mantida a qualificação de “Espaço Agrícola”. 

Desfavorável --- 

842/11 Freguesia de Sopo 

A participação adequa-se ao modelo territorial do plano. 
A área alvo de participação encontrava-se submetida a Regime Florestal, pelo que foi consultada a Autoridade Florestal Nacional que, em 
16/12/11, emitiu parecer favorável de desafetação do RF, chamando atenção para a necessidade de a proposta obter concordância em 
Assembleia de Compartes, tendo sido de imediato desencadeadas as diligências para necessária deliberação. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação de “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, na área desafetada do Regime Florestal. 

Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 

840/11 Freguesia de Sopo 

A pretensão constitui uma acerto dos limites da Unidade de Execução. 
A área alvo de participação encontrava-se submetida a Regime Florestal, pelo que foi consultada a Autoridade Florestal Nacional que, em 
16/12/11, emitiu parecer favorável de desafetação do RF. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação de “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, na área desafetada do Regime Florestal. 

Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Planta de 
Condicionantes 



 
 
 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

 
 

63 
 

938/11 

António 
Constantino Silva 
Araújo 

Relativamente às reclamações apresentadas pelo requerente informa-se o seguinte: 
1. Área de Perigosidade de Incêndio Florestal – Alta e Muito Alta. 

O assunto foi submetido à apreciação do Gabinete Técnico Florestal cuja parecer se anexa; 
2. Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A revisão da REN resultou dos trabalhos efetuados pela equipa e acompanhados pela CCDRN, com metodologias e critérios 
definidos pelo DL n.º 166/2008, de 22 de Agosto e respetiva regulamentação. 
A REN final do concelho de Vila Nova de Cerveira foi aprovada pela Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional em 
reunião realizada em 23 de Setembro de 2008 e publicada no Diário da República pela Portaria 36/2010, de 13 de Janeiro. 
Neste contexto todas as participações respeitantes a exclusão da REN não foram acolhidas, ficando as respetivas áreas sujeitas 
ao Regime Jurídico da REN em vigor; 

3. Estrutura Ecológica Municipal (EEM). 
A EEM constituiu um sistema de salvaguarda proteção e valorização ambiental transversal à classificação de uso do solo e 
compreende, entre outras, as áreas protegidas por REN, pelo que não se justifica retirar a área em causa da EEM; 

4. Infraestruturas e Equipamentos de Utilização Coletiva 
O perímetro identificado como "infraestruturas e Equipamentos de Utilização Coletiva" destina-se, unicamente, a prevenir a 
criação de condições de incompatibilidade com as infraestruturas previstas, não constituindo um impedimento ao uso e aplica-
se não só às áreas abrangidas pelos referidos perímetros como também aos prédios confrontantes, pelo que não se justifica 
retirar a área assinalada; 

5. Índice de Ocupação do Solo (Io) 
O Io previsto resulta da concertação com a Comissão Técnica de Acompanhamento e visa a concretização do modelo territorial 
subjacente à revisão do PDM, tendo em consideração as características dos espaços, ao nível ambiental, paisagístico e 
urbanístico. 
Mais se esclarece que, o Io aplicável à realização de Equipamentos de Utilização Coletiva é de 5%, sendo superior ao previsto 
para a habitação. 

Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável  

917/11 
Manuel Pedro 
Cerqueira Soares 

A classificação do solo na área alvo de participação segue um critério de distância à via habilitante, não se justificando a ampliação do Solo 
Urbano. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação. 

Desfavorável --- 

916/11 
Piedade do Céu P. 
Cannon 

A pretensão enquadra-se no modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação de “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa 
Densidade Nível I”, integrada nem unidade de execução de forma a salvaguarda uma correta ocupação do solo e minimizar eventuais 
conflitos com EM 516. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

896/11 
Manuel Pedro 
Cerqueira Soares 

A pretensão adequa-se parcialmente ao modelo territorial do plano. 
Analisado o local propõe-se um ligeiro acerto do limite do “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” e a qualificação como “Área de 
Edificação Dispersa” na área envolvente. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Regulamento 
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891/11 
Manuel Pedro 
Cerqueira Soares 

A classificação do solo na área alvo de participação segue um critério de distância à via habilitante, não se justificando a ampliação do Solo 
Urbano. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável --- 

889/11 
Manuel Pedro 
Cerqueira Soares 

A pretensão tal como se encontra formulada não se enquadra no modelo territorial do Plano. 
Atendendo à tipologia de ocupação de toda a envolvente propõe-se a qualificação de "Área de Edificação Dispersa". 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Regulamento 

880/11 
Manuel Pedro 
Cerqueira Soares 

A classificação do solo na área alvo de participação segue um critério de distância à via habilitante, não se justificando a ampliação do Solo 
Urbano. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável --- 

863/11 Freguesia de Sopo 
A participação enquadra-se no modelo territorial do plano, pelo que se propõe a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade 
Nível I” 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

846/11 
Manuel Pedro 
Cerqueira Soares 

A classificação do solo na área alvo de participação segue um critério de distância à via habilitante, não se justificando a ampliação do Solo 
Urbano. 
Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável 
Planta de 
Ordenamento 

844/11 Freguesia de Sopo 
A participação enquadra-se no modelo territorial do plano, pelo que se propõe a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade 
Nível I” 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

697/11 
Constantino João 
Magalhães Costa 

A área alvo de participação insere-se numa zona com características marcadamente rurais onde prevalece a paisagem agrícola, a sua 
reclassificação como solo urbano não se adequa ao modelo territorial do plano. No entanto e atendendo à existência à tipologia de 
ocupação existente propõe-se a qualificação de "Área de Edificação Dispersa". 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
Regulamento 

675/11 
João Manuel Castim 
Branco 

A área alvo de participação insere-se numa zona com características marcadamente rurais onde prevalece a paisagem agrícola, a sua 
reclassificação como solo urbano não se adequa ao modelo territorial do plano. No entanto e atendendo à existência à tipologia de 
ocupação existente propõe-se a qualificação de "Área de Edificação Dispersa". 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
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815/11 
Sérgio Rui Marinho 
Fernandes 

A participação enquadra-se no modelo territorial do plano. 
A área alvo de participação encontrava-se submetida a Regime Florestal (RF), pelo que foi consultada a Autoridade Florestal Nacional que, 
em 16/12/11, emitiu parecer favorável de desafetação do RF. 
Face ao exposto propõe-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

745/11 
Alexandrino Pires 
Ranhado 

O terreno alvo de participação encontra-se maioritariamente abrangido por Reserva Agrícola Nacional, desde a publicação da Portaria n.º 
435-H/91, de 27 de Maio, altura em que foi publicada a RAN de Vila Nova de Cerveira. No âmbito da revisão do PDM de VNC foi entendido 
pela Comissão Regional da Reserva Agrícola manter essa área em RAN, por se tratar de solo com elevada aptidão agrícola. 
A restante área, confinante com o caminho a Sul, atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao 
défice de infraestruturas propõe-se a qualificação como “Espaço Urbanizável”/“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa 
unidade de execução mais abrangente, de forma assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 

Parcialment
e Favorável 

--- 

943/11 
César Fernando 
Alves Sá 

A participação não se adequa ao modelo territorial do plano. 
O local alvo de participação reúne um conjunto de limitações que impedem a sua classificação como solo urbano, nomeadamente: 

1. Encontra-se protegido pela Reserva Ecológica Nacional REN, integrando o ecossistema de Áreas de Infiltração Máxima, ficando sujeito 
ao Regime Jurídico da REN (DL 166/2008, de 22 de Agosto). A integração desta área em REN foi deliberada pela Comissão Nacional da 
REN em reunião realizada em 23 de Setembro de 2008 e posteriormente publicada em Diário da República pela Portaria 36/2010 de 
13, de Janeiro; 

2. Apresenta uma profundidade reduzida (+/- 20 metros) limitada entre a Rua das Maceiras e a Linha Ferroviária; 
3. Encontra-se condicionado pela servidão non aedificandi da Rede Ferroviária / Linha do Minho. 

Face ao exposto propõe-se manter a classificação. 

Desfavorável --- 

918/11 
Fernando Manuel 
Ribeiro Neves 

O local a que se refere a presente participação foi alvo, durante o período de discussão pública do PDM, de um número significativo de 
participações. 
A área apresenta características morfológicas favoráveis à edificação, no entanto trata-se de uma área extensa, para o contexto urbano 
municipal, sem qualquer tipo de desenho ou estruturação urbana, por outro lado a freguesia de Vila Meã registou no último censo a maior 
subida populacional do concelho (27%). 
Tendo em atenção estes pressupostos e a otimização do solo e das redes de infraestruturas propõe-se a qualificação de toda a área, não 
ocupada, inserida entre a Rua do Ilhó e a frente urbana da Rua dos Feitais, em “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade 
Nível I”, de forma a permitir programar a urbanização através da realização de operação de loteamento, que permita definir a estrutura 
viária, lotes com dimensão adequada à edificação, dotar de infraestruturas e ponderar usos complementares adequados à função 
residencial de acordo com o nível de ocupação. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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892/11 
José Cândido 
Pontedeira Sobreiro 

O local a que se refere a presente participação foi alvo, durante o período de discussão pública do PDM, de um número significativo de 
participações. 
A área apresenta características morfológicas favoráveis à edificação, no entanto trata-se de uma área extensa, para o contexto urbano 
municipal, sem qualquer tipo de desenho ou estruturação urbana, por outro lado a freguesia de Vila Meã registou no último censo a maior 
subida populacional do concelho (27%). 
Tendo em atenção estes pressupostos e a otimização do solo e das redes de infraestruturas propõe-se a qualificação de toda a área, não 
ocupada, inserida entre a Rua do Ilhó e a frente urbana da Rua dos Feitais, em “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade 
Nível I”, de forma a permitir programar a urbanização através da realização de operação de loteamento, que permita definir a estrutura 
viária, lotes com dimensão adequada à edificação, dotar de infraestruturas e ponderar usos complementares adequados à função 
residencial de acordo com o nível de ocupação. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

853/11 
Paula Pereira 
Gomes Domingues 

A pretensão adequa-se ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”. 
O parâmetro da “Dimensão Mínima” previsto em todas as categorias de Espaço permite efetivar a estratégia de ordenamento proposta 
para o concelho, designadamente por permitir estabelecer um modelo de organização espacial do território municipal, coerente e assente 
em quatro níveis hierárquicos de povoamento, estabelecendo desta forma uma gradualidade ao nível da ocupação, pelo que a pretensão 
de eliminação do parâmetro “Dimensão Mínima” não deverá ser aceite. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
pametro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

764/11 
Luís Fernando da 
Silva Pereira 

O local a que se refere a presente participação foi alvo, durante o período de discussão pública do PDM, de um número significativo de 
participações. 
A área apresenta características morfológicas favoráveis à edificação, no entanto trata-se de uma área extensa, para o contexto urbano 
municipal, sem qualquer tipo de desenho ou estruturação urbana, por outro lado a freguesia de Vila Meã registou no último censo a maior 
subida populacional do concelho (27%). 
Tendo em atenção estes pressupostos e a otimização do solo e das redes de infraestruturas propõe-se a qualificação de toda a área, não 
ocupada, inserida entre a Rua do Ilhó e a frente urbana da Rua dos Feitais, em “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade 
Nível I”, de forma a permitir programar a urbanização através da realização de operação de loteamento, que permita definir a estrutura 
viária, lotes com dimensão adequada à edificação, dotar de infraestruturas e ponderar usos complementares adequados à função 
residencial de acordo com o nível de ocupação. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

721/11 
Goreta Alice Cunha 
da Silva 

O local a que se refere a presente participação foi alvo, durante o período de discussão pública do PDM, de um número significativo de 
participações. 
A área apresenta características morfológicas favoráveis à edificação, no entanto trata-se de uma área extensa, para o contexto urbano 
municipal, sem qualquer tipo de desenho ou estruturação urbana, por outro lado a freguesia de Vila Meã registou no último censo a maior 
subida populacional do concelho (27%). 
Tendo em atenção estes pressupostos e a otimização do solo e das redes de infraestruturas propõe-se a qualificação de toda a área, não 
ocupada, inserida entre a Rua do Ilhó e a frente urbana da Rua dos Feitais, em “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” inserido em 
Unidade de Execução, de forma a permitir programar a urbanização através da realização de operação de loteamento, que permita definir 
a estrutura viária, lotes com dimensão adequada à edificação, dotar de infraestruturas e ponderar usos complementares adequados à 
função residencial de acordo com o nível de ocupação. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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804/11 
José Ranhado 
Gomes 

O local alvo de participação constitui, em conjunto com a bolsa de terrenos imediatamente a Sul, uma área de expansão do Solo Urbano 
de dimensão considerável, cuja ocupação do solo disponível poderá ser otimizada caso a urbanização seja programada. 
Atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação 
como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma 
assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

803/11 Maria Carolina Sá 

O local alvo de participação constitui, em conjunto com a bolsa de terrenos imediatamente a Sul, uma área de expansão do Solo Urbano 
de dimensão considerável, cuja ocupação do solo disponível poderá ser otimizada caso a urbanização seja programada. 
Atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação 
como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma 
assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

802/11 João Luís Silva Brito 

O local alvo de participação constitui, em conjunto com a bolsa de terrenos imediatamente a Sul, uma área de expansão do Solo Urbano 
de dimensão considerável, cuja ocupação do solo disponível poderá ser otimizada caso a urbanização seja programada. 
Atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação 
como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma 
assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

801/11 
Maria Isolina B. 
Gomes Pires 

O local alvo de participação constitui, em conjunto com a bolsa de terrenos imediatamente a Sul, uma área de expansão do Solo Urbano 
de dimensão considerável, cuja ocupação do solo disponível poderá ser otimizada caso a urbanização seja programada. 
Atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação 
como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma 
assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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800/11 
Adriano Dias 
Fernandes 

O local alvo de participação constitui, em conjunto com a bolsa de terrenos imediatamente a Sul, uma área de expansão do Solo Urbano 
de dimensão considerável, cuja ocupação do solo disponível poderá ser otimizada caso a urbanização seja programada. 
Atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação 
como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma 
assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

799/11 
Luís António 
Rodrigues Sobreiro 

O local alvo de participação constitui, em conjunto com a bolsa de terrenos imediatamente a Sul, uma área de expansão do Solo Urbano 
de dimensão considerável, cuja ocupação do solo disponível poderá ser otimizada caso a urbanização seja programada. 
Atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação 
como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma 
assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

798/11 
Ermelinda Pires 
Araújo Marinho 

O local alvo de participação constitui, em conjunto com a bolsa de terrenos imediatamente a Sul, uma área de expansão do Solo Urbano 
de dimensão considerável, cuja ocupação do solo disponível poderá ser otimizada caso a urbanização seja programada. 
Atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação 
como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma 
assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

797/11 Salvador B. Gomes 

O local alvo de participação constitui, em conjunto com a bolsa de terrenos imediatamente a Sul, uma área de expansão do Solo Urbano 
de dimensão considerável, cuja ocupação do solo disponível poderá ser otimizada caso a urbanização seja programada. 
Atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação 
como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma 
assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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796/11 
Carlos Jorge Pires 
da Cruz 

O local alvo de participação constitui, em conjunto com a bolsa de terrenos imediatamente a Sul, uma área de expansão do Solo Urbano 
de dimensão considerável, cuja ocupação do solo disponível poderá ser otimizada caso a urbanização seja programada. 
Atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação 
como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma 
assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

795/11 Júlio Joaquim Pires 

O local alvo de participação constitui, em conjunto com a bolsa de terrenos imediatamente a Sul, uma área de expansão do Solo Urbano 
de dimensão considerável, cuja ocupação do solo disponível poderá ser otimizada caso a urbanização seja programada. 
Atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação 
como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma 
assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

794/11 Joaquim José Pires 

O local alvo de participação constitui, em conjunto com a bolsa de terrenos imediatamente a Sul, uma área de expansão do Solo Urbano 
de dimensão considerável, cuja ocupação do solo disponível poderá ser otimizada caso a urbanização seja programada. 
Atendendo ao número de participações, ao cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação 
como “Espaço Urbanizável” /“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma 
assegurar a correta estruturação do tecido urbano. 
Mais se informa que a dimensão mínima prevista nos artigos referentes aos parâmetros de edificabilidade na categoria “Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade” aplica-se a prédios criados após entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se para prédios anteriores 
dimensões mínimas iguais ou superiores a 500m2, quando salvaguardadas a inexistência de condições de incompatibilidade, pelo que o 
parâmetro “Dimensão Mínima” deverá ser mantido. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

757/11 Manuel Ribeiro 

De acordo com a localização apresentada no ortofotomapa e pela descrição o terreno não se encontra inserido em Reserva Agrícola 
Nacional. 
Relativamente à pretensão de qualificação em “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I” atendendo ao número de participações, ao 
cadastro, à falta de estruturação urbana e ao défice de infraestruturas propõe-se a qualificação como “Espaço Urbanizável”/“Espaço 
Urbano de Baixa Densidade Nível I”, inserido numa unidade de execução mais abrangente, de forma assegurar a correta estruturação do 
tecido urbano. 

Desfavorável 
Planta de 
Ordenamento 
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968/11 
Ana Maria Felix 
Rodrigues 

O perímetro identificado como "Infraestruturas de Utilização Coletiva" destina-se a salvaguardar as infraestruturas e equipamentos de 
utilização coletiva previsto e a prevenir a criação de condições de incompatibilidade. 
O local em causa foi definido como indicado para a localização da Infraestrutura "Aterro Sanitário" no caso de tal infraestrutura se vir a 
instalar no Município de Vila Nova de Cerveira. 
Após nova análise do local e consultada a Valorminho, informamos que a área onde se encontram implantadas as edificações referidas na 
participação, será retirada do perímetro que delimita a proteção às "Infraestruturas e Equipamentos de Utilização Coletiva". 
O terreno alvo de pretensão apresenta aptidão florestal, encontrando-se isolado e afastado de qualquer aglomerado urbano, pelo que a 
pretensão de classificação no solo urbano não se adequa ao modelo territorial do plano, por contrariar o princípio da contenção da 
dispersão, propondo-se por isso manter a qualificação de “Espaço Florestal de Produção”. 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 
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940/11 
Miguel Lopes Pinto 
Puga e Costa 

A participação formulada pelo requerente não se adequa no modelo territorial do plano, pelo que se propõe manter a classificação. 
O local objeto de participação apresenta características morfológicas desfavoráveis à edificação urbana e encontra-se protegido pela 
Reserva Ecológica Nacional (REN), integra os ecossistemas de Zonas Declivosas, ficando por isso sujeita ao Regime Jurídico da REN em vigor 
(DL. 166/2008, de 22 de Agosto). 

Desfavorável --- 

913/11 
Freguesia de Vila 
Nova de Cerveira 

O Plano Diretor Municipal, como instrumento de gestão territorial, estabelece o regime de uso do solo em função da sua vocação, 
independentemente da titularidade dos terrenos. 
A qualificação de Uso Especial - Equipamentos Turísticos Tipo B, decorre da ocupação instalada e licenciada, cuja origem é anterior à 
entrada em vigor do PDM agora em revisão, tendo, sucessivamente, obtido os pareceres favoráveis das entidades externas ao município, 
com competência quer ao nível da localização, quer da utilização. 

Desfavorável --- 

881/11 

Rui Daniel 
Gonçalves de 
Carvalho 

A participação adequa-se ao modelo territorial do plano propondo-se a qualificação como “Espaço urbano de Baixa Densidade Nível I”, 
qualificando-se como “Espaço Florestal de Proteção” uma faixa de aproximadamente 10 metros adjacente ao Ribeiro de S. Gonçalo. 
Relativamente à indicação de Equipamento “AC” informa-se que se destina a identificar o equipamento “Casa do Artista” encontrando-se 
a sigla AC naquele espaço apenas por uma questão leitura. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

871/11 Rui Alvarenga Lages 
A reclassificação do terreno junto à via enquadra-se no modelo territorial do plano, propondo-se um ligeiro acerto do “Espaço Urbano de 
Baixa Densidade Nível I” 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 

867/11 
Manuel José 
Oliveira 

O modelo territorial defendido para o território de Vila Nova de Cerveira pretendeu estabelecer uma gradualidade ao nível da ocupação, 
prevendo para espaços mais centrais ocupações mais densas, as quais se vão tornando menos densas, à medida que se vão aproximando 
do solo rural. 
O local assinalado constitui uma zona de transição entre o solo urbano e o solo rural, sendo ocupado, em grande parte, por uma quinta. 
Apresentando fortes limitações à abertura de novas ruas, que sirvam de suporte a ocupações mais densas, não reunindo condições para a 
qualificação como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível II”. 
Propõe-se, no entanto, que seja redefinida a qualificação dos espaços na área identificada com a letra (A), com um ligeiro aumento do 
“Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, ficando o restante em Espaço Florestal de Proteção 
Propõe-se ainda que seja admitida a tipologia habitação unifamiliar geminado nos “Espaços Urbanos de Baixa Densidade Nível I”, 

Parcialment
e Favorável 

Planta de 
Ordenamento 

865/11 
António Fernando 
Guerreiro Pereira 

A participação não se adequa ao modelo territorial do plano. 
As categorias de espaço previstas na área abrangida pela Unidade de Execução U.E. 16, tal como se apresentam, respeitam as 
características do local e pretendem estabelecer a gradualidade ao nível da ocupação do solo, entre os espaços urbanos mais densos a 
Norte e os espaços marcadamente rurais a Sul da referida Unidade de Execução. 
Face ao exposto propõe-se manter a qualificação do solo. 

Desfavorável --- 

805/11 
Claudino Joaquim 
Lopes Gomes 

De acordo com a localização apresentada pelo requerente constata-se que a maior parte da parcela assinalada encontra-se classificada 
como “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível I”, far-se-á, no entanto, coincidir o limite do Solo Urbano com o limite da Reserva 
Ecológica Nacional. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 
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742/11
; 
725/11 

António Amorim 
Barbosa 

A participação adequa-se ao modelo territorial do plano, propondo-se a qualificação de “Espaço Urbano de Baixa Densidade Nível 1” com 
uma profundidade coincidente com as edificações existentes. 

Favorável 
Planta de 
Ordenamento 



 
 

 

 

 

 

Anexo I: Parecer Entidades 

Autoridade Florestal Nacional 

Comissão Regional de Reserva Agrícola Nacional 

 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































