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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Relatório de Ponderação das reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento
apresentados no âmbito da Discussão Pública da proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede dando cumprimento
ao previsto nos n.ºs 5 e 8 do artigo 77º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, doravante designado por RJIGT.
Este Relatório inclui todas as participações recebidas no decurso do período estabelecido para a realização da Discussão Pública sobre
a Proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede recorrido de 30 de março a 13 de maio de 2015 e a sua respetiva
ponderação.
Além disso, inclui ainda um conjunto de propostas de retificação/clarificação dos elementos do plano que resultam da (re)análise
efetuada pelos serviços técnicos e pelo executivo da Câmara Municipal de Cantanhedeque acompanharam o processo de revisão do
Plano.

1.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PLANO
Este instrumento, pelo facto de ser um Plano de “charneira” entre as autarquias e as demais instituições a nível regional e nacional, e
entre as autarquias e a população, assume igualmente um papel importante, devendo por isso, assumir uma postura dinâmica
condutora de rigor, de flexibilidade e de adaptabilidade.
Dadas as constantes mudanças a que o território municipal se encontra sujeito, as transformações inerentes à própria autarquia,
enquanto entidade gestora, e pelo facto de a revisão ser obrigatória segundo o regime jurídico vigente (nº3 do art.º 98, do Decreto-Lei
nº 380/99, de 22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de fevereiro), apresentam-se de
seguida algumas das principais questões que estão na base deste processo de revisão. No sentido de dotar o município de um
instrumento mais operacional, de acordo com as tendências atuais, e visando a clarificação de situações cujo enquadramento se
considera ambíguo e contraditório, entende-se como necessário:
a)

Avaliar a adequação do PDM em vigor face à presente realidade concelhia;

b)

Analisar o crescimento acentuado de determinadas áreas e o abandono de outras, procurando um crescimento ordenado e equilibrado,
conseguindo simultaneamente a racionalização das infraestruturas;

c)

Enquadrar, de forma integrada, na base económica concelhia – o turismo através da potenciação de áreas vocacionadas para atividades de
agroturismo, turismo rural e turismo de habitação;

d)

Avaliar o papel da atividade industrial enquanto atividade fomentadora de investimento e desenvolvimento concelhio;

e)

Potenciar o impacte das intervenções de qualificação do espaço público e de reabilitação urbana realizadas;

f)

Avaliar a rede de acessibilidades e de transportes coletivos, confrontando as potencialidades e as carências;

g)

Avaliar a rede de equipamentos de utilização coletiva, analisando as potencialidades e as carências;

h)

Compatibilizar a informação existente com a cartografada e proceder a atualizações e acertos;

i)

Integrar as alterações ocorridas desde os estudos realizados em 1994 para o PDM em vigor;

j)

Avaliar as questões regulamentares, conferindo-lhes maior coerência face à realidade concelhia, procurando integrá-las na abordagem
flexível que se pretende, adequada à constante mutação do território;

k)

Redefinir os sistemas de reserva – ecológica e agrícola, procurando maior coerência na sua classificação e eliminando áreas de
sobreposição com pequenas aglomerações e construções existentes;

l)

Compatibilizar regras de estruturação espacial do território com os instrumentos de gestão territorial dos concelhos vizinhos;

m)

Adequar o presente instrumento de planeamento em vigor ao recente quadro legal.
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Face ao exposto, apresentam-se agora alguns dos objetivos concretos a que este processo de revisão pretende dar resposta:
a)

Reestruturação espacial do território municipal, atendendo às diferentes dinâmicas de povoamento, de forma a evitar a fragmentação
territorial;

b)

Identificação e avaliação dos elementos estruturantes do território;

c)

Definição de critérios e mecanismos de gestão fundiária;

d)

Revisão da delimitação das classes de espaço, visando a clarificação pontual dos conceitos que estão na base da delimitação das mesmas;

e)

Compatibilização do PDM com outros instrumentos de planeamento, existentes ou em elaboração;

f)

Definição clara e adequada à presente realidade agrícola e florestal concelhia das áreas mínimas de exploração respetivas;

g)

Integração de áreas destinadas a instalações agropecuárias fora da estrutura urbana;

h)

Salvaguarda de áreas, devidamente integradas na estrutura urbana, adequadas à satisfação de carências ao nível da rede de
equipamentos e do recreio e do lazer, bem como ao nível da habitação, a custos controlados, com vista à regulação do mercado imobiliário;

i)

Redefinição da estrutura viária através da sua estruturação e hierarquização, com vista a melhorar a acessibilidade interna e externa;

j)

Compatibilização das principais redes de infraestruturas;

k)

Proteção, valorização e promoção do Património Natural e Cultural.

Durante o período em que se processou a revisão do PDM e, simultaneamente, no seu tempo de vigência ocorreram múltiplas
alterações legislativas que obrigaram a sucessivos acertos e a mudanças substanciais no desenvolvimento dos trabalhos de revisão do
Plano Diretor. Referem-se, como mais significativas, a alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), a
definição dos critérios a observar na classificação e reclassificação do solo, a uniformização dos conceitos técnicos a aplicar nos
domínios do ordenamento do território e do urbanismo, a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial, a alteração do
regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, a introdução de novas figuras setoriais de planeamento, as alterações das Comissões
Técnicas e Comissões Mistas, as múltiplas visões sobre o território das entidades intervenientes no processo, alterações das
condicionantes de ordem superior e, ainda, os diferentes mecanismos dos processos de participação. Estes factos, associados a
alterações muito significativas do contexto social, económico e político do país, justificam alguma da morosidade processual da revisão
do Plano.
Durante a sua vigência o município procedeu à elaboração e aprovação dos seguintes instrumentos de gestão territorial, que se
mantêm em vigor e prevalecem sobre o presente plano, aspeto salvaguardado no n.º3 do art.º4 do regulamento.
•

O Plano de Urbanização (PU) da Cidade de Cantanhede – aprovado, ratificado pela RCM n.º 7/2000 e publicado em DR n.º 54/2000 (I Série
B), de 04 de março, foi alvo de alterações parciais introduzidas pelo Aviso n.º8846/2010 publicado em DR n.º 86/2010 (II série), atualmente
encontra-se em processo de revisão, conforme publicado no Aviso n.º22861/2011 do Diário da República n.º 223/2011, II série, de 21 de
novembro;

•

Plano de Urbanização (PU) de Ançã - aprovado pelo Aviso n.º 28564/2008, publicado em DR n.º 232/2008, I série B, de 28 de novembro, foi
recentemente através de Deliberação camarária Suspenso Parcialmente e estabelecidas em simultâneo Medidas Preventiva, publicado no
Aviso n.º 3854/2013, do Diário da República n.º53/2003, II Série, de 15 de março;

•

Plano de Urbanização (PU) de Febres - aprovado pelo Aviso n.º 28562/2008, publicado em DR n.º 232/2008, I série B, de 28 de novembro;

•

Plano de Urbanização (PU) da Tocha – aprovado pelo Aviso n.º 28563/2008, publicado em DR n.º 232/2008, I Série B, de 28 de novembro;

•

Plano de Urbanização (PU) da Praia da Tocha – aprovado pelo Aviso n.º 5495/2013 publicado em DR n.º 79/2013, II Série, de 23 de abril,
este recente diploma revoga o Anterior Plano Geral de Urbanização da Paria da Tocha (publicado no DR n.º242/1992, II Série de 20 de
outubro) e também o Plano Parcial de Urbanização da Praia da Tocha – Expansão norte (publicado no DR n.º113/1980, II série, de 16 de
maio);

•

Plano de Pormenor (PP) de Expansão da Zona sul de Cantanhede – aprovado, publicado em DR n.º 23/1993 (II Série), de 28 de janeiro;
encontra-se desde fevereiro de 2012 suspenso com medidas preventivas, conforme publicado no DR n.º34/2012, II Séria, no Aviso n.º
2546/2012 de 16 de fevereiro;
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•

Plano de Pormenor (PP) da Quinta de São Mateus – aprovado, ratificado pela RCM n.º 55/2004 e publicado no DR n.º 97/2004, de 24 de
abril;

•

Plano de Pormenor (PP) de Alinhamentos e Cérceas da cidade de Cantanhede – aprovado e publicado em DR n.º97/2008, II Série, Aviso
n.º258561/2008 de 28 de novembro;

•

Plano de Pormenor (PP) da Zona Industrial de Murtede - aprovado, ratificado pela Portaria n.º 32/1993 e publicado em DR n.º 8/1993 (I
Série B), de 11 de janeiro, tendo sido retificado pelo DR n.º 49/1993, de 27 de fevereiro;

•

Plano de Pormenor (PP) da Zona Industrial I de Cantanhede (Ampliação) - aprovado, ratificado pela Portaria n.º 1312/1993 e publicado em
DR n.º 302/1993 (I Série B), de 29 de dezembro, foi alvo de alterações, aprovadas e publicadas em DR n.º 95/2009,II Série, pelo Aviso n.º
9696/2009 de 18 de maio;

•

Plano de Pormenor (PP) da Zona Industrial de Febres - aprovado, ratificado pela RCM n.º 52/1997 e publicado em DR n.º 73/1997 (I Série
B), de 27 de março (sofreu recentemente uma alteração por adaptação devido ao PU de Febres).

Foram igualmente tidos em consideração todos os instrumentos regulamentares que suportam não só a Gestão Urbanística como
também o Ordenamento do Território na Câmara Municipal de Cantanhede, designadamente, o Regulamento Municipal de Edificação e
Urbanização e o Regulamento Municipal de Ambiente.

2. ENQUADRAMENTO DO PROCESSO DE REVISÃO DO PDM
O atual Plano Diretor Municipal (PDM) de Cantanhede encontra-se em vigor desde 29 de novembro de 19941, data da sua publicação
em Diário da República. Foi sujeito a quatro alterações: em abril de 19972, em março de 20023, em fevereiro de 20064 e em fevereiro de
20135. Em março de 2013, o plano foi parcialmente suspenso na área de intervenção do Plano de Urbanização de Ançã, estando a
vigorar medidas preventivas nessa área, até à publicação da alteração do plano de urbanização.
A revisão do PDM foi determinada por deliberação camarária, de 24 de julho de 2001, com base no disposto no n.º1 do art.º 74º do DL
n.º 380/99, de 22 de setembro, tendo sido dado cumprimento às disposições legais à data em vigor, nomeadamente em matéria de
participação pública, publicação em DR e publicitação nos meios de comunicação social. As questões que fundamentaram a revisão
prendiam-se essencialmente com disposições regulamentares e com a planta de ordenamento.
Através do Despacho n.º 18183/2002, no DR n.º188,da 2ª Serie de 16 de agosto, foi constituída uma comissão técnica de
acompanhamento (CTA), com base no n.º 2 do art.º 157 do DL 380/99, de 22 de novembro e do n.º 6 do art.º 6º do DL 69/90, de 2 de
fevereiro.

1

RCM n.º118/94, DR-IS, n.º 276, de 29 de novembro;

2

alteração de regime geral - RCM n.º56/97, DR 76, I-S-B, de 1 de abril;

3

alteração de regime simplificado - Declaração 70/2002, DR 59, IIS, de 11 de março;

4

alteração de regime simplificado - Declaração 24/2006, DR 37, IIS, de 21 de fevereiro;

5

alteração de regime geral - Aviso 2037/2013, DR 28, IIS, de 8 de fevereiro;
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Figura 1 – Constituição da Comissão de Técnica da revisão do Plano (2002)

Face a alterações profundas no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT) a Câmara Municipal deliberou reiniciar o
processo de revisão, na deliberação camarária de 1 de abril de 2008, tendo sido publicada o Aviso n.º12701/2008 no DR n.º80, 2ª
Série, de 23 de abril de 2008, para efeitos do n.º4 do art.º 149º do RJIGT e publicitada na comunicação social (Jornal "Sol", "Correio da
Manhã"; "Diáriode Coimbra"; "Boa Nova" e "AuriNegra"), para efeitos do n.º 2 do art.º 149º do referido regime.
A deliberação camarária teve subjacente o relatório de "avaliação da execução do PDM em vigor", documento necessário à
fundamentação da revisão, conforme determina o artigo 3º da Portaria n.º1474/2007, de 16 de novembro.
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Figura 2 –Aviso do Direito à participação no início da revisão do PDM (2008)

Figura 3 – Publicitação do Direito à participação no início da revisão do
PDM em DR n.º80, IIS, de 23 de abril

Foi realizada a reunião preparatória para a constituição da comissão de acompanhamento (CA) que passaria a acompanhar a revisão
do PDM, em 15 de abril de 2009, nos termos definidos no art.º 2º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro.
Através do despacho n.º 12106/2009 publicado no DR n.º97, IIS, de 20 de Maio do Sr. Presidente da CCDR Centro, ficou estabelecido
o acompanhamento da revisão do PDM de Cantanhede por uma CA, que integra, os representantes das seguintes entidades:
−

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro);

−

Câmara Municipal de Cantanhede (CMC);

−

Assembleia Municipal de Cantanhede (AM);

−

Agência Portuguesa do Ambiente (APA; ARH Centro);

−

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC);

−

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P (ARS);

−

Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG);

−

Direção Geral do Território (DGT);

−

Direção Regional da Economia do Centro (DREcoC);

−

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC);

−

Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC);

−

Direção de Serviços Região Centro da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DSRC/DGEstE);

−

EP – Estradas de Portugal, SA;

−

Guarda Nacional Republicana (GNR);

−

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF);

−

Instituto Português do Desporto e da Juventude, IP (IPDJ);

−

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP (IMT);
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−

Rede Ferroviária Nacional - REFER;

−

Turismo de Portugal, I.P;

−

Câmara Municipal da Figueira da Foz;

−

Câmara Municipal da Oliveira do Bairro;

−

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho;

−

Câmara Municipal da Figueira da Mealhada.

A representação do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, IP, passou a ser assegurada pela Direção Regional
de Cultura do Centro.
A Autoridade Florestal Nacional passou a ser representada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que integra
também o ex-instinto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade.
O Instituto Geográfico Português passou a ser representado pela Direcção-Geral do Território.
A designação da Direção Regional de Educação do Centro passou a ser Direção de Serviços Região Centro da Direcção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, a do Instituto do Desporto de Portugal, passou a ser Instituto Português do Desporto e da Juventude e o
Instituto de Infraestruturas Rodoviárias passou a designar-se de Instituto da Mobilidade e dos Transportes.
No decorrer dos trabalhos de revisão do PDM de Cantanhede foram realizadas as seguintes reuniões plenárias:
•

1ª Reunião - 04.dez.2009 - Aprovação do ROF e Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE);

•

2ª Reunião - 16.abr.2010 - Relatório de Fundamentação, estudos de caracterização e outros;

•

3ª reunião 26.jul.2013 - Proposta de Ordenamento e exclusões da Reserva Ecológica Nacional (REN);

•

4ª Reunião 11.jan.2013 - Agendada para Parecer Final.

Foram ainda realizadas reuniões sectoriais com as seguintes entidades:
•

A 23 de maio de 2011, entre a CMC, CCDR-Centro e ARH-Centro, abordagem da REN e outros assuntos;

•

A 20 de setembro 2013, entre a CMC e CCDR-Centro, no âmbito das exclusões da REN;

•

A 28 de outubro de 2013, entre a CMC e CCDR-Centro, no âmbito das exclusões da REN;

•

A 29 de outubro de 2013, entre a CMC ea DRAPC (Eng. Godinho), no âmbito das exclusões da RAN;

•

A 10 de janeiro de 2014, entre a CMC, CCDR-Centro e DRAPC, no âmbito das exclusões da RAN;

•

A 28 de fevereiro de 2014, entre a CMC e DGT (Eng. João Cordeiro), no âmbito da atualização da cartografia oficial;

•

A 24 de março de 2014, entre a CMC e a DRCC (Eng. Maria Glória Fernandes e Dr. Paulo César), no âmbito da arqueologia e património;

•

A 8 de abril de 2014, entre a CMC e a CCDRC, no âmbito do ruido eoutros assuntos;

•

A 9 de maio de 2014, entre a CMC e a CCDRC (Eng. Repolho), no âmbito do ruido;

•

A 25 de junho de 2014, entre a CMC e a DRAPC (Eng. Godinho), no âmbito das exclusões da RAN;

•

A 15 de outubro de 2014, entre a CMC e a CCDRC , ponto de situação do desenvolvimento dos trabalhos;

•

A 20 de outubro de 2014, entre a CMC e a DRAPC (Eng. Godinho), no âmbito das exclusões da RAN;

•

A 12 de novembro de 2014, entre a CMC e a DRAPC (Eng. Godinho), no âmbito das exclusões da RAN.
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3. ENQUADRAMENTO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA
3.1. DIVULGAÇÃO E CONSULTA
O RJIGT através do seu artigo 77º consagra o direito à Participação. Assim é referido na Lei:
−

“Concluído o período de acompanhamento e, quando for o caso, decorrido o período adicional de concertação, a câmara municipal procede
à abertura de um período de discussão pública, através de aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da comunicação
social e da respetiva página de Internet, do qual consta a indicação do período de discussão, das eventuais sessões públicas a que haja
lugar e dos locais onde se encontra disponível a proposta, o respetivo relatório ambiental, o parecer da comissão de acompanhamento ou a
ata da conferência decisória, os demais pareceres eventualmente emitidos, os resultados da concertação, bem como da forma como os
interessados podem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões.

−

O período de discussão pública deve ser anunciado com a antecedência mínima de 5 dias, e não pode ser inferior a 30 dias para o plano
diretor municipal (…) ”.

Foi deliberada em reunião de câmara realizada no dia 17 de março de 2015 a abertura do processo de discussão públicada proposta
final de revisão do PDM de Cantanhede e respetivo Relatório Ambiental.
Posteriormente, no dia 23 de março foi publicado o Aviso nº3044/2015 no DR II Série, nº 57, para publicitação do período de Discussão
Pública da Revisão do PDM de Cantanhede fixando o período de consulta pública com a duração de 30 dias, contados a partir do
quinto dia útil após a publicação do aviso em Diário da República.
Para a publicitação do período de discussão pública foram ainda utilizados outros meios de comunicação, nomeadamente:
−

Divulgação na página de internet do Município de Cantanhede (www.cm-cantanhede.pt);

−

Divulgação em Edital nas sedes das Juntas de Freguesia;

−

Publicação de aviso num jornal de âmbito nacional – Jornal Sol, no dia 27 de março de 2015;

−

Publicação de aviso num jornal de âmbito nacional – Jornal de Noticias, no dia 26 de março de 2015;

−

Publicação de aviso num jornal diário de âmbito regional –Diário de Coimbra, no dia 25 de abril de 2015;

−

Publicação de aviso num jornal diário de âmbito regional –Diário das Beiras, no dia 25 de abril de 2015;

−

Publicação de aviso num jornal local – Jornal "Boa Nova", no dia 26 de março de 2015;

−

Publicação de aviso num jornal quinzenário regional– Jornal AuriNegra no dia 27 de março de 2015.
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Figura 4– Aviso publicado no DR, II Série, nº57 de

Figura 5– Aviso de abertura da Discussão Pública

23.03.2015

Figura 6 –Aviso edital da freguesia de
Murtede

Figura 7– Aviso publicado no jornal Sol, de 27 de

Figura 8–Aviso publicado no jornal De Noticias, de 26

Figura 9–Aviso publicado no Diário de Coimbra, de

março de 2015

de março de 2015

25 março de 2015

Figura 10–Aviso publicado no Diário das Beiras, de 25

Figura 11–Aviso publicado no jornal Boa Nova, de

Figura 12–Aviso publicado no jornal AuriNegra,

março de 2015

26 de março de 2015

de 27 de março de 2015
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A população foi convidada a comparecer na Sessão Pública de apresentação da proposta realizada a 28 de abril de 2015, pelas 18
horas nos Paços do Concelho.Para além de Edital nas sedes das Juntas de freguesias, foram ainda utilizados outros meios de
comunicação, nomeadamente:
−

Publicação de aviso num jornal diário de âmbito local – Jornal "As Beiras", no dia 28 de abril de 2015;

−

Publicação de notícia num jornal diário de âmbito regional –Diário de Coimbra, no dia 24 de abril de 2015;

−

Publicação de notícia num jornal quinzenário regional –Jornal AuriNegrano dia 24 de abril de 2015;

−

Publicação de notícia num jornal semanal regional –Jornal Campeão das Províncias no dia 27 de abril de 2015.

Figura 13 – Aviso de convite de comparência à sessão pública de apresentação da proposta

Na sessão de esclarecimento estiveram presentes membros do executivo camarário e dos serviços técnicos do município, que se
fizeram acompanhar dos elementos fundamentais impressos, recorrendo à projeção dos elementos inseridos no Sistema de Informação
Geográfica municipal para melhor visualização dos conteúdos. Esta sessão realizou-se, em horário pós-laboral com o intuito de
abrangero maior número de interessados.
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Figura 14 – Aviso publicado no Jornal As Beiras, a 28 de abril de 2015

Figura 15 – Noticia sobre a Sessão publica no Jornal As Beiras, no dia 24 de abril
de 2015

Figura 16 –Noticia publicado no Diário de Coimbra a 24 de abril de 2015

Figura 17 – Noticia publicada no Jornal AuriNegra a 24 de abril de 2015
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Noticias sobre a apresentação na sessão pública, foramigualmente relatadas em diferentes meios de comunicação, nomeadamente:
−

Divulgação na página de internet do Município de Cantanhede (www.cm-cantanhede.pt);

−

Publicação num jornal de âmbito regional – Diário de Coimbra, de dia 16 de junho de 2014;

−

Publicação no jornal Independente de Cantanhede", no dia 29 de abril de 2015;

−

Publicação no jornal "AuriNegra", no dia 5 de maio de 2015;

−

Publicação no jornal "Jornal da Bairrada", no dia 7 de maio de 2015;

−

Publicação no Jornal Campeão das Províncias no dia 30 de abril de 2015;

−

Publicação no Jornal "As Beiras", no dia 30 de abril de 2015.

Figura18 –Extrato da notícia sobre a sessão pública ocorrida n, publicada no

Figura19 –Extrato da notícia sobre a sessão pública ocorrida nos paços de

jornal "Independente de Cantanhede" a 29 de abril de 2015

Concelho, publicada no jornal "AuriNegra" a 5 de maio de 2015.

Figura20 –Extrato da notícia sobre a sessão pública ocorrida, publicada no
“Jornal da Bairrada" a 7 de maio de 2015

Revisão do PDM de Cantanhede
Relatório de Ponderação dos Resultados Da Discussão Pública

11

Foi permitido à população consultar os documentos que integram a proposta de revisão do PDM de Cantanhede e principalmente
esclarecer todas as dúvidas em relação ao enquadramento das suas questões. Também foi possívelaos munícipes darem o
seucontributo, recorrendo, designadamente,ao impresso própriopara o efeito ou através deofício dirigido ao presidente domunicípio, que
deveria ser entregueno Departamento deUrbanismo da Câmara. Em alternativa, era possívelser remetidovia email (du@cmcantanhede.pt) ou através do recursoà página própria, especificamentecriada para o efeito, quese encontra no site
camarário(http://www.cm-cantanhede.pt), onde, de resto, se encontravamdisponíveis para consultatodos os documentos, escritose
desenhados, que «compõemo processo de revisão doPDM».
Estiveram assim disponíveis para consulta os seguintes documentos:
1.

Elementos que constituem o plano:
a.

Regulamento

b.

Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo (folhas 1 e 2);

c.

Planta de Ordenamento – Zonas Inundáveis (folhas 1 e 2);

d.

Planta de Ordenamento – Zonamento Acústico (Classificação de zonas sensíveis, mistas e identificação de zonas de conflito - Ln
e Lden - (folhas 1 a 4)

2.

e.

Planta de Ordenamento – Património Arquitetónico (folhas 1 e 2);

f.

Planta de Ordenamento - Património Arqueológico (folhas 1 e 2);

g.

Planta de Condicionantes – Servidões administrativas e restrições de utilidade pública (folhas 1 e 2);

h.

Planta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional (folhas 1 e 2);

i.

Planta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional (folhas 1 e 2)

j.

Planta de Condicionantes – Áreas Florestais Percorridas por Incêndios (folhas 1 e 2);

k.

Planta de Condicionantes – Perigosidade de Incêndio Floresta (folhas 1 e 2).

Elementos que acompanham o plano:
a.

Relatório de Estudos de Caracterização e Diagnóstico, incluindo quadro síntese de diagnóstico e quadro prospetivo de
desenvolvimento

3.

b.

Anexo aos estudos de caracterização e diagnóstico – Património

c.

Relatório da Proposta de Plano;

d.

Programa de Execução e Financiamento;

e.

Ficha de Dados estatísticos do plano.

f.

Relatório de Ponderação dos pareceres emitidos pelas entidades;

g.

Carta da Estrutura Ecológica Municipal (folhas 1 e 2);

h.

Carta de enquadramento regional;

i.

Carta de enquadramento nos instrumentos de gestão territorial;

j.

Planta da Situação Existente (folhas 01 e 02);

k.

Planta de Compromissos Urbanísticos (folhas 01 e 02);

l.

Planta da Ocupação Atual do Solo (folhas 01 e 02)

m.

Planta Síntese da Estrutura Natural

n.

Planta de Áreas Edificadas (folhas 01 e 02)

o.

Planta de Equipamentos Coletivos (folhas 01 e 02)

p.

Planta da Rede Viária Existente

q.

Planta da Rede de Abastecimento de Água;

r.

Planta da Rede de Saneamento Básico/ Drenagem de Águas Residuais

s.

Planta Síntese (folhas 01 e 02)

Avaliação Ambiental Estratégica:
a.

Relatório Ambiental;
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4.

5.

6.

b.

Resumo não técnico;

c.

Relatório de Ponderação dos pareceres emitidos pelas entidades;

Mapa de Ruído:
a.

Mapa de Ruído – Mapa de Estradas e Pontos;

b.

Mapa de Ruído – Indicador Lden (folhas 01 e 02);

c.

Mapa de Ruído – Indicador Ldn (folhas 01 e 02);

d.

Relatório do mapa de ruído;

e.

Resumo não técnico.

Processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (processo CNREN/Aprovação):
a.

Memória descritiva e justificativa da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Cantanhede;

b.

Planta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Cantanhede (Folhas 1 e 2).

Processo de delimitação da Reserva Agrícola Nacional:
a.

Memória descritiva e justificativa da delimitação da Reserva Agrícola Nacional do concelho de Cantanhede;

b.

Planta de proposta de RAN vs Áreas Edificadas (Folhas 1 e 2).

Importa realçar que durante todo o período de discussão pública houve atendimento permanente no Departamento de Urbanismo a
todos os interessados. Foram muito elucidativos os esclarecimentos prestados nesta sede, razão pela qual não existiu um maior
número de participações por escrito.

3.2. MODO DE PARTICIPAÇÃO
O processo de Discussão Pública da primeira revisão ao PDM de Cantanhede foi potenciado pelo recurso a tecnologias de informação
geográfica inovadoras, tirando partido da internet e da grande apetência que a população tem demonstrado para este canal de
comunicação.
Para além do tradicional processo de apresentação de sugestões em papel, com a inerente necessidade de deslocação do munícipe à
Câmara, foi disponibilizada uma plataforma na internet, (http://www.cm-cantanhede.pt) na qual era possível consultar quer a informação
escrita quer todos os mapas que compõem o plano, assim como submeter sugestões online com possibilidade de localização precisa
do local sobre o qual incidia a sugestão, observação ou reclamação. Para ter acesso a esta aplicação o requerente apenas necessitava
de um navegador internet.
Como já foi referido anteriormente, para a formalização das reclamações, observações e sugestões, foi disponibilizado, no
Departamento de Urbanismo e na página de internet da Câmara Municipal, um formulário especificamente destinado às exposições no
âmbito da discussão pública.
O referido formulário,devia ser entregueno Departamento de Urbanismo da Câmara, em alternativa, ser remetidovia email (du@cmcantanhede.pt), ou ainda, através de ofício dirigido ao presidente domunicípio, entregue nos mesmos locais.
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Figura 21 – Formulário disponibilizado para a participação pública

O processo de submissão das sugestões, observações ou reclamações, que foi pensado para ser o mais simples possível, tinha início
com a indicação dos dados de identificação do requerente, após o que era possível consultar os mapas de suporte à revisão de forma
interativa assim como desenhar no mapa o local preciso da pretensão. De seguida, era indicado o texto descritivo de suporte à
sugestão e finalmente era apresentado um resumo do que foi indicado pelo requerente, ficando o processo concluído com a decisão e
confirmação deste.

Revisão do PDM de Cantanhede
Relatório de Ponderação dos Resultados Da Discussão Pública

14

Figura 22 – Informação e acesso à secção da Discussão pública para consulta, na plataforma online municipal, (:http://www.cm-cantanhede.pt/mcsite/revPDM/)

Figura 13 – Enquadramento legal da Discussão Pública, na plataforma online municipal, (:http://www.cm-cantanhede.pt/mcsite/revPDM/)
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Figura 24 – Elementos para consulta na plataforma online municipal, :http://www.cm-

Figura 25 – Extrato dos elementos para consulta disponibilizado

cantanhede.pt/mcsite/revPDM/?Action=ElementosDoPlano

para a participação pública

Figura 26 – Extrato da plataforma online - início do processo de submissão da participação na plataforma, informações do requerente
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Figura 27 – Extrato da plataforma online, com as ferramentas para localização da participação e catálogo dos elementos a visualizar.

Com a possibilidade de visualizar as plantas de ordenamento e condicionantes sobre os ortofotomapas, os interessados, podiam
localizar a sua propriedade sobre os elementos disponibilizados e eram automaticamente direcionados para um formulário de
participação onde podiam apresentar a sua reclamação/observação/sugestão, que funcionava através de um sistema de emailing
direto.
De salientar que a submissão de sugestões feitas por esta via têm a mesma validade legal que as submetidas pelo canal presencial. A
plataforma foi integralmente desenvolvida pelos serviços da Câmara, sendo uma consolidação da experiência adquirida na
disponibilização deste tipo de ferramentas para consulta pública em processos de ordenamento do território, que temos vindo a
implementar desde 2001, na fase de pronúncia dos interessados aquando do primeiro momento da revisão do PDM.
Após a entrega/receção do formulário devidamente preenchido, os serviços atribuíam-lhe uma referência (numeração sequencial e data
de entrada), adotada apenas para o registo das participações recebidas. Posteriormente, o formulário era inserido no sistema de gestão
documental.
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4. PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS
4.1. METODOLOGIA DE ANÁLISE
Com o objetivo de se proceder a uma análise e tratamento equitativo de todas as reclamações/observações/sugestões apresentadas,
optou-se por adotar uma metodologia de apreciação e ponderação individualizada, que se encontra em anexo.
De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o artigo 77º do RJIGT, na sua atual redação, a Câmara Municipal deve ponderar
todas as participações, ficando obrigada a resposta fundamentada nas seguintes situações:
−

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes;

−

Incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser ponderados em fase de elaboração;

−

Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;

−

Eventual lesão de direitos subjetivos.

Para além destas, cuja obrigatoriedade de resposta vem legalmente contemplada, o Município de Cantanhede, foi do entendimento que
todas as participações seriam objeto de resposta.
Registaram-se 89 participações recebidas (dentro do prazo legal), contudo verificou-se que algumas contemplavam mais do que uma
reclamação/observação/sugestão, pelo que o tratamento estatístico subsequente individualizou cada uma das participações propostas
por requerente, totalizando assim um total de 92 participações.
No sentido de um clara organização deste procedimento, as participações foram sinteticamente identificadas por número de registo
(alfanumérico nos casos em que um requerente apresenta mais do que uma sugestão no mesmo formulário), requerente, localização
(lugar/freguesia), objeto de participação e resposta.
Pretende-se que às ponderações efetuadas, por participação,lhe seja posteriormente atribuída uma resposta síntese tipificada,
designada por “Decisão”: Deferido, Deferido Parcial, Indeferido, Previsto no Plano, Sem Enquadramento no Plano6.
Como já foi referido, as participações foram analisadas caso a caso, avaliando-se o seu enquadramento face ao modelo estratégico
adotado e aos objetivos estratégicos e específicos subjacentes à proposta de ordenamento da revisão do PDM de Cantanhede. Esta
avaliação assentou em vários critérios, nomeadamente:
−

Enquadramento na estratégia e modelo de ordenamento territorial;

−

Enquadramento nos critérios de delimitação dos perímetros urbanos, aglomerados rurais e áreas de edificação dispersa;

−

Enquadramento e impacte sobre as servidões e restrições de utilidade pública;

−

Existência de condicionamentos legais e regulamentares a manter;

−

Processo de articulação com as entidades que compuseram a Comissão de Acompanhamento.

Assim, as reclamações/observações/sugestões que não foram acolhidas estão maioritariamente relacionadas com o facto de não se
enquadrarem nos princípios orientadores que sustentaram a proposta de ordenamento do território municipal, verificando-se
igualmente, em alguns casos, colisão com condicionantes fundamentais como a Reserva Ecológica Nacional ou Reserva Agrícola

6 Importa salvaguardar, ao nível dos requerentes, que a “decisão” apenas se reporta a ações sobre os conteúdos da revisão do PDM e não a um deferimento em termos
de licenciamento, o que naturalmente terá de ocorrer ao abrigo dos procedimentos administrativos previstos para o efeito.
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Nacional, que se entendeu serem de salvaguardar, ou pedidos de retificação de informação que são da competência de outras
entidade, informação essa que é integrada no plano mas sem opção de alteração ou retificação.

4.2. ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS
Durante o período formal do processo de Discussão Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede, foram registadas
um conjunto de 92 participações.
Verificou-se a existência de participações cujos conteúdos se repetiam correspondendo por isso ao mesmo pedido. Atendendo a esta
situação foram consideradas como rececionadas no total 89 registos de participação pública,para análise estatísticas, referentes ao
processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede.
De acordo com o Gráfico 1 destacamos a participação da freguesia de Murtede, com 27participações, correspondendo a cerca de 30%
do total de pedidos registados, seguida pela freguesia de Cadima com 13 participações (15%). As freguesias de Ourentã e
Sanguinheira registaram o mesmo número de participações 12, correspondendo esse valor a cerca de13% do número total de pedidos
registados.

N.º de Participações registadas por freguesia
30
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UF de Outil e Portunhos

Ourentã
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0

Cadima

5

6

5

3

4

3
UF Cantanhede e Pocariça

12

UF de Camarneira e Covões
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1
UF de Bolho e Sepins

13

Tocha

15

Gráfico 1 – Número de pedidos registados por freguesia, no processo de Participação Pública da Revisão do PDM de Cantanhede

A freguesia da Tocha registou 6 pedidos (7%), seguida pela união das freguesias (UF) de Outil e Portinhos com 5 participações (6%) e
a UF de Camarneira e Covões com 4 pedidos (4%).
As freguesias de Cordinhã, São Caetano e UF de Cantanhede e Pocariça registaram o mesmo número de participações, três. Registouse ainda uma participação de um residente de Bolho (UF de Bolho e Sepins).
Relativamente à natureza dos intervenientes neste processo de participação pública, dividiu-se em três grupos: Privado, Municipal
(Freguesias/União de Freguesias) e Empresas. Assim, e atendendo a esta divisão, tivemos a seguinte distribuição relativamente à
natureza dos intervenientes (Gráfico 2):
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Gráfico 2 – Natureza dos Intervenientes no processo de Participação Pública da Revisão do PDM de Cantanhede

A diferença entre os intervenientes municipais e os privados foi muito próxima. Dos 89 pedidos registados verificamos que 41 pedidos
correspondiam à participação de privados (46%). Somente duas empresas registaram pedidos, uma das quais com 3 participações
diferenciadas, correspondendo a 5% do número total de pedidos. Ao nível municipal registaram-se os restantes 44 pedidos,
correspondendo assim a cerca de metade das participações, 49%.
Ao nível das participaçõesmunicipais, registou-se apenas a intervenção de cinco das 14 freguesias que constituem o município de
Cantanhede. A freguesia de Murtede liderou o número de participações, 23 pedidos, seguida de Sanguinheira com 9 pedidos, Ourentã
com 7, e por fim Cordinhã e Cadima que submeteram 3 e 2 pedidos, respetivamente. A Junta de freguesia da Tocha participou apenas
no envio das sugestões/reclamações apresentadas por cidadãos residentes nessa mesma freguesia.
Os 23 pedidos submetidos pela Junta de Freguesia de Murtede correspondem a 52% do total de participações municipais. Por sua vez,
analisando o total de participações ocorridas nessa mesma freguesia, verifica-se que as participações submetidas pela Junta de
freguesia de Murtede na plataforma online, têm um peso de 85% face à totalidade de todas as participações efetuadas nesta freguesia
e um peso de 25,8% na totalidades de todas as participações ocorridas na discussão pública.
Quanto à natureza das participações agruparam-se em quatro tipos:
•

Sugestão;

•

Observações;

•

Reclamação;

•

e Pedido de esclarecimentos.

A distribuição das 68 sugestões submetidas foi equitativa entre os intervenientes privados e municipais, cada qual com 31 pedidos,
houve ainda 3 sugestões empresariais com um peso relativo de 4%. Registaram-se apenas duas observações de indole municipal,
submetidas pela junta de freguesia de Murtede, estando diretamente relacionadas com retificação de informação
As 15 reclamações registadas, correspondem a 17% do total de participações entregues, e estão distribuidas por 11 municipais, 3
privadas e uma empresarial.
Houve ainda 4 pedidos de esclarecimentos, todos de privados.
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Quanto à intenção das participações, categorizou-se em 3 grupos, subdivididos nas seguintes categorias:
•

•

•

ALTERAÇÃO DE USO:
o

Integração da parcela em área urbana;

o

Capacidade construtiva;

o

Desafetação de REN e RAN;

o

Integração/ delimitação em aglomerado rural (AR) ou área de edificação dispersa (AED);

o

Alteração de Classificação;

o

Alargamento/ inclusão em Espaço de Atividades Económicas (EAE);

o

Viabilidade da exploração geológica.

RETIFICAÇÕES DE INFORMAÇÃO:
o

Retificação de Informação;

o

Classificação da rede viária;

o

Demarcação de linha de água;

o

Demarcação de zona inundável;

OUTROS:
o

Esclarecimentos

o

Retificação de projeto viário

Intenção da Participação
6%
9%
Alteração de uso
Retificações
Outros

85%

Gráfico 3 – Intenção do pedido no processo de Participação Pública da Revisão do PDM de Cantanhede

O Gráfico 3, apresenta a distribuição macro da intenção das sugestões/reclamações do processo de participação pública. Tal como
seria expectável, a alteração de uso nas suas diferentes vertentes é a intenção mais solicitada e reclamada, em ambas as categorias
de solo urbano e rural, totalizando 85% de todas as participações submetidas.
O Gráfico 4 enumera e pormenoriza as categorias que constituem a principal intenção das participações.
A pretensão com maior número de registos refere-se, como seria expectável, à integração da parcela do requerente em área
urbana. A maioria dos 51 registos submetidos, nesta tipologia, vão ao encontro da intenção do requerente em ter melhores condições
de edificabilidade para a sua habitação própria, em solo urbano, perfazendo assim 67% das solicitações de alteração de uso.
Por sua vez, foram contabilizadas 7 solicitações para alterar ou obter maior capacidade construtiva na parcela do requerente privado,
muito embora não esteja explícito, indiretamente o seu intuito é também ser passível de integrar solo urbano de forma a obter uma
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capacidade construtiva igual a este. Apresenta assim, um peso de 9% face ao total de participações com intuito de alteração de uso,
valor muito similar se comparado com o total das 89 participações recebidas em sede da discussão pública (8%).

Tipologias de participação, associadas à alteração de uso

67%
Integração da parcela em área urbana
Capacidade construtiva
Desafectação de REN e RAN
9%
4%

4%

8%

3%

Integração/delimitação em AR ou AED

5%
Alteração de Classificação
Alargamento/inclusão em EAE de Murtede
Viabilidade da exploração geológica

Gráfico 4 – Diferentes tipologia de participação, associadas à intenção de alteração de uso

Indo ao encontro da tipologia anterior, as sugestões tipificadas como pedidos de desafetação de REN e RAN, submetidas por quatro
residentes de Cadima (4registos) totalizam 5%.
As juntas de freguesia de Cadima, Cordinhã, Murtede e Sanguinheirasubmeteram 6 sugestões, a solicitar a integração / delimitação
em AR ou AED, em solo rural. A fundamentação da criação destes novos perímetros rurais encontra-se apresentada nas fichas de
participação em anexo, correspondendo a 8% do total de participações com intuito de alteração de uso, situadas maioritariamente em
solo agrícola.
Com igual representatividade, 3 registos cada, foram analisadas as sugestões categorizadas nas tipologia de: Alteração de
Classificação e Alargamento/ inclusão em EAE de Murtede. A primeira corresponde a pedidos de alteração da categoria funcional
em solo rural, nomeadamente perímetros rurais (AR e AED ) e espaço agrícola para recursos geológicos. A segunda está associada a
sugestões de residentes de Murtede, que sugerem a integrar ou afeção dos seus terrenos em uso de atividades económicas.
A viabilidade da exploração geológica, (2 registos empresariais) em Outil, pressupõe uma alteração de uso, face à intenção do
requerente em salvaguardar a sua exequibilidade num futuro próximo, as sugestões foram deferidas, tendo a sua concretização sido
expressa em regulamento.
O Gráfico 5 apresenta o número total de participações distribuídas pelas diferentes categorias, é evidente o peso da
solicitação/reclamação em integrar a parcela em área urbana, cerca de 57% do total de participações.
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Tipologia das Participações
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Gráfico 5 – Síntesedas diferentes tipologias de participação, no processo de Participação Pública da Revisão do PDM de Cantanhede

Relativamente à ponderação dos pedidos, agrupou-se em:
•

Deferido;

•

Deferido Parcialmente;

•

Indeferido;

•

Previsto no Plano;

•

Sem enquadramento no Plano.

De acordo com o Gráfico 6, verifica-se que cerca de 35% das participações, correspondendo a 31 intenções de participação, foram
aceites - Deferidas (total ou parcialmente).
Cerca de 53% das participações não foram aceites, correspondendo a cerca de 47 pedidos de intenção.
Foi possível ainda registar 5 pedidos de intenção que já estavam previstos no conteúdo material e documental do plano, bem como,
registaram-se 6 pedidos de intenção sem enquadramento no Plano, que representam questões que ultrapassam a esfera de atuação
deste instrumento.

Revisão do PDM de Cantanhede
Relatório de Ponderação dos Resultados Da Discussão Pública

23

Ponderação das Participações
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47; 53%

Gráfico 6 – Ponderação do pedido no processo de Participação Pública da Revisão do PDM de Cantanhede

Foi possível analisar dentro de cada ponderação de participação (Deferido, Deferido Parcialmente, Indeferido, Previsto no Plano e Sem
enquadramento) qual o tipo de Intervenientes – Gráfico 7 – e por Intenção de participação – Gráfico 8.
De acordo com o Gráfico 7 verifica-se que dos 42 pedidos de intenção de natureza Privado que foram registados no período de
discussão pública, 9 desses pedidos de intenção foram Aceites ou Parcialmente aceites.
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Gráfico 7 – Ponderação do pedido no processo de Participação Pública da Revisão do PDM de Cantanhede por Intervenientes

Relativamente aos pedidos de intenção de natureza Municipal, verificamos que 20 dos 39 pedidos registados não foram aceites, os
restantes 48% dos pedidos tiveram uma aceitação total ou parcial.
Os pedidos de natureza empresarial foram maioritariamente aceites.
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PONDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO - INTENÇÃO
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Gráfico 8 – Ponderação do pedido no processo de Participação Pública da Revisão do PDM de Cantanhede por Intenção

De acordo com o Gráfico 8 verificamos que os indeferimentos tem representatividade na ponderação das participações, dado que
muitas das solicitações de integração das parcelas em solo urbano, advêm de terrenos que se encontram afetos a REN e/ou RAN.
Relativamente aos pedidos relacionados com a capacidade construtiva, a ponderação foi muito similar, duas participações foram
aceites, duas foram indeferidas e ainda existiam outras 3 que já se encontravam previstas no plano. As solicitações para desafetação
de REN e RAN tiveram na maioria indeferimentos, dado o seu carácter excecional, dado que a delimitação já foi validada pelas
entidades competentes nas matérias.
Verificamos que os pedidos de intenção de alargamento / delimitação de perímetrosrurais AR e AED, foram maioritariamente aceites.
Igualmente foram aceites os pedidos de viabilidade de exploração geológica.
Quanto às solicitações de alargamento/ inclusão de parcelas em EAE, nenhuma participação foi aceite dada a maioria dos terrenos em
causa estarem abrangidos pelos regimes de RAN e REN, cuja delimitação já foi validada pelas entidades competentes na matéria, para
além de não corresponder aos objetivos estratégicos atuais do município o alargamento deste EAE.
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5. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NA PROPOSTA DE PLANO
Para além das alterações introduzidas decorrentes da aceitação de várias participações, cuja fundamentação consta das respetivas
fichas de ponderação em anexo, a proposta de plano voltou a ser objeto de (re) análise. Além disso, a proposta de plano que esteve em
Discussão Pública efetivou-se como instrumento de trabalho no âmbito da apreciação dos processos de licenciamento de obras
particulares, em conformidade com o disposto no RJIGT, tendo nesse contexto merecido também uma nova reflexão.
Na sequência desta re(análise) identificaram-se um conjunto de matérias, sobretudo de natureza regulamentar, que careciam de
aprofundamento e/ou clarificação, sob pena de aprovação de um instrumento com algumas omissões e incongruências.
Também a aceitação de algumas participações apresentadas pelos particulares e juntas de freguesia, no âmbito do procedimento de
Discussão Pública, levaram a que se questionasse alguns dos limites dos perímetros urbanos e rurais delimitados e à necessidade de
proceder a alguns ajustes nos seus limites para dar coerência à forma.
Em seguida, sintetizam-se as alterações introduzidas, resultantes do processo de re(análise) da proposta do Plano, por parte dos
serviços técnicos municipais. As decorrentes do processo de discussão pública, com implicações na proposta de ordenamento,
encontram-se documentadas nas respetivas fichas de ponderação.

5.1. PLANTA DE ORDENAMENTO – CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO
5.1.1. ALTERAÇÕES AOS PERÍMETROS URBANOS
No perímetro urbano de Ançã, entre a Granja de Ançã e a Quinta do Rol, procedeu-se à alteração da classificação do Espaço verde de
tipo 1 para Espaço de Atividades Económicas (EAE), fazendo o prolongamento da zona a norte. Em solo rural, adjacente ao EAE, foi
delimitado um Espaço Afeto a Atividade Industriais que se prolonga para sudeste. Estas alterações decorrem da necessidade de
enquadramento ao projeto de expansão das instalações da Fapricela, SA. que encontrava-se sujeito a um RIP (Projeto de
Reconhecimento de Interesse Público) o qual originou uma declaração impacte ambiental, favorável condicionada.

Figura 28 - Proposta apresentada em Discussão Pública

Figura 29 - Proposta para Versão Final de Plano
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No perímetro urbano de Ourentela/ Sete Fontes procedeu-se a uma pequena retificação dos limites do perímetro urbano para
integração da totalidade da área do cemitério, (adjacente à participação 383) que estando incluído na malha urbana, permite que a
manutenção do equipamento aconteça sob a mesma classificação, na categoria de Espaço Residencial do Tipo 3. Esta alteração está
também contabilizada como área consolidada para os cálculos do grau de ocupação urbana do respetivo perímetro.

Figura 30 - Proposta apresentada em Discussão Pública

Figura 31 - Proposta para Versão Final de Plano

Figura 32- Localização da
correção a efetuar

No perímetro urbano de Murtede foi efetuado um pequeno acerto a sul do aglomerado para que a totalidade de uma edificação
existente fosse incluída no perímetro urbano.De forma a manter o mesmo critério já optado neste mesmo aglomerado resultante da
participação 143, por exemplo.

Figura 33 - Proposta apresentada em Discussão Pública

Figura 34 - Proposta para Versão Final de Plano

Figura 35 Localização da
correçãoefetuar
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No perímetro urbano de Sepins foi feito um pequeno ajuste na área a norte de Escapães, por forma a incluir a totalidade da última
edificação no limite do perímetro.

Figura 36 - Proposta apresentada em Discussão Pública

Figura 37 - Proposta para Versão Final de Plano

Figura 38- Localização da correção a
efetuar

Em Cadima, a sul de Pontes, procedeu-se ao acerto da delimitação do perímetro urbano por forma a integrar a totalidade do cemitério
em espaço residencial de Tipo 3.

Figura 39 - Proposta apresentada em Discussão Pública

Figura 40 - Proposta para Versão Final de Plano

Figura 41- Localização da
correção a efetuar

No aglomerado urbano de Nogueiras procedeu-se ao acerto do perímetro por forma a integrar uma edificação existe que ficou
sobreposta ao limite traçado.

Figura 42 - Proposta apresentada em Discussão Pública

Figura 43 - Proposta para Versão Final de Plano

Figura 44- Localização da
correção a efetuar
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No perímetro urbano de Febres foram feitos alguns acertos ao perímetro por forma a incluir algumas habitações para além do limite do
Plano de Urbanização de Febres. Estas construções tratam-se principalmente de habitações.
A norte do aglomerado, a poente de Fonte e Pinhal Gabriel, o Espaço Residencial de tipo 2 foi prolongado por forma a integrar as
edificações para além do limite poente do PU, de acordo com os critérios de delimitação dos perímetros urbanos, obedecendo ao
afastamento de 55 metros ao eixo da via que serve essas mesmas edificações.

Figura 45 - Proposta apresentada em Discussão Pública

Figura 47- Localização da correção a efetuar

Figura 46 - Proposta para Versão Final de Plano

Figura 48- Localização da correção a efetuar

A poente do aglomerado urbano de Febres, procedeu-se ainda ao acerto por inclusão da totalidade das edificações que se localizam no
limite do Plano de Urbanização, por forma a dar-lhes o devido enquadramento em Espaço residencial de tipo 2.

Figura 49 - Proposta apresentada em Discussão Pública

Figura 50 - Proposta para Versão Final de Plano
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Figura 51- Localização da correção a efetuar

Igualmente, do lado nascente e a sul de Febres, o perímetro foi acertado exclusivamente para incluir a totalidade das habitações
existente.

Figura 52 - Proposta apresentada em Discussão Pública

Figura 53 - Proposta para Versão Final de Plano

Figura 54- Localização da
correção a efetuar

Figura 55 - Proposta apresentada em Discussão Pública

Figura 56 - Proposta para Versão Final de Plano

Figura 57- Localização da
correção a efetuar
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No aglomerado urbano de Quinta do Ferreira, a norte do Vale da Serrana, o limite do perímetro foi ajustado ao limite administrativo
oficial do concelho.

Figura 58 - Proposta apresentada em Discussão Pública

Figura 59 - Proposta para Versão Final de Plano

Em Sanguinheira, no extremo poente do aglomerado, a delimitação do perímetro urbano foi ajustada para integrar a edificação
existente.

Figura 60 - Proposta apresentada em Discussão
Pública

Figura 61 - Proposta para Versão Final de Plano

Figura 62- Localização da correção a
efetuar

5.2. PLANTA DE ORDENAMENTO – ZONAMENTO ACÚSTICO
A planta de ordenamento - zonamento acústico foi alterado por forma a contemplar os novos limites dos perímetros urbanos e
perímetros rurais, com redefinição das zonas sensíveis e mistas.

Revisão do PDM de Cantanhede
Relatório de Ponderação dos Resultados Da Discussão Pública

31

5.3. PLANTA DE ORDENAMENTO – ZONAS INUNDÁVEIS
A planta de ordenamento - zonas inundáveis foi alterada por forma a contemplar os novos limites dos perímetros urbanos.

5.4. PLANTA DE CONDICIONANTES – SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
A planta de Condicionantes foi retificada, na área afeta à exploração de recursos geológicos, na freguesia de Outil, resultante da
reclamação da Participação 231, dado que a área assinalada na participação já se encontra licenciada para a exploração.

5.5. PLANTA DE CONDICIONANTES – RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN)
Esta planta foi atualizada face às alterações decorridas em Ançã da necessidade de enquadramento o projeto de expansão das
instalações da Fapricela, SA.

5.6. PLANTA

DE

CONDICIONANTES – POVOAMENTOS

FLORESTAIS PERCORRIDOS POR

INCÊNDIOS
A Planta de Condicionantes – Povoamentos florestais percorridos por incêndios foi alterada por forma a contemplar os novos limites dos
perímetros urbanos.

5.7. PLANTA DE CONDICIONANTES – RISCO DE INCÊNDIO – PERIGOSIDADE ALTA E MUITO ALTA
A Planta de Condicionantes – Risco de incêndio – Perigosidade Alta e Muito Alta foi retificada por forma a contemplar os novos limites
dos perímetros urbanos.

5.8. PLANTA DA ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL
A planta da Estrutura Ecológica Municipal foi alterada para incorporação dos novos limites dos perímetros urbanos e perímetros rurais.

5.9. RELATÓRIO DE PROPOSTA
O Relatório do Plano foi integralmente revisto e atualizado em função das alterações efetuadas nos outros elementos do Plano,
nomeadamente ao nível da contabilização das áreas afetas a cada perímetro urbano e perímetro rural (Ponto 5.2.2 –Avaliação do grau
de ocupação do solo edificado).

5.10. REGULAMENTO
O regulamento foi alvo de uma nova análise por parte dos serviços camarários, verificando-se a necessidade de proceder a alguns
ajustes, conforme se encontram documentados nos quadros seguintes:
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Artigo 14º - Identificação e Âmbito

Considerou-se relevante a inclusão de um novo ponto neste artigo, para proceder à identificação da composição do
património cultural abordado em sede da revisão do PDM. Assim, o nº2 do artigo 14º passou a ter a seguinte
redação:
2.O património cultural, no concelho de Cantanhede, é constituído por:
a) Património classificado;
b) Património arqueológico;
c) Património arquitetónico não classificado;
d)Áreas de Interesse Cultural.
O anterior nº2 passou a nº3 e assim sucessivamente.

-

Foi criado um novo artigo – artigo 16º - para regular o regime específico aplicável ao património arquitetónico não
classificado, em virtude de se ter verificado que o regulamento era omisso nesta matéria, dando assim cumprimento
às orientações transmitidas pela Direção Regional de Cultura do Centro na 4ª CA.

Artigo 17º - Integração e Transformação das Pré-Existências
1. Para as pré-existências anteriores a 1994 e legalmente existentes, de
estabelecimentos existentes, de indústrias, agroindústrias, oficinas, armazéns,
equipamentos, estabelecimentos comerciais e serviços, localizadas em solo rural,
permitem-se ampliações, desde que obedeçam aos seguintes requisitos:
(…)
c) Cércea máxima de 10 metros exceto instalações técnicas devidamente
justificadas, condicionada simultaneamente ao máximo definido por um plano de
45 graus traçado a partir de qualquer das estremas da parcela;

O nº1 do artigo 17º, atual artigo 18º, passa a ter a seguinte redação:
Para as pré-existências anteriores a 1994, de estabelecimentos existentes, de indústrias, agroindústrias, oficinas,
armazéns, equipamentos, estabelecimentos comerciais e serviços, localizadas em solo rural, permitem-se alterações
e ampliações, desde que obedeçam aos seguintes requisitos:
(...)
c) Cércea máxima de 10 metros exceto instalações técnicas devidamente justificadas, condicionada simultaneamente
ao máximo definido por um plano de 45 graus traçado a partir de qualquer das estremas da parcela, exceto situações
devidamente justificadas;

Artigo 17º - Integração e Transformação das Pré-Existências
2. Para as pré-existências anteriores a 1994 e legalmente existentes, de
indústrias, agroindústrias, oficinas, armazéns, equipamentos, estabelecimentos
comerciais e serviços, localizadas em solo urbano, com exceção das áreas de
atividade económica, permitem-se ampliações, desde que obedeçam aos
seguintes requisitos:
(..)
c) Cércea máxima de 8,00 metros, exceto instalações técnicas devidamente
justificadas, condicionada simultaneamente ao máximo definido por um plano de
45 graus traçada a partir de qualquer das estremas do lote;

O nº2 do artigo 17º, atual artigo 18º, passa a ter a seguinte redação:
Para as pré-existências anteriores a 1994, de indústrias, agroindústrias, oficinas, armazéns, equipamentos,
estabelecimentos comerciais e serviços, localizadas em solo urbano, com exceção das áreas de atividade
económica, permitem-se alterações e ampliações, desde que obedeçam aos seguintes requisitos:
(...)
c) Cércea máxima de 10 metros exceto instalações técnicas devidamente justificadas;

Artigo 17º - Integração e Transformação das Pré-Existências
3. Para as pré-existências anteriores a 1994 de habitações existentes legalmente
existentes, não localizadas em solo urbano e em aglomerados rurais, sem prejuízo

O nº3 do artigo 17º, atual artigo 18º, passa a ter a seguinte redação:
Para as pré-existências anteriores a 1994, sem prejuízo da legislação em vigor, são permitidas alterações e
ampliações, desde que obedeçam aos seguintes requisitos:
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da legislação em vigor, são permitidas alterações e ampliações, desde que
obedeçam aos seguintes requisitos:
a) Existência e utilização habitacional anterior a 1994;
b) Índice de utilização máximo de 0,45, incluindo existentes, aplicado à parcela, e
até ao máximo 600m2 de área bruta de construção;

a) Índice de utilização máximo de 0,50, incluindo existentes, aplicado à parcela, e até ao máximo 600m2 de área
bruta de construção, salvo casos devidamente justificados.

Artigo 19ºContratos de prospeção, pesquisa e pedidos de concessão de recursos
geológicos
1.Para as áreas onde tenham sido concedidos contratos de prospeção e pesquisa
de recursos geológicos, bem como pedidos de concessão mineira, deve ser
salvaguardado o interesse do recurso, pelo que os usos e ações a desenvolver
não devem colocar em causa os objetivos inerentes a esta função.
2. Em áreas integradas em solo urbano, apenas se admitem explorações de
recursos hidrogeológicos.

OArtigo 20º, atual artigo 21º passa a ter a seguinte designação: Contratos de prospeção, pesquisa e pedidos de
concessão e exploração de recursos geológicose é-lhe conferida a seguinte redação:
1.Para as áreas onde tenham sido concedidos contratos de prospeção e pesquisa de recursos geológicos, bem como
pedidos de concessão mineira, deve ser salvaguardado o interesse do recurso, pelo que os usos e ações a
desenvolver não devem colocar em causa os objetivos inerentes a esta função.
2. Em áreas integradas nas categorias de espaço agrícola e espaço florestal, admite-se a exploração de recursos
geológicos e construção dos respetivos anexos de apoio, nos termos da legislação aplicável em vigor, e do previsto
no no Artigo 37º.
2. Em áreas integradas em solo urbano, apenas se admitem explorações de recursos hidrogeológicos.

Alínea d) do nº1 do Artigo 25º - Ocupações e Utilizações Permitidas

Eliminada por força da introdução do ponto 2 do artigo 21º ( o artigo 25º passou a artigo 26º)

Artigo 26ºRegime de Edificabilidade
2. É permitida a construção de edifícios destinados unicamente a arrumos de
alfaias e produtos agrícolas, desde que respeite os seguintes parâmetros:
a) Índice de utilização máximo de 0,015 em relação à parcela em causa, com o
máximo de 60 m2;

A alínea a) do nº 2 do artigo 26º, atual artigo 27º, passa a ter a seguinte redação:
a) Índice de utilização máximo de 0,025 em relação à parcela em causa, com o máximo de 100 m2;

Nº8 do Artigo 26º - Regime de Edificabilidade
Alínea d) do nº2 do Artigo 28º - Ocupações e Utilizações Permitidas

Eliminado decorrente da reunião de concertação com a CCDRC (o artigo 26º passou a artigo 27º)
Eliminada por força da introdução do ponto 2 do artigo 21º (o artigo 28º passou a artigo 29º)

Alínea d) do nº3 do Artigo 30º - Ocupações, Utilizações Permitidas e Regime de
Edificabilidade

Eliminada por força da introdução do ponto 2 do artigo 21º (o artigo 30º passou a artigo 31º).

Artigo 51º - Regime de Edificabilidade
1. Na construção de novos edifícios, devem respeitar-se os seguintes parâmetros:
(…)
c) Cércea máxima de 8,00 metros, exceto instalações técnicas devidamente
justificadas, condicionada simultaneamente ao máximo definido por um plano de
45 graus traçada a partir de qualquer das estremas da parcela;
(…)
2. As ampliações de estabelecimentos existentes, deverão obedecer aos
seguintes requisitos:
(…)

A alínea c) do nº 1 do artigo 51º, atual artigo 52º, passa a ter a seguinte redação:
c) Cércea máxima de 10,00 metros, exceto instalações técnicas devidamente justificadas, condicionada
simultaneamente ao máximo definido por um plano de 45 graus traçada a partir de qualquer das estremas da
parcela, salvo situações existentes há mais de 5 anos, devidamente justificadas.
A alínea d) do nº 2 do artigo 51º, atual artigo 52º, passa a ter a seguinte redação:
d) Cércea máxima de 10,00 metros, ou a existente, exceto instalações técnicas devidamente justificadas.
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d) Cércea máxima de 8,00 metros, ou a existente, exceto instalações técnicas
devidamente justificadas.
Artigo 57º- Indústria, Armazéns, Oficinas
(…)
5. Sem prejuízo da legislação em vigor, as indústrias, oficinas e armazéns
obedecem aos seguintes condicionamentos:
(…)
c) Cércea máxima de 8,00 metros, exceto quando se tratarem de instalações
técnicas devidamente justificadas, condicionada simultaneamente ao máximo
definido por um plano de 45 graus traçado a partir de qualquer das estremas do
lote;

Artigo 68º- Regime de edificabilidade
As áreas de atividade económica ficam sujeitas às seguintes regras:
(…)
c) Cércea máxima de 10,00 metros, exceto instalações técnicas devidamente
justificadas, devendo ainda cumprir-se os seguintes afastamentos mínimos:
i. Afastamento frontal de15,00 metros;
ii. Afastamentos laterais de 6,00 metros;
iii. Afastamento posterior de 10,00 metros.

Artigo 77º- Condições de ocupação
As condições de edificação nas áreas industriais previstas são estabelecidas nos
planos de urbanização ou planos de pormenor ou unidades de execução ou
operações de loteamento de iniciativa municipal, que devem respeitar os preceitos
legais em vigor e considerar os seguintes condicionamentos:
(…)
c) Cércea máxima de 10,00 metros, exceto instalações técnicas devidamente
justificadas, devendo ainda cumprir-se os seguintes afastamentos mínimos:
i. Afastamento frontal de15,00 metros;
ii. Afastamentos laterais de 6,00 metros;
iii. Afastamento posterior de 10,00 metros.

A alínea c) do nº 5 do artigo 57º, atual artigo 58º, passa a ter a seguinte redação:
c) Cércea máxima de 10,00 metros, exceto quando se tratarem de instalações técnicas devidamente justificadas,
condicionada simultaneamente ao máximo definido por um plano de 45 graus traçado a partir de qualquer das
estremas do lote;

A alínea c) do artigo 68º, atual artigo 69º, passa a ter a seguinte redação:
c) Cércea máxima de 15,00 metros, exceto instalações técnicas devidamente justificadas, devendo ainda cumprir-se
os seguintes afastamentos mínimos:
i. Afastamento frontal de15,00 metros;
ii. Afastamentos laterais de 6,00 metros;
iii. Afastamento posterior de 10,00 metros, salvo situações existentes há mais de 5 anos devidamente
justificadas.

A alínea c) do artigo 77º, atual artigo 78º, passa a ter a seguinte redação:
c) Cércea máxima de 15,00 metros, exceto instalações técnicas devidamente justificadas, devendo ainda cumprir-se
os seguintes afastamentos mínimos:
i. Afastamento frontal de15,00 metros;
ii. Afastamentos laterais de 6,00 metros;
iii. Afastamento posterior de 10,00 metros, salvo situações existentes há mais de 5 anos devidamente
justificadas.
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6. CONCLUSÃO
A participação dos particulares no procedimento de elaboração dos instrumentos de gestão territorial desempenha um papel fulcral de
um longo processo de planeamento. Não sendo exclusivo, trata-se do principal momento consignado no RJIGT para os vários agentes
territoriais ponderarem e discutirem as opções do plano.
Nos termos do nº5 do artigo 77º do RJIGT estabelece-se que “a câmara municipal ponderará as reclamações, observações, sugestões
e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares, ficando obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que
invoquem, designadamente:
a)

A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes;

b)

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

c)

A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;

d)

A eventual lesão de direitos subjetivos.

Embora as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento recebidos não evoquem as questões supra-enunciadas,
entendeu-se que em sede do presente relatório existiria uma resposta individualizada por forma a esclarecer diretamente os
particulares.
Do conjunto de participações recebidas no período de discussão pública propõe-se aceitar/validar as reclamações/sugestões que se
considerem compatíveis com a estratégia e o modelo de ordenamento do território definidos no Plano, não os colocando em causa.
Por sua vez, as reclamações/observações/sugestões que não foram acolhidas estão maioritariamente relacionadas com o facto de não
se enquadrarem nos princípios orientadores que sustentaram a proposta de ordenamento do território municipal, verificando-se
igualmente, em alguns casos, colisão com condicionantes fundamentais como a Reserva Ecológica Nacional ou Reserva Agrícola
Nacional, que se entendeu serem de salvaguardar.
Paralelamente propõe-se introduzir diversos ajustamentos no Plano, principalmente no Regulamento e Planta de Ordenamento –
Classificação e Qualificação do Solo, em conformidade com a (re) análise dos serviços técnicos municipais à proposta de plano. A
maioria das situações visam corrigir incongruências ou omissões entretanto detetadas, bem como clarificar algumas questões.
Pelo exposto, e dada a natureza e dimensão das alterações produzidas, considera-se que as mesmas não desvirtuam o modelo de
ordenamento territorial apresentado, pelo que se entende não ser necessário a realização de um novo período de discussão pública.
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7. ANEXO - FICHAS DE PONDERAÇÃO
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