
 
 

 

ATA DE CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL 

Realizada nos termos do n.º 3, do artigo 86.º e do n.º 1 e n.º 2 do art.º 119.º 

do RJIGT, revisto pelo Decreto-Lei nº 80/2015 de 14 de maio 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO:  

Designação Pano Diretor Municipal de Caminha – Primeira alteração  

Localização Vila Praia de Ancora - Caminha 

Processo DSOT-IGT_13/2020 

Data 07 de maio de 2020 

 

Pelas 15,00 horas do dia 07 de maio de 2020, reuniu através de videoconferência, a conferência 

procedimental destinada a apreciar e emitir parecer sobre a Primeira Alteração do PDM de 

Caminha.  

Estiveram presentes através de Videoconferência as seguintes entidades, representadas por: 

Entidade Representante 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte - CCDRN 

Dr.ª Irene Fontes 

Arq.ª Gabriela Silva 

Câmara Municipal de Caminha - CMC Arq.º João Brás 

  

Apesar de convocada não compareceu na reunião a representante das Infraestruturas de 

Portugal S.A., Gestão regional de Viana do Castelo e Braga, tendo emitido parecer favorável 

condicionado, nos termos constantes do parecer em anexo- Ofício n.º 2667441-008. 

A proposta de alteração ao PDM em apreciação visa alterar a qualificação funcional do solo na 

zona de concentração de equipamentos (desportivos e escolares e outros) e respetiva envolvente, 

da freguesia de Vila Praia de Âncora, têm um carácter restrito e pontual e visam anular /eliminar 

eventuais conflitos de entre usos e funções urbanas de categorias e subcategorias em solo 

urbano. 



 
 
Não há alterações regulamentares a assinalar, incidindo a alteração apenas nas Plantas de 

Ordenamento e Condicionantes, nomeadamente sobre as Folhas F e I da Planta de 

Ordenamento / Qualificação do Solo, Planta de Ordenamento/Anexo I – Carta de Proteções e 

no Anexo I – Zonas Acústicas de Conflito, da Planta de Condicionantes). 

 

A CCDR-N pronunciou-se nos termos constantes do parecer INF_ESRB_GS_4103/2020 que 

se anexa, e resume:  

- Considera-se que a CMC deu cumprimento às normas legais e procedimentos 

aplicáveis, tendo ainda deliberado que a alteração em causa não é suscetível de ter efeitos 

significativos no ambiente, nos termos do disposto no artigo 120.º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial, recomendando-se, no entanto, que a 

fundamentação de acordo com os critérios estabelecidos no anexo ao Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, seja 

anexada ao processo a submeter a discussão pública e a aprovação pela Assembleia 

Municipal. 

- Foram apresentadas algumas recomendações relativamente a eventuais lapsos de 

representação cartográfica. 

 

O representante da Câmara Municipal de Caminha esclareceu que serão acolhidas as 

recomendações expressas e no que respeita às observações enunciadas no parecer da IP- 

Infraestruturas de Portugal S.A, em matéria da proposição de áreas residenciais em faixas 

adjacentes, observa que no município de Caminha existem situações idênticas ao longo destes 

eixos rodoviários, de que é exemplo o consagrado no PDM em vigor, no lado oposto da EN 13 

à zona de intervenção. 

Mais acrescenta que sendo matéria do foro de competência municipal, em sede de controlo 

prévio das operações urbanísticas que venham a ocorrer, será acautelada resposta adequada às 

preocupações manifestadas, designadamente em matéria de redução do ruído.  

 

Face ao exposto, foi decidido emitir parecer favorável à proposta da Primeira Alteração do Plano 

Diretor Municipal de Caminha, para a área dos equipamentos (desportivos e escolares e outros) e 

sua envolvente imediata, em Vila Praia de Ancora, devendo a Câmara municipal de Caminha 

acautelar as recomendações da CCDR-N e das Infraestruturas de Portugal S.A.  

 



 
 
Poderá então prosseguir para a abertura do período de discussão pública e, posteriormente à 

ponderação dos resultados desta, para a aprovação pela Assembleia Municipal, publicação e 

registo. 

 

 

 

Anexos:  

- Parecer da CCDR-N - INF_ESRB_GS_4103/2020 

- Parecer do IP – 2667411-008. 


