DIRECÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, EQUIPAMENTOS E INVESTIMENTOS
DEPARTAMENTO DE URBANISMO E PLANEAMENTO
DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO

REVISÃO DO PDM DE
MATOSINHOS

Índice
1.

PROCESSO DE DISCUSSÃO PÚBLICA ................................................................................. 2

1.1.

Enquadramento e objetivos ............................................................................................. 2

1.2.

Publicitação e divulgação - Locais de consulta e elementos disponibilizados ................. 3

2.

ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES........................................................................................... 8

2.1.

Tipo de participação e temas de ponderação .................................................................. 8

2.2.

Critérios de ponderação ................................................................................................... 9

2.2.1 Critérios de decisão favorável / favorável parcial: .............................................................. 10
2.2.2 Critérios de decisão desfavorável: ....................................................................................... 10
2.2.3 Participações não relacionadas com o conteúdo material do PDM ou dos elementos que o
acompanham para efeitos de discussão pública. ........................................................... 11
2.3.

Matriz de ponderação .................................................................................................... 11

3.

ALTERAÇÕES À PROPOSTA DO PLANO DECORRENTES DA DISCUSSÃO PÚBLICA ........... 11

3.1.

Regulamento .................................................................................................................. 11

3.2.

Planta de Ordenamento ................................................................................................. 12

3.2.1 Classificação do Solo ............................................................................................................ 12
3.2.2 Vias previstas ....................................................................................................................... 12
4.

LAPSOS/ERROS DETETADOS PELA EQUIPA RESULTANTES DA DISCUSSÃO PÚBLICA ..... 12

4.1.

Elementos que constituem o plano ................................................................................ 12

4.2.

Elementos que acompanham o plano ............................................................................ 13

5.

CONCLUSÕES .................................................................................................................. 13

Anexo I – Matriz de Ponderação de participações no âmbito da Discussão Pública do PDMM
Anexo II – Matriz de ponderação de participações fora do âmbito da discussão pública do
PDMM”.

REVISÃO DO PDM – Relatório de ponderação da Discussão Pública – 3B

1

1.

1.1.

PROCESSO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Enquadramento e objetivos

O presente documento constitui o relatório de ponderação das participações recebidas no
âmbito da discussão pública da 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Matosinhos, que
decorreu de 22 de abril a 21 de maio de 2019, aberta por 30 dias, com início no 5.º dia útil após
a publicação do Aviso n.º 6880-A/2019, do Diário da República, 2.ª série, N.º 75, de 16 de abril
de 2019, em cumprimento do disposto no artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (RJIGT), Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
Este diploma estabelece, de acordo com o artigo 6.º que “todas as pessoas, singulares e
coletivas, incluindo as associações representativas dos interesses ambientais, económicos,
sociais e culturais, têm o direito de participar na elaboração, na alteração, na revisão, na
execução e na avaliação dos programas e dos planos territoriais.”, bem como intervir na fase
de discussão pública” que precede obrigatoriamente a aprovação do plano.
O direito de participação dos interessados nos processos de planeamento encontra-se
concretizada no RJIGT que prevê formas e momentos de “abertura” das entidades à
intervenção dos particulares nos procedimentos de planeamento do território. A este
propósito, os artigos 88.º e 89.º do RJIGT preveem, para além da participação preventiva,
aquando da abertura do procedimento de elaboração do plano, e da admissibilidade da
participação ao longo de todo o procedimento, a participação concretizada através de uma
discussão pública formal, a qual corresponde a uma participação/ audição dos particulares após
a conclusão do período de acompanhamento e concertação da elaboração do PDM.
A ponderação dos resultados da discussão pública, deu cumprimento aos seguintes atos e
formalidades, nos termos do artigo 89.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio:
a) Ponderação das reclamações, sugestões, observações e pedidos de esclarecimento
apresentados pelos particulares;
b) Resposta fundamentada aos interessados, perante aqueles que invocaram,
designadamente:
i.

A desconformidade ou a incompatibilidade com programas e planos
territoriais e com projetos que devem ser ponderados em fase de
elaboração;

ii.

A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;

iii.

A lesão de direitos subjetivos.”

c) Esclarecimento direto aos interessados, sempre que necessário ou conveniente,
através dos seus próprios técnicos.
Foi igualmente dada resposta aos interessados, cuja participação não se enquadrava nas
invocações da alínea b).
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Para além do exposto acima, este relatório tem ainda como objetivos explicitar a forma como
se processou e decorreu a discussão pública; identificar e justificar eventuais alterações a
incluir na versão final da proposta do plano.

1.2.

Publicitação e divulgação - Locais de consulta e elementos disponibilizados

Dando cumprimento à Lei, a Câmara Municipal publicitou e divulgou a abertura da Discussão
Pública da revisão do PDMM através do aviso n.º 6880-A/2019, de 16 de abril, em Diário da
República.

FIGURA 1. Deliberação da Abertura da Discussão Pública – revisão PDM de Matosinhos
Fonte: Aviso n.º 6880/2019, Diário da República, 2.ª série, n.º 75, de 16 de abril de 2019

A abertura da Discussão Pública referente ao processo de revisão do PDM, foi divulgada através
da comunicação social, com a publicação em jornal diário:

FIGURA 2. Divulgação da Abertura da Discussão Pública – revisão PDM de Matosinhos
Fonte: Publicação do Jornal Correio da Manhã, de 17 de abril de 2019
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No sítio da Internet do município de Matosinhos, foi também publicitada a abertura da
Discussão Pública, disponibilizados os elementos para consulta, e ainda as formas de participar:

FIGURA 3. Informação na página do sítio oficial do município de Matosinhos

Foram efetuadas 10 sessões públicas de apresentação e esclarecimento da revisão do PDM,
em cada uma das antigas juntas de freguesia, de modo a cobrir de forma equitativa todas as
áreas do concelho, diariamente, entre o dia 8 e 16 de maio de 2019, sendo que estas sessões
também registaram uma boa participação.
Foi ainda promovido o esclarecimento direto aos interessados através dos técnicos da Divisão
de Planeamento Urbanístico que estiveram sempre disponíveis para aclarar quaisquer dúvidas
referentes aos elementos do processo e à proposta do plano, que perfizeram cerca de 95
esclarecimentos.
Os elementos disponibilizados para consulta, quer na Internet, quer nos outros locais de
consulta, consubstanciaram-se nos seguintes documentos:
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2.

2.1.

ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES

Tipo de participação e temas de ponderação

As participações recebidas no âmbito da discussão pública foram distinguidas segundo os tipos:
sugestões, observações, reclamações ou pedidos de esclarecimento. Com o propósito de
facilitar a análise, as participações apresentadas foram apreciadas individualmente e
organizadas em função das principais temáticas abordadas, designadamente:

T01 – Regulamento
Participações que têm por base a sugestão de correções de lapsos/alteração de disposições
regulamentares e a clarificação das opções.
T02 – Alteração da classificação do solo - reapreciação de perímetros
Participações em que é sugerida a alteração da classificação do solo envolvendo redelimitação
do perímetro urbano e consequente alteração da qualificação do solo.
T03 – Alteração da qualificação do solo - revisão da qualificação de categorias do solo que não
implicam alteração da classificação
Participações em que é sugerida a alteração da qualificação do solo envolvendo uma
redelimitação da categoria de uso do solo.
T04 – Estrutura viária
Participações que sugerem a alteração/correção do traçado da rede rodoviária, proposta de
novas vias ou outros assuntos relacionados com a acessibilidade e mobilidade.
T05 – Áreas verdes e equipamentos
Participações que têm por base a sugestão de criação de novas áreas destinadas a parques /
jardins ou equipamentos.
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T06 – Reserva Ecológica Nacional
Participações que sugerem a exclusão de áreas de REN, para viabilização de usos.
T07 - Reserva Agrícola Nacional
Participações que sugerem a exclusão de áreas de REN, para viabilização de usos.
T08 – Perda de capacidade construtiva face ao PDM em vigor e/ou doação de terrenos com
obrigações para o município
Participações que reclamam a perda de capacidade construtiva relativamente ao PDM em vigor
ou que reclamam direitos subjetivos resultantes de doações de terreno feitas ao município,
fora do âmbito de operações urbanísticas.
T09– Compromissos urbanísticos válidos e eficazes
Participações que têm como suporte direitos adquiridos.
T10 – Participações gerais
Participações que dizem respeito a questões transversais ao plano, ou que não possuem uma
localização específica, dividindo-se em:
T10.1 – Participações genéricas da proposta de revisão do PDM;
T10.2 - Participações relativas à compatibilização com legislação em vigor;
T10.3 - Participações que invocam temas que não são do âmbito do plano.
T11 – Pedidos de esclarecimento
Participações que se referem a pedidos de esclarecimento respeitantes à proposta do Plano.
T12 – Retificações Cartográficas
Participações que reclamam a necessidade de serem realizadas retificações cartográficas nos
elementos do PDM.

2.2.

Critérios de ponderação

Considerando que a ponderação das participações recebidas durante o período de discussão
pública deve assegurar um tratamento equitativo e basear-se em fundamentos objetivos e
claros de modo a não se revelar discriminatória para nenhum dos titulares dos interesses
objeto de ponderação, justifica-se a necessidade de estabelecer critérios de decisão objetivos
tendo por base a metodologia adotada para a qualificação do solo e a estratégia de
desenvolvimento definida no âmbito da proposta de revisão do plano. Por este facto,
definiram-se os seguintes critérios:
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2.2.1 Critérios de decisão favorável / favorável parcial:
a)

Regulamento
1. Ajustamento ou clarificação das regras estabelecidas no regulamento, sem
alteração dos seus princípios e contexto;
2. Ajustamento dos parâmetros urbanísticos, rejeitando qualquer alteração com
dimensão significativa;
3. Conformidade com normas legais e regulamentares aplicáveis;

b)
Alteração da classificação e da qualificação do solo, em conformidade com a metodologia
adotada descrita no relatório do plano.
Reapreciação de perímetros – reclassificação do solo rústico em solo urbano, implicando uma
alteração na classificação do solo e consequente aumento do solo urbano e diminuição do solo
rústico.
1. Acertos cadastrais dos perímetros urbanos, considerando parcelas servidas por via
habilitante, ajustados à expressão edificada existente e em contexto urbano
consolidado, desde que, não condicionadas pela RAN, ou admitida a exclusão da
mesma, por motivos de ordenamento.
2. Ajustamentos dos perímetros urbanos em função de direitos válidos nos termos da
lei, incompatíveis com a classificação do solo como rústico;
3. Parcelas de solo rústico em situação de enclave em contexto urbano consolidado e
servidas pelas respetivas vias habilitantes, desde que não condicionadas pela RAN,
ou admitida a exclusão da mesma, por motivos de ordenamento.
4. Áreas inseridas em espaços de atividades económicas, incluídas numa faixa com
profundidade de 150 metros relativamente ao eixo da via habilitante, desde que
não condicionadas pela RAN, ou admitida a sua exclusão por motivos de
ordenamento.
c)

Arruamentos

Previsão de novos arruamentos ou acertos de traçado que se considerem, clara e
comprovadamente, imprescindíveis para a resolução de constrangimento a nível local.

2.2.2 Critérios de decisão desfavorável:
a) Recusa das sugestões referentes ao conteúdo regulamentar que impliquem alteração
dos seus princípios ou contexto;
b) Recusa das sugestões coincidentes com condicionantes legais, com exceção dos erros
materiais;
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c) Recusa das sugestões de alteração da classificação ou qualificação do solo, sem
enquadramento no modelo territorial definido e que não consubstanciam situações
enquadráveis nos critérios de decisão favorável.
d) Recusa das sugestões de alteração ou de nova previsão de arruamentos /
infraestruturas cicláveis, que não sejam, clara e comprovadamente, imprescindíveis
para a resolução de constrangimentos a nível local.

2.2.3 Participações não relacionadas com o conteúdo material do PDM ou dos elementos que
o acompanham para efeitos de discussão pública.

2.3.

Matriz de ponderação

As 74 participações recebidas foram analisadas individualmente, avaliando-se o seu
enquadramento nos princípios e estratégias de ordenamento da revisão do PDMM, de acordo
com os critérios de ponderação expostos e o seu conteúdo, sintetizado e registado numa
tabela, matriz de ponderação (Anexo I).

3.

ALTERAÇÕES À PROPOSTA DO PLANO DECORRENTES DA DISCUSSÃO PÚBLICA

As alterações introduzidas na sequência da discussão pública decorreram direta ou
indiretamente de participações e reclamações formuladas pelos participantes, e constituem o
resultado da ponderação efetuada pela Câmara Municipal de Matosinhos em conjunto com as
entidades com competências sobre a matéria, quando foi caso disso.
As alterações em questão não constituem, quer pela sua natureza, quer pela sua extensão,
alterações substanciais que ponham em causa o modelo territorial apresentado na discussão
pública já realizada, pelo que não se justifica a abertura de novo período de discussão pública.

3.1.

Regulamento

A proposta de regulamento foi objeto de retificação, para clarificação de regras, ajustamento
de parâmetros e para conformidade com normas legais e regulamentares, com base nas
sugestões que mereceram decisão favorável.
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3.2.

Planta de Ordenamento

3.2.1 Classificação do Solo
Foram efetuados ajustamentos dos perímetros urbanos nas situações enquadradas nos
critérios de decisão favorável.
3.2.2 Vias previstas
Foi incluída uma nova ligação de fecho da malha viária como suporte à zona de atividades
económicas de Vilar do Senhor, a poente da rua Silva Aroso, para resolução dos atuais
constrangimentos no tráfego de pesados, neste local.

4.

LAPSOS/ERROS DETETADOS PELA EQUIPA RESULTANTES DA DISCUSSÃO PÚBLICA

Foram introduzidas, pela equipa, algumas alterações decorrentes de lapsos, pequenas
retificações e clarificações que não afetam o modelo de ocupação territorial definido na
proposta do Plano.

4.1.

Elementos que constituem o plano

L1 – Regulamento
Foram introduzidas correções para clarificação de regras e ajustamentos, sem alteração dos
seus princípios e contexto, em observância da estrutura e coerência global do regulamento
face a estratégia territorial proposta.
L2 – Planta de Ordenamento - I– Classificação e qualificação do solo
Foram introduzidas alteração na qualificação do solo, em conformidade com a metodologia
adotada, descrita no relatório do plano, para integração de atividades e utilizações, em
categorias ou subcategorias com uso mais adequado e em situação de continuidade com
categorias ou subcategorias existentes na envolvente.
a) Correção cadastral e acerto do limite entre as subcategorias “áreas de atividades
económicas e estrutura verde urbana” e “áreas de atividades económicas” para
integração de um equipamento educativo existente na categoria de “áreas de
atividades económicas”, dado que as características da ocupação atual não se
coadunam com os parâmetros das “áreas de atividades económicas e estrutura
verde urbana”; nesta mesma área foi ajustado o limite da SUOPG 5;
b) Ajustamento entre a categoria “espaços verdes” e “espaços urbanos de baixa
densidade”, junto ao nó do Mosteiro de Leça do Balio, para coerência com a zona
non aedificandi.
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L3 – Planta de ordenamento II – Programação do solo
a) Foi ajustado o limite da SUOPG 5, de acordo com a qualificação do solo;
b) Foram corrigidos os limites dos projetos territoriais de acordo com os acertos feitos
à qualificação do solo.
L4 – Planta de ordenamento V – Salvaguarda Patrimonial
Foi corrigida a designação dos itinerários do Caminho de Santiago (Caminho da Costa e
Caminho Central).
L5 – Planta de Condicionantes
a) Foram atualizadas as delimitações da RAN e da REN, face às novas exclusões admitidas
pelas respetivas tutelas.
b) Foi incluído o Complexo Conventual do Mosteiro de Leça do Balio, atual Quinta do
Mosteiro, como imóvel em vias de classificação, por força do Anúncio nº 87/2019, DR
2ª série nº 97 de 21/05/2019.

4.2.

Elementos que acompanham o plano

L6 – Relatório do Plano
Foram introduzidas alterações ao relatório do plano decorrente de lapsos detetados, e da
atualização da informação.

5.

CONCLUSÕES

Em termos de análise de conjunto é de realçar que grande parte das participações aborda
questões de interesse privado / pessoal, requerendo o participante, maior capacidade
construtiva para a sua parcela, com a apresentação da delimitação do respetivo polígono que
serviu de base de análise ao exposto pelo participante, as restantes referem-se a
correções/alterações nos elementos escritos e alguns esclarecimentos.

NOTA
Em harmonia com o número 1, do artigo 88.º do RJIGT, que admite a participação ao longo de
todo o procedimento de revisão, através da formulação de sugestões à autarquia, ou à
comissão consultiva, para além dos contributos da auscultação pública “PDM Transparente e
Participado” e das participações apresentadas no âmbito da Discussão Pública, os 32
contributos recebidos ao longo da elaboração do Plano foram igualmente considerados e
analisados face à sua pertinência para o desenvolvimento do modelo territorial.
O resultado da ponderação destas participações integra o Anexo II – “Ponderação de
participações não enquadradas no âmbito da Discussão Pública do PDM”.
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