
 
 

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
 

Deliberação da reunião do Executivo de 21-01-2020 

RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação da proposta de relatório sobre o estado do 

ordenamento do território, designado por REOT, de acordo com informação técnica que se 

transcreve: 

“As Entidades responsáveis pela concretização da política de ordenamento do território e de urbanismo, 

no âmbito da Lei de Bases Gerais da Política de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo ( 

Lei n.º 31/2014 de 30 de maio) e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial ( Decreto-Lei 

n.º 80/2015 de 14 de maio), devem promover a permanente avaliação da política de ordenamento do 

território, o que origina, a nível municipal, a necessidade de elaboração de um Relatório sobre o estado 

do ordenamento do território , designado por REOT, de quatro em quatro anos, ou quando se verifique a 

necessidade de promover a revisão de planos municipais, decorrente de adequação à evolução, a médio 

e longo prazo das condições ambientais, económicas, sociais e culturais, que determinaram a respetiva 

elaboração, de acordo com o nº 4 do artigo 189.º do referido Regime Jurídico.  

Assim a Câmara Municipal mandou elaborar o presente REOT que se junta em anexo. 

O Relatório traduz o balanço da execução dos instrumentos de gestão territorial no Município de Paredes 

de Coura, no presente caso do PDM em vigor, tendo em consideração os objetivos definidos no modelo 

de ordenamento preconizado pelo referido PDM. 

 Complementarmente, analisa as dinâmicas do território e os fatores que estão na sua origem, 

identificando o desenvolvimento atingido, as ações de planeamento preconizadas e não concretizadas e 

a emergência de novas questões territoriais, constituindo assim, o quadro de referência que 

fundamentará o processo de revisão do PDM Paredes de Coura, de acordo com o estipulado no artigo 

77.º do RJIGT.  

Este relatório, REOT, constitui um importante contributo para a fundamentação do processo de revisão 

do PDM. 

Nestes termos propõe-se:  

Seja tomado conhecimento do presente relatório pelo Executivo; 

Seja deliberado submeter o relatório sobre o Estado de Ordenamento do Território, REOT, a um período 

de 30 dias de discussão pública, conforme estabelece o n.º 5 do Artigo 189.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, pelo prazo de 30 dias seguidos, contados a partir dos 5 dias 

subsequentes à publicação do presente aviso no Diário da República, nos meios de comunicação social 

e na página do Município na Internet. 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento, deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório 

sobre o Estado de Ordenamento do Território (2ª fase – análise e avaliação do estado do 

território), determinando a abertura de um período de participação pública pelo prazo de 30 dias 

seguidos, contados a partir dos 5 dias subsequentes à publicação do presente aviso no Diário da 

República, nos meios de comunicação social e na página do Município na Internet, para a 

formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre questões que possam ser 

consideradas no âmbito do procedimento, nos termos e para os efeitos do disposto no Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 



Durante este prazo, todos os interessados podem participar por escrito, dirigindo as sugestões/ 

/observações ao Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, devendo ser entregues 

pessoalmente no Balcão Único ou remetidas por correio para Município de Paredes de Coura, 

apartado 6, 4941-909 Paredes de Coura, ou ainda para o endereço de correio eletrónico 

geral@paredesdecoura.pt.  

Os interessados poderão consultar os elementos disponíveis nos serviços de atendimento e na 

página da internet do Município de Paredes de Coura - www.paredesdecoura.pt. 

Em: 21/01/2020 

 

Vítor Paulo Gomes Pereira  

(Presidente da Câmara) 

 

 
 


