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1 Introdução 

No seguimento da conclusão do procedimento da primeira alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Caminha, no que diz respeito à elaboração da proposta e concertação com as entidades envolvidas, foi 

deliberado pela Câmara Municipal de Caminha proceder à abertura de um período de Discussão Pública, 

que decorreu de 25 de junho a 25 de julho de 2020, sobre o qual o presente Relatório de Ponderação 

constitui o documento conclusivo. 

Concluído o período de Discussão Pública foi elaborado o presente Relatório de Ponderação, alusivo à 

participação pública, que passa a integrar o conteúdo documental da versão final da proposta de alteração 

do PDM de Caminha. 

Pelas razões que adiante se apresentam, não houve lugar a retificação da proposta levada a Discussão 

Pública. 

Importa, ainda, referir que os resultados da Discussão Pública serão divulgados através da comunicação 

social, da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial e do sítio oficial na Internet do Município de 

Caminha, em respeito pelo art.º artigo 89.º, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
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2 Discussão pública 

2.1 Publicitação e divulgação 

2.1.1 Publicitação 

Tendo em consideração a importância do PDM como instrumento de gestão territorial e das implicações do 

modelo territorial proposto, foi essencial atender aos requisitos legais exigidos. 

Nesse sentido, os suportes de comunicação utlizados procuraram informar e incentivar a população sobre 

as várias formas de participação e respetivas datas: 

 

• Oficial 

− Diário da República (anexo 1) 

• Comunicação Social 

− Jornal de âmbito local (anexo 2) 

− Site oficial do Município de Caminha (foi disponibilizado o conteúdo documental da 

proposta para consulta e “download” (anexo 3) 

 

 

2.1.2 Disponibilização de documentos 

• Suporte digital – Internet – site do Município 

• Suporte analógico: 

− Em Caminha, na Secção de Atendimento e Administração da Câmara Municipal 

− Em Vila Praia de Âncora, no Gabinete de Apoio ao Munícipe 

 

 

2.1.3 Sessões públicas 

Atento o conteúdo, a reduzida abrangência territorial da proposta de alteração e o caráter facultativo 

assinalado no n.º 1 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, não se entendeu 

imprescindível a realização de sessões públicas. 
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2.2 Modalidades da participação e esclarecimentos 

2.2.1 Atendimento presencial 

A proposta da primeira alteração do PDM de Caminha esteve disponível para consulta numa sala de 

atendimento onde foram disponibilizadas as peças gráficas e escritas da proposta. Durante o período de 

discussão pública os técnicos envolvidos na elaboração da proposta de revisão do PDM disponibilizaram o 

acompanhamento necessário aos cidadãos que se apresentassem à participação pública. 

O atendimento no período de discussão pública (entre 25 de junho e 25 de julho de 2020) decorreu no 

horário normal de expediente, entre as 9h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 17h00 (incluindo sábados, 

domingos e feriados).  

 

2.2.2 Participação escrita 

Aos interessados foi disponibilizado no local da consulta e no site oficial do Município, modelo próprio – 

Ficha de Participação Pública, para preenchimento, onde deveriam constar as suas observações, 

reclamações e sugestões acerca da proposta de alteração do PDM (Anexo 4). 

2.3 Análise da participação 

2.3.1 Metodologia 

Para a participação expectável estava prevista a elaboração de uma listagem completa dos interessados, 

à qual estaria associada, para além da identificação dos participantes e origem por freguesias, uma 

descrição sumária do âmbito das observações, reclamações e sugestões, resumo da ponderação e 

georreferenciação. 

2.3.2 Resultados 

2.3.2.1 Enquadramento 

Durante o período estabelecido para a discussão pública da proposta da primeira alteração ao PDM de 

Caminha, não foram rececionadas quaisquer participações por escrito, razão pela qual se vê prejudicada a 

“análise da participação” a que se refere este subtítulo. 

2.3.2.2 Requerentes 

(Prejudicado) 

2.3.2.3 Participação 

(Prejudicado) 

2.3.2.4 Decisão 

(Prejudicado) 
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3 Conclusão 

Reconhecendo a participação pública como parte integrante do processo de construção do território e como 

oportunidade de melhor desenvolver e potenciar a perceção de todos sobre um território que a todos diz 

respeito, o período de discussão pública teria servido para refletir o caráter aberto e abrangente que sempre 

caraterizou todos os procedimentos associados à alteração deste instrumento de gestão: processo aberto 

porque sempre constituiu, já aquando do procedimento de revisão, objeto de diálogo e interação com a 

população; processo abrangente porque nunca foi refutada qualquer abordagem sectorial. 

Na prática, é convicção que a discussão pública constituiu mais um passo para a conformação de um 

documento que, seguramente, será determinante para a vida de quem habita e trabalha neste território 

chamado Caminha. 

Pese embora a oportunidade e sentido de abertura e transparência, lamentavelmente, não foi o presente 

procedimento de alteração ao PDM de Caminha/primeira alteração, objeto de motivação por parte da 

opinião pública para a participação publica desejada. 

 

 

Caminha, 04 de agosto de 2020  
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4 Anexos 

4.1 Anexo 1 – Publicação do Aviso em Diário da República  
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4.2 Anexo 2 – Publicação/divulgação do aviso em jornal local  
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4.3 Anexo 3 – Anúncio no site oficial do Município de Caminha  
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4.4 Anexo 4 – Ficha de participação (modelo) 

 

 


