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Concordo com o teor da presente informação, pelo
que, caso mereça concordância superior, propõe-se a
emissão de parecer favorável condicionada à Primeira
Alteração do PDM de Caminha, nos termos e com
os fundamentos constantes da mesma.
 
À Consideração Superior.

  
 

 
 
Concordo.

  

Informação nº INF_ESRB_GS_4103/2020 Proc. nº DSOT-~IGT_13/2020 Data 06-05-2020

Assunto PCGT-ID 246 – PDM de CAMINHA - Primeira Alteração  
Parecer ao abrigo do artigo 86.º do RJIGT por remissão ao artigo 119.º do Decreto-Lei nº 80/2015 de 14 de Maio

1. Enquadramento:
Através da PCGT, em 22-04-2020, veio a Câmara Municipal de Caminha apresentar uma proposta de
Alteração do Plano Director Municipal de Caminha, e solicitar a emissão do parecer nos termos do artigo
86.º por remissão do n.º 2 do artigo 119.º do RJIGT, revisto pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio. 
  
Dos elementos apresentados constam: 
- Proposta de elaboração da primeira alteração do PDM (informação técnica e  e termos de Referencia) 
- Deliberação da Câmara Municipal de abertura do procedimento de Alteração (Cópia da ata da reunião
ordinária de 20.01.2020); 
- Aviso nº 2153/2020, de 7 de fevereiro (publicado em Diário da República,  2.ª série, n.º 27) 
- Anúncio no “Jornal C - o Caminhense” de 21 de fevereiro de 2020 
- Relatório de Fundamentação da Alteração Proposta 
- Relatório de Ponderação da Participação Preventiva 
- Planta de enquadramento (esc.1/2500) 
- Extracto da Planta de Ordenamento/Qualificação do solo do PDM em vigor (escala 1/10000) 
- Extracto da Planta de Ordenamento/ Anexo I - Carta de Protecções, do PDM em vigor (escala 1/10000) 
- Extracto da Planta de Condicionantes/Anexo I – Zonas Acústicas de Conflito do PDM em vigor (escala
1/10000): 
- Proposta da Planta de Ordenamento/Qualificação do solo (escala 1/0000): Folha F 
- Proposta da Planta de Ordenamento/Qualificação do solo (escala 1/0000): Folha I 
- Proposta da Planta de Ordenamento/Anexo I – Carta de Protecções (escala 1/10000): Folha F 
- Proposta da Planta de Ordenamento/Anexo I – Carta de Protecções (escala 1/10000): Folha I 
- Proposta da Planta de Condicionantes/Anexo I – Zonas Acústicas de Conflito (escala 1/10000): Folha F 
- Proposta da Planta de Condicionantes/Anexo I – Zonas Acústicas de Conflito (escala 1/10000): Folha I 
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1.1. Conferência de Serviços  
Após uma primeira análise com a Câmara Municipal para concertação e ajuste das alterações pretendidas
verificou-se que não há alteração à qualificação funcional do solo nas áreas de incidência da REN (ZAC)
e zona inundável, pelo que, se considerou prescindível a conferência de serviços / procedimental com a
APA/ARH Norte. 
No entanto, há interesses específicos a ponderar no âmbito das infraestruturas rodoviárias e zonas de
respeito da E/ER13 e E/ER305, duas estradas Regionais integradas no PRN2000 sob tutela do IP. Assim
sendo, foi convocada as respectiva Entidade da Administração Central para a conferência de serviços
prevista no nº 3 do artigo 86º. 
O presente parecer da CCDR-N incide sobre os aspectos previstos no n.º2 do artigo 85.º nomeadamente: 
a) Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 
b) Conformidade ou compatibilidade da proposta de plano com os programas territoriais existentes. 
 
2. Procedimentos
A Câmara Municipal de Caminha, em reunião ordinária realizada 21 de Janeiro de 2020, deliberou dar início
a um procedimento de alteração do Plano Director Municipal de Caminha, que incidirá, exclusivamente
sobre a Planta de Ordenamento, Planta de Condicionantes, publicitado pelo Aviso (n.º 1712/2017, de 14
de Fevereiro em Diário da República 2ª Série, nº 32), no qual fixou também o prazo máximo de 3 (três)
meses para a elaboração da proposta e estabeleceu o prazo para a participação preventiva de 15 (quinze)
dias úteis. 
  
Foi igualmente aprovada a não sujeição da referida alteração a avaliação ambiental por se tratar duma
alteração pontual da qualificação funcional do solo urbano, para possibilitar a expansão da área destinada
a Espaços de uso Especial / Espaços de equipamento e infraestruturas e permitir o acolhimento da
reconversão das instalações da extinta Cooperativa de ensino Ancorensis noutro tipo de equipamentos, as
quais sem efeitos significativos no ambiente, conforme o previsto no n.º 6 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º
232/2007, de 5 de junho; não susceptível de ter efeitos significativos no ambiente, nos termos do disposto
no artigo 120.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 
  
Os termos de referência e a fundamentação da necessidade desta alteração são as constantes da informação
sobre a Alteração do PDM e a proposta de abertura de procedimento de alteração do PDM, submetida e
aprovada na referida reunião que constam igualmente do relatório de fundamentação da proposta e tem
como objectivos:

1- Garantir a sustentabilidade das áreas envolventes ao complexo escolar/desportivo integrado
em área de equipamentos e infraestruturas de forma a possibilitar o acolhimento de outros usos,
que não preferencialmente o uso habitacional; 
2- Reforçar a vocação daquelas áreas como factor de diferenciação territorial, possibilitando o
alargamento a outras actividades económicas (serviços e comércio) geradoras de emprego; 
3- Garantir a necessária continuidade e coerência territorial, adveniente da requalificação do solo.

  
Concluída a participação preventiva, o Município deu continuidade à proposta de alteração do Plano
Director Municipal. 
 
3. Âmbito e Conteúdo da Alteração 
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A área de abrangência/incidência corresponde aos territórios assumidos como área de equipamento e
infraestruturas e sua envolvente, em Vila Praia de Âncora, enquadra uma área restrita, posicionadas a
Nascente da E/ER13 e a Norte da E/ER305, classificada como solo urbano e que íntegra o polígono mais
alargado identificado pela CMC (quadrante noroeste e nordeste da E/ER13 e E/ER305 a partir do cruzamento
destas duas estradas – princípio / entrada da freguesia de Vila Praia de Âncora). 
  
Embora se mantenha identificado o polígono de intervenção aprovado na deliberação municipal e assumida
na Proposta de alteração do PDM, aprovada em reunião da Assembleia Municipal de 6 de janeiro, os
reais limites incidência da alteração proposta foram ajustados e restringidos, exclusivamente, ao quadrante
(nordeste- nascente da E/ER13 e Norte da E/ER305) numa área com numa área com 8,5 ha.   
Compreende a ampliação da área destinada a Espaços de equipamentos e infraestrutura e a alteração
da qualificação funcional do solo urbano, concretamente alteração da categoria funcional, que passa de
espaços urbanos de baixa densidade tipo I para Espaços habitacionais, passando a existir naquela área
apenas duas categorias de solo urbano, concretamente: Espaços de uso espacial - Espaços de equipamentos
e infraestruturas com 5,43 ha (+ 38,5%) e Espaços habitacionais (+10,2%), da seguinte forma:

1. Numa Parte da área é proposta a alteração de Espaços Urbanos de Baixa densidade Tipo I para Espaços
de Uso Especial/ Espaços de Equipamentos e Infraestruturas, ampliando a área já existente;

2. Na outra parte a proposta consiste na alteração da subcategoria Espaços Urbanos de Baixa densidade
Tipo I, para Espaços Habitacionais;

A poente da E/ER305 não há alteração, mantendo-se a actual qualificação funcional do solo – Espaços
Habitacionais. 
  
As alterações propostas incidem sobre elementos que constituem o PDM (Planta de Ordenamento, Planta
de condicionantes), têm um carácter restrito e visam anular /eliminar eventuais conflitos de entre usos
e funções urbanas de subcategorias em solo urbano e possibilitar a reconversão das instalações de um
equipamento, actualmente, desactivado tornando mais eficientes e operacionais as opções do Município
e eliminando a ambiguidade na interpretação das reais opções do plano, não alterando estruturalmente a
coerência nem os princípios estabelecidos no PDM. 
 
3.1. Planta de Ordenamento
A alteração proposta incide sobre duas folhas (F e I) da Planta de Ordenamento, nomeadamente Planta de
Ordenamento/Qualificação do Solo e Planta Ordenamento /Anexo I - Carta de Protecções 
Planta de Ordenamento / Qualificação do solo  
Parte da área posicionada a nascente da E/ER13 e norte da E/ER305, que integrada na categoria “Espaço
urbano de baixa densidade Tipo I” é alterada para a categoria de “Espaços de uso Especial - Espaços de
Equipamentos e Infraestruturas”, ampliando o polígono da área já consagrada nesta categoria de espaço
(   ) e na parte restante passa a integrar a categoria de “Espaços Habitacionais”, 
A poente da E/ER 305 não se regiam alterações, mantendo-se a actual qualificação funcional do solo,
designadamente “Espaços Habitacionais”  
Planta de Ordenamento /ANEXO I - Carta de Protecções  
A alteração proposta tem reflexos com expressão nesta carta no layout das Folhas/ F e I 
Sendo as infraestruturas viárias geradores de tráfego e de ruído, estas plasmam determinadas
condicionamentos na sua envolvente que se projectam sobre a edificação que vier a ser programada na
sua envolvente. 
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3.2. Planta de Condicionantes 
A alteração proposta incide sobre os layout das Folhas F e I da Planta de condicionantes /Anexo I – Zonas
Acústicas de Conflito. Nestas, é alterado o desenho da condicionante, concretamente no à extensão da
sobreexposição ao ruído decorrente da alteração do nível de protecção acústica em função da tipologia
de ocupação agora proposta. 
  
Existe discordância de conteúdo, nas zonas de sobreposição do layout das Folhas F e I. 
No layout da Folha F é assumido o novo limite da sobrexposição e no layout da Folha I é mantido o desenho
e o limite constante do PDM em vigor. 
Deverá pois ser ponderado e corrigido o eventual erro acima reportado no layout das  respectivas Folhas
a alterar. 
  
Para além das zonas acústicas de conflito, não se se registam mais alterações ou interferência com as
demais servidões administrativas e restrições de utilidade pública presentes na sua área de incidência,
nomeadamente com áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional (REN) e zonas inundáveis. 
  
  
4. Apreciação da Proposta  
4.1. Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis: 
O Município de Caminha deu cumprimento às normas legais e procedimentos aplicáveis. 
  
4.2. Fundamento técnico das soluções defendidas pela câmara municipal. 
Conforme mencionado trata-se de uma situação pontual, que se revê em acertos e ajustamentos da planta
de ordenamento e de condicionantes com vista a eliminar eventuais conflitos que possam surgir com
os objectivos delineados para aquele território, decorrentes das acções perspectivadas para a área de
equipamentos e infraestruturas associadas ao complexo educativo/desportivo de Vila Praia de Âncora
(onde, recentemente, foi aprovado um projecto de financiamento para a ampliação de equipamento escolar),
tendo-se identificado que na sua envolvente não detém, ao nível da qualificação do solo/planta de ordenamento
do PDM, uma categoria de solo capaz de garantir a futura expansão desses territórios ou até a necessária
flexibilidade para se admitir o surgimento de novos usos e novas realidades, de carácter especial e que podem
eventualmente colidir com a actual categoria - espaços urbanos de baixa densidade, - cuja ocupação visa
preferencialmente a manutenção e reforço da função habitacional. 
As alterações tratam-se de um mero ajustamento da qualificação do solo em solo urbano, na envolvente da
área de equipamento e infraestruturas, que integra já um conjunto de equipamentos públicos estruturantes
nomeadamente: 
•           as piscinas municipais, 
•           a escola básica e secundária (EBS) do vale do Âncora, 
•           o jardim de infância 
•           o antigo estabelecimento de ensino “Ancorensis” 
  
A proposta está devidamente fundamentada pelo município e dá cumprimento cumulativo ao disposto no
nº 3 do artigo 7º (al b) c) e e) e artigo 8º do DR 15/2015, de 19 de Agosto e Lei de Bases gerais da politica
pública de solos (Lei 31/2014). 
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Conclusão 
Em face do exposto considera-se que a presente proposta da Primeira Alteração do PDM de Caminha,
poderá merecer parecer favorável condicionado à correcção dos elementos que integram a proposta de
alteração, nomeadamente das folhas F e I da Planta de Condicionantes/ Anexo I - Zonas Acústicas de
Conflito. 
Mais se propõe que caso o Município acolha as referidas recomendações, nos remeta cópia da proposta
final a submeter a discussão pública. 
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. 
  
À consideração superior 

Anexos: 
Localização da área de incidência da alteração sobre ortofotomapas, carta militar e extracto da carta da
REN; 
Localização sobre extractos do PDM de Caminha, em vigor.

Gabriela Silva


