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Concordo com o teor da presente informação, pelo
que, caso mereça concordância superior, proponho
a emissão de parecer favorável à Proposta da 2ª
Alteração do Regulamento do PDM de Paredes de
Coura, nos termos e com os fundamentos constantes
da mesma. 

À Consideração Superior.

  
 

 
 
Concordo.

 

Informação nº INF_ESRB_GS_7085/2020 Proc. nº DSOT-IGT_83/2019; CR_13801/2020 Data 12-08-2020

Assunto PAREDES DE COURA – 2ª alteração do Plano Director Municipal -Proposta de Alteração do Regulamento  
Parecer ao abrigo do artigo 86 do RJIGT, por remissão ao artigo 119 do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de Maio  

1. Enquadramento:
Por correio electrónico de 10/08/2020 (CR13801/2020) nos termos do artigo nº 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, veio a Câmara Municipal
de Paredes de Coura, solicitar a emissão de parecer sobre a proposta da 2ª alteração ao Regulamento do
Plano Director Municipal de Paredes de Coura. 
  
Dos elementos apresentados constam:

• Proposta de abertura de procedimento de Alteração do Regulamento do PDM;
• Fundamentação da não sujeição a Avaliação Ambiental;
• Deliberação do Inicio do Procedimento de Alteração do PDM - Acta da reunião nª 15/2020 da

Câmara Municipal, que deliberou o início do Procedimento;
• Aviso nº 6689/2020/ de 20 de Abril - Inicio do Procedimento da 2ª Alteração do Plano Director

Municipal de Paredes de Coura;
• Relatório de fundamentação da necessidade da Alteração do regulamento do Plano, termos de

referência e disposições a alterar;
• Relatório da participação pública.

1.1. Dispensa da Conferência de Serviços  
Após uma primeira análise e constatando-se que a proposta de alteração do artigo 58º do RPDM, não
contém interesses específicos a ponderar que justifiquem a convocação de Entidades da Administração
Central, pelo que entende-se não haver lugar a convocação de uma conferência de serviços, emitindo-se
apenas o presente parecer da CCDR-N, o qual incide sobre os aspetos previstos no n.º2 do artigo 85.º,
nomeadamente:

a) Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 



ESTRUTURA SUB-REGIONAL DE BRAGA · RUA DO CARMO, N.º 29-A · 4700-309 BRAGA
TEL.:253 600 710 · FAX:253 600 719 · E-MAIL: ESRBRAGA@CCDR-N.PT · WWW.CCDR-N.PT

b) Conformidade ou compatibilidade da proposta de plano com os programas territoriais
existentes. 
 

2. Procedimentos

A Câmara Municipal de Paredes de Coura, em reunião ordinária realizada a 1 de março de 2020, deliberou
dar início a um procedimento de alteração do Plano Director Municipal de Paredes de Coura (publicitado
no Aviso nº 143/2016, de 7 de Janeiro em Diário da República 2ª Série, com as ulteriores alterações) que incidirá
unicamente sobre ao articulado do artigo 58 (Secção V - Espaços de Uso Especial" - Caracterização e utilização
dominante) do respectivo regulamento, no qual fixou também o prazo até 30 de Maio de 2020 para a
elaboração da proposta e estabeleceu o prazo para a participação preventiva (15 dias úteis). 

Foi igualmente aprovada a não sujeição da referida alteração a avaliação ambiental por se tratar
de alterações regulamentares de um instrumento de gestão territorial não suscetíveis de ter efeitos
significativos no ambiente, nos termos do disposto no artigo 120.º do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial e DL n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as alterações ulteriormente introduzidas
pelo DL n.º 58/2011, de 04 de Maio. 
  
Os termos de referência e a fundamentação da necessidade desta alteração são as constantes da informação
técnica sobre a Alteração do PDM de Paredes de Coura anexa à proposta de abertura de procedimento
de alteração, submetida e aprovada na  reunião ordinária mencionada. 
  
Concluída a participação preventiva remeteu o Município para os procedimentos referidos em epígrafe a
proposta da 2ª alteração do Plano Director Municipal de Paredes de Coura. 
 
3. Âmbito e Conteúdo da Alteração 
As alterações propostas incidem exclusivamente sobre o articulado do artigo 58 - Secção V - Espaços de
Uso Especial" - Caracterização e utilização dominante, do Regulamento do PDM, têm um carácter restrito
e visam tornar mais eficientes e operacionais as opções do Município e as reais opções do plano não
alterando estruturalmente a coerência nem os princípios estabelecidos no PDM. 
Tem como objetivo principal potenciar a recuperação e requalificação de um imóvel classificado,
propriedade do Município “Casa do Outeiro”, com a finalidade de instalação de um empreendimento
turístico, através do programa REVIVE. 
  
A proposta está  justificada e revela-se necessária para permitir a utilização turística de um imóvel
classificado, integrado em espaço urbano na categoria operacional de “Espaços de Uso Especial (…que
correspondem a áreas apenas destinadas a equipamentos de utilização coletiva e Infraestruturas), ” cujas
utilizações admitidas revelam alguma desadequação e desajustamento às condições da realidade a que
se aplicam, por conterem algumas especificidades que, contrariando a provável intenção com que foram
estabelecidas, acabam por prejudicar a boa gestão do território e a integração em programas específicos
destinados à revitalização e reabilitação do património cultural e do parque edificado. 
No decurso da aplicação da revisão do Plano Director Municipal em vigor, a “Casa do Outeiro”, juntamente
com outros 14 edifícios classificados, propriedade do estado e autarquias locais, foi incluída no programa
REVIVE que promove a recuperação e requalificação de imóveis públicos classificados que estão sem uso,
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através da concessão a privados para exploração para fins turísticos, que é da iniciativa conjunta dos
ministros da Economia, Cultura e Finanças. 
 
3.1. Apreciação das alterações ao Regulamento do PDM de Paredes de Coura
A alteração ao articulado no artigo 58 - Secção V - Espaços de Uso Especial" - Caracterização e utilização
dominante, com o acréscimo da alínea c) "Empreendimentos turísticos e instalações, serviços e equipamentos
de exploração turística" (CAPITULO II – Solo Urbanizado, TITULO V – Qualificação do solo Urbano), visa
o ajustamento e admissibilidade de acolhimento de outras utilizações dominantes, compatíveis das áreas
classificadas nesta categoria operacional se solo urbano, passando a ter a seguinte redacção: 
Artigo 58º – (Caracterização e utilização dominante) 
Os espaços de uso especial correspondem a áreas destinadas a equipamentos de utilização coletiva e
infraestruturas estruturantes e integram-se nas seguintes subcategorias de espaços.

1. Equipamentos de utilização coletiva;
2. Infraestruturas;
3. Empreendimentos turísticos e instalações, serviços e equipamentos de exploração

turística.

A alínea e utilização dominante que se pretende acrescentar traz benefícios ao desenvolvimento ou
caracterização da tipologia de Espaços de Uso Especial e permite uma maior flexibilidade de utilizações
dos imóveis classificados e que integram aquelas áreas.   
  
4. Apreciação da Proposta  
4.1.Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis: 
O Município de Paredes de Coura deu cumprimento às normas legais e procedimentos aplicáveis 
  
4.2. Fundamento técnico das soluções defendidas pela câmara municipal. 
Conforme mencionado tratam-se de situações que se revêm em acertos de parâmetro urbanísticos, que
se mostram necessários face à realidade atual, 
A proposta está devidamente fundamentada pelo município. 
  
Não havendo reclassificação de solo, não se identificam impedimentos ao proposto pelo Município de
Paredes de Coura do ponto de vista programático, não afetando as mesmas a coerência e estratégia do
Plano Diretor Municipal em vigor. 
  
Desta forma, nada há a opor à proposta de alteração apresentada, que se considera ser matéria do foro
de competências municipais em matéria de Planeamento. 
  
Conclusão 
Conforme decorre da apreciação atrás efetuada propõe-se emissão do parecer favorável à Proposta da 2ª
Alteração do Regulamento do PDM de Paredes de Coura, nos termos em que é apresentada. 
  
  
À Consideração superior
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Gabriela Silva


