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RESPOSTA AO PARECER FINAL DA CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL 

Sobre a proposta de alteração ao PDM apresentada em  
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, realizada em 11 de maio de 2022. 

 
A conferência procedimental foi realizada em 9 de junho de 2022, nos termos do nº 3 do artigo 86.º e do n.º 
1 e n.º 2 do artigo n.º 119.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT), com a representação da 
CCDRN, da APA – ARH Norte e da Câmara Municipal de Matosinhos e pode ser consultado o seu resultado 
na respetiva Ata de Conferência Procedimental, em anexo. 
A CCDRN remeteu à Câmara Municipal, em 12 de agosto de 2022, o parecer final favorável condicionado, 
por pronunciação da Agência Portuguesa do ambiente APA – ARH Norte, relativamente aos seguintes 
aspetos: 
 

1. Verifica-se que não foram transpostas as NEs relativas à Faixa de Proteção Costeira da Zona Marítima de 
Proteção (da NE 3 a NE 6) que interessava transpor, no que respeita às questões urbanísticas e de ocupação 
do solo. 
 
A Resolução de Conselho de Ministros n.º 111/2021, de 11 de agosto, que aprovou o POC-CE, identifica, no 
seu Anexo III, as disposições dos planos municipais incompatíveis com o POC-CE que devem ser atualizadas 
mediante transposição das Normas Específicas daquele instrumento. No entanto, o referido anexo não 
identifica, no PDM de Matosinhos, qualquer incompatibilidade com as normas NE3 a NE6. 
Compreendendo que a APA vem desta forma sugerir à câmara municipal que corrija um erro patente na 
Resolução de Conselho de Ministros, erro que vem pôr em causa a viabilidade de usos e atividades em Zona 
Marítima de Proteção, dispõe-se a câmara a incluir, em sede do presente procedimento administrativo, as 
referidas normas no regulamento do PDM, por forma a resolver o lapso daquela entidade e evitar prejuízo 
próprio. 
 
Para transposição das normas NE 3 a NE 6, foi seguido o critério utilizado pelo Município de Viana do Castelo, 
o único da área do POC-CE que transpôs aquelas normas através da alteração por adaptação do seu Plano 
Diretor Municipal, sob acompanhamento da CCDRN e já publicada em Diário da República, em 15 de março 
de 2022.  
 

Para este efeito, através do aditamento do artigo 57.º-A, foram incluídas no regulamento do PDM as normas 
e respetivas alíneas que respeitam às questões urbanísticas e de ocupação do solo, a saber: 

NE 3 – alíneas a); b); c); o); p) e q); 

NE 4 -  alínea e);  

NE 6  - alínea a). 

 

O quadro abaixo demonstra a inclusão no regulamento do PDM, dos conteúdos do POC-CE (Normas 
Específicas) em cada etapa. 
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PDMM POC-CE 

Etapa Artigo Epígrafe do artigo n.º Norma específica 

Resposta ao 
parecer da CCDRN 

/APA 
57.º-A 

Faixa de proteção costeira  
da zona marítima de proteção 

1 NE 3 
2 NE 4 
3 NE 6 

Atualizado em 
vigor: 

(Alteração por 
Adaptação - 
Declaração 

20/2020, de 3 de 
fevereiro) 

58.º Zona Terrestre de Proteção 1. NE 12 
2. NE 13 

59.º Faixa de Proteção Costeira 1. NE 14 
2. NE 15 

60.º Faixa de Proteção Complementar 1. NE 16 
2. NE 17 

61.º Margem 1. NE 18 
2. NE 20 

62.º Faixas de Salvaguarda 

1. (Identificação) 
2. NE 21 
3. NE 22 
4. NE 23 
5. NE 24 
6. NE 25 
7. NE 26 
8. NE 27 

63.º Áreas localizadas em solo rústico 1. NE 28 
2. NE 29 

Proposta de 
alteração –
conferência 

procedimental 

63.º - A Áreas localizadas em solo urbano 
1 NE 30 

2 NE 32 
 

 

Artigo 57.º-A 
Redação proposta 

 
Artigo 57º-A 

Faixa de Proteção Costeira da Zona Marítima de Proteção 
 

1 — Na Faixa de Proteção Costeira da Zona Marítima de Proteção, delimitada na Planta de 
Ordenamento – IV, são permitidas, designadamente, as seguintes ações e atividades, mediante 
autorização das entidades legalmente competentes: 
a) As instalações balneares e marítimas previstas no Regulamento de Gestão das Praias Marítimas da 
Autoridade Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção nas Praias; 
b) As infraestruturas portuárias; 
c) As infraestruturas e instalações diretamente associadas a Núcleos Piscatórios; 
d) A instalação de exutores submarinos, incluindo emissários para descarga de águas residuais tratadas 
e para abastecimento de combustível, de condutas para abastecimento e de infraestruturas 
associadas a comunicações; 
e) As infraestruturas de captação e adução de água para fins medicinais e de bem-estar como 
termalismo, dermocosmética e talassoterapia; 
f) As infraestruturas indispensáveis à operacionalização e viabilização de usos e atividades temporárias 
e permanentes no espaço marítimo nacional. 
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2 — Na Faixa de Proteção Costeira da Zona Marítima de Proteção, a instalação de estruturas nos 
rochedos está condicionada à demonstração da inexistência de alternativas mais vantajosas, sem 
prejuízo da autorização das entidades legalmente competentes. 
3 — Na Faixa de Proteção Costeira da Zona Marítima de Proteção é interdita a edificação, exceto a 
instalação de estruturas com vista ao aproveitamento da energia de fontes renováveis, desde que em 
conformidade com o previsto nos instrumentos de ordenamento do espaço marítimo e a prevista nos 
números 1 e 2 do presente artigo. 
 

 

Uma vez que as normas, agora transpostas para o regulamento, têm incidência na Faixa de Proteção Costeira 
da Zona Marítima de Proteção, esta faixa passa a estar representada na Planta de Ordenamento - 2A - IV – 
Salvaguarda da orla costeira e florestal, através da alteração à planta. 

 

 

2. Revogação do disposto na secção III, do capítulo IV, do título III do regulamento do PDM de 
Matosinhos. 

“…não deve ser, neste momento, retirada o disposto na secção III, do capítulo IV, do título III do regulamento 
do PDM de Matosinhos. Considera-se que a opção proposta pela Câmara Municipal de Matosinhos, que 
parece ter como objetivo que não seja impedida a localização de equipamentos de utilização coletiva, nas 
zonas delimitadas pelas «estimativas prévias de zona de prevenção de risco», propostas pela ANEPC, não 
contribui para o cumprimento do nº 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto. Ao contrário, 
é expetável que possa contribuir para um agravamento do risco numa zona já densamente povoada.”. 

Tendo em consideração o parecer da APA - ARH Norte, corroborado pelos serviços da Proteção Civil, da 
Câmara Municipal, entendeu-se ser de manter a “Estimativa prévia de zona de prevenção de risco associado 
a estabelecimentos com substâncias perigosas”, tal como recomendado: 
 

a) Uma vez que não foi publicada a portaria prevista no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, 
de 5 de agosto, a APA aconselha manter os limites atuais da “Estimativa prévia de zona de prevenção 
de risco”, delimitação essa que mereceu parecer favorável, à data da aprovação do plano em vigor, 
quer da APA, quer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC); 

b) De acordo com o parecer, não obstante a decisão de encerramento da atividade de refinação da 
Refinaria de Matosinhos, o estabelecimento abrangido pelo DL 150/2015, de 5 de agosto, mantém-
se com a mesma delimitação e a armazenagem de substâncias perigosas mantém-se abrangida pelo 
nível superior de perigosidade; 

c) Refere a APA que aguarda informação do operador acerca da ocupação dos tanques de 
armazenagem do futuro Parque Logístico de Matosinhos, de modo que seja possível avaliar as 
implicações dessa armazenagem na delimitação das zonas de perigosidade; 

d) Refere ainda que tem sido assumido pela empresa que o Parque Logístico manterá a delimitação 
atual, de forma a garantir o cumprimento da totalidade das obrigações, quer em termos do Parque 
Logístico quer em termos do processo de desativação que está previsto decorrer nos próximos anos. 
 

Como tal, dado que os estabelecimentos em relação aos quais foi definida no PDM a estimativa prévia de 
zona de prevenção de risco, mantêm, até à data, o mesmo nível de perigosidade e face à indefinição acerca 
da futura ocupação do Parque Logístico, acolhendo a recomendação da APA, considera-se que, neste 
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momento, não estão reunidas as condições para proceder à alteração ou revogação da estimativa prévia de 
zona de prevenção de risco. 
No sentido de contribuir para o cumprimento do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, entende-se ser 
também de rever a redação do n.º 1 do artigo 56.º - respeitante às ações e atividades permitidas ou interditas 
- a redação proposta visa adequar à dinâmica evolutiva do risco, o desenvolvimento expectável daquela área 
face ao desmantelamento gradual da atividade, o que sendo certo, caberá aos serviços de proteção civil. 
 

Artigo 56.º 
Redação atual 

 
SECÇÃO III 

Estimativa prévia de zona de prevenção de risco associado a estabelecimentos com substâncias 
perigosas 

 
Artigo 56º 

Ações e atividades permitidas e interditas 
1 — De modo a dar resposta à gestão de capacidade de socorro e até à publicação dos critérios de 
referência pelas entidades competentes na matéria, que permitam acautelar distâncias de 
segurança adequadas entre os estabelecimentos com substâncias perigosas constantes da legislação 
em vigor, e zonas residenciais, vias de comunicação, locais frequentados pelo público e zonas 
ambientalmente sensíveis, aplicam-se as seguintes disposições dentro da estimativa prévia de zona 
de prevenção de risco: 
a) Não se admitem equipamentos de utilização coletiva; 
b) É interdita a armazenagem de contentores em altura, ou de quaisquer outros elementos no 
exterior, que possam ser sujeitos a projeção por ação de ventos fortes. 
2 - […]. 
3 — Após a publicação, através de portaria, dos critérios de referência mencionados no número 1 
do presente artigo, são revogadas as disposições do presente artigo, passando a vigorar as medidas 
técnicas definidas no novo diploma legal. 

 
Redação proposta 

 
SECÇÃO III 

Estimativa prévia de zona de prevenção de risco associado a estabelecimentos com substâncias 
perigosas 

 
Artigo 56º 

Regime 
1 – As operações urbanísticas abrangidas pelo limite da “Estimativa prévia de zona de prevenção de 
risco “, identificada na Planta de Ordenamento – III, ficam sujeitas a parecer vinculativo dos serviços 
de proteção civil municipais. 
2 - […]. 
3 - Após a publicação dos critérios e condições legalmente previstos, através de portaria, são 
revogadas as disposições do presente artigo, passando a vigorar as medidas técnicas definidas no 
novo diploma legal. 
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3. Ainda relativamente à proposta apresentada em reunião de câmara de 11 de maio de 2022, foram 
levantadas questões, pela CCDRN, relativamente aos artigos 5.º e 26.º. Em ambos os casos, os serviços 
expuseram, atempada e concertadamente, alternativas que a CCDRN achou convenientes, tal como refere 
no seu parecer. 
 
Quanto ao artigo 5.º, foi eliminada a nova definição de “Habitação” e, em alternativa, expressamente 
designadas as atividades não permitidas em espaços de atividades económicas, através da alteração do n.º 
2 dos artigos 42.º, 44.º e 46.º. 
No que respeita ao artigo 26.º, para que não houvesse dúvidas do seu enquadramento legal, foi clarificado 
que a criação de arruamentos viários, pedonais, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva é 
prevista para efeitos do cumprimento dos encargos urbanísticos conforme os artigos 93.º a 96.º, do 
regulamento. 
 

Artigo 26º 

Redação atual 
 

Artigo 26º 
[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 
 

Redação proposta 
 

Artigo 26º 
[…] 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - Nas operações urbanísticas que envolvam organização do espaço público, nomeadamente criação 
de arruamentos viários, pedonais, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva, para o 
correto ordenamento do território e para efeitos do cumprimento dos encargos urbanísticos 
conforme os artigos 93.º a 96.º, aplica-se o n.º 1 do artigo 28.º, relativo aos parâmetros qualitativos 
de referência que o desenho urbano deve respeitar. 

 
 

Artigo 42.º 

Redação atual 
 

Artigo 42.º 
[…] 

1 - […]. 
2 - Com exceção da habitação ou de quaisquer usos que acentuem a conflituosidade e desarticulação 
de morfotipologias, nestas áreas são permitidas todas as utilizações, incluindo a habitação de apoio 
direto às atividades económicas, desde que não se constitua como utilização e parcela autónoma. 
3 - […]. 
4 - […]. 
5 - […]. 
6 - […]. 
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Redação proposta 
 

Artigo 42.º 
[…] 

1 - […]. 
2 - Com exceção da habitação, de instalações residenciais especiais e de prestação de serviços de 
habitação, designadamente estabelecimentos de alojamento local, serviços de habitação temporária 
ou de apoio a atividades económicas, residências destinadas a estudantes ou a idosos, ou de 
quaisquer usos que acentuem a conflituosidade e desarticulação de morfotipologias, nestas áreas 
são permitidas todas as utilizações, incluindo a habitação de apoio direto às atividades económicas, 
desde que não se constitua como utilização e parcela autónoma. 
3 - […]. 
4 - […]. 
5 - […]. 
6 - […]. 

 
 

Artigo 44.º 
Redação atual 

 
Artigo 44.º 

[…] 
1 - […]. 
2 - Com exceção da habitação ou de quaisquer usos que acentuem a conflituosidade e desarticulação 
de morfotipologias, nestas áreas são permitidas todas as utilizações, incluindo a construção de 
habitação até 5% da área total de construção admitida na parcela ou até 10%, caso a área de 
intervenção da operação urbanística seja superior a 10 hectares. 
3 - […]. 
4 - […]. 
 

Redação proposta 

Artigo 44.º 
[…] 

1 - […]. 
2 - Com exceção da habitação, de instalações residenciais especiais e de prestação de serviços de 
habitação, designadamente estabelecimentos de alojamento local, serviços de habitação 
temporária ou de apoio a atividades económicas, residências destinadas a estudantes ou a idosos, 
ou de quaisquer usos que acentuem a conflituosidade e desarticulação de morfotipologias, nestas 
áreas são permitidas todas as utilizações, incluindo a construção de habitação até 5% da área total 
de construção admitida na parcela ou até 10%, caso a área de intervenção da operação urbanística 
seja superior a 10 hectares. 
3 - […]. 
4 - […]. 
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Artigo 46.º 
Redação atual 

 
Artigo 46.º 

[…] 
 

1 - […]. 
2 - Com exceção da habitação ou de quaisquer usos que acentuem a conflituosidade e desarticulação 
de morfotipologias, nestas áreas são permitidas todas as utilizações, incluindo a habitação de apoio 
direto às atividades económicas, desde que não se constitua como utilização e parcela autónoma. 
3 - […]. 
4 - […]. 

 
Redação proposta 

 
Artigo 46.º 

[…] 
1 - […]. 
2 - Com exceção da habitação, de instalações residenciais especiais e de prestação de serviços de 
habitação, designadamente estabelecimentos de alojamento local, serviços de habitação temporária 
ou de apoio a atividades económicas, residências destinadas a estudantes ou a idosos, ou de 
quaisquer usos que acentuem a conflituosidade e desarticulação de morfotipologias, nestas áreas são 
permitidas todas as utilizações, incluindo a habitação de apoio direto às atividades económicas, desde 
que não se constitua como utilização e parcela autónoma. 
3 - […]. 
4 - […]. 

 
 
 
 

4. A APA lembra ainda que o procedimento tendente à elaboração de Planos de Pormenor / Programação 
associados às áreas críticas deverão ser iniciados até 11 de agosto. 

O POC-CE identifica duas áreas críticas na orla costeira de Matosinhos:  

A 36 - Proteção/Acomodação, em Angeiras 

A 37 – Recuo planeado/Acomodação, na Praia do Marreco. 

Segundo o relatório do POC-CE, as Áreas Críticas de Proteção, Acomodação e Recuo Planeado constituem os 
locais ou troços costeiros que apresentam maior suscetibilidade à destruição dos recursos e valores 
costeiros, naturais ou antrópicos.  
 
A 36 – Angeiras 

Relatório do POC-CE 

“Localizada em Matosinhos, a área crítica de Angeiras, engloba o núcleo piscatório e enquadra-se numa 
tipologia de ocupação Urbana. A ocupação urbana, apresenta funções diversas sendo bastante consolidada 
e com elevada densidade. 
O edificado encontra-se implantado junto à linha de costa, sobre o cordão dunar e parcialmente sobre a 
margem, estando parte dele integrado em domínio público marítimo. 
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As taxas de erosão não se afiguram muito significativas existindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de 
galgamentos oceânicos que atingem edificações, em alguns pontos ao longo da área crítica. A projeção da 
linha de costa para 2050, correspondente à Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira de nível I, revela um recuo 
da linha de costa na ordem dos 40 metros, colocando em risco a quase totalidade da área a poente da Avenida 
da Praia de Angeiras 
Considerando a necessidade de salvaguardar pessoas e bens, e a sustentabilidade da comunidade piscatória 
a estratégia de intervenção assenta na Proteção e Acomodação, sendo a prioridade Intermédia.  
A execução da estratégia incluirá a alimentação artificial de areias numa tentativa de contenção da 
diminuição dos areais e a proteção da zona edificada.” 
 
Programa de execução das áreas críticas do POC-CE: 
 

AÇÃO 
LOCALIZAÇÃO INVESTIMENTO 

INVESTIMENTO 
(€) 

PROGRAMAÇÃO 
TEMPORAL 

ENTIDADES 
ENVOLVIDAS 

FONTES DE 
FINANCIAMENTO 

NÍVEIS DE 
PRIORIDADE Código Designação 

A1.22 
Alimentação 
Artificial - 
Angeiras 

Matosinhos 
(AC36) 

Reposição do volume de 
areias perdido no período 
de tempo pré-definido, em 
função da monitorização 
efetuada, para 
restabelecimento da linha 
de costa de referência. 

360.000 
2019 – 2028 

(5 em 5 anos) APA POSEUR Intermédia 

A1.45 

Dragagens 
de 
manutenção 
– Portinho 
de Angeiras 

Matosinhos 
(AC36) 

Execução de dragagem 
anual de 30.000 m3. 
Caso os sedimentos sejam 
de boa qualidade, deverão 
ser colocados na AC36. 

1 400.000 2019 – 2028 
(anual) 

DGRM Outras Elevada 

 

 

A 37 – Praia do Marreco. 

“A área crítica do Marreco, no concelho de Matosinhos, caracteriza-se por uma ocupação Urbana, de funções 
diversificadas, com uma densidade moderada, implantada junto à linha de costa, sobre o cordão dunar e 
parcialmente sobre a margem. 
As taxas de erosão anuais são pouco significativas, são anuladas pela pressão constituída pela edificação 
localizada parcialmente dentro do domínio público marítimo, e na sua quase totalidade dentro dos limites 
das faixas de erosão costeira para o horizonte de 2050. Adicionalmente existe a de possibilidade de ocorrência 
de galgamentos oceânicos junto das edificações, em especial na área do núcleo piscatório do Marreco. 
Importa assinalar que a área crítica do Marreco, se enquadra no PIP da Praia de Pedras da Agudela a Praia 
da Agudela e no PIP da Praia da Quebrada à Praia do Marreco, estando previstas duas concessões balneares 
e um canal de acesso a embarcações, adjacentes à área crítica. 
Em 2017 foram já realizadas, pela autarquia, algumas demolições dentro desta área crítica, indicando o 
seguimento de uma estratégia de requalificação que já está já a ser concretizada e vai de encontro à 
estratégia proposta no presente POC, para esta área e que assenta no Recuo Planeado e Acomodação. Esta 
estratégia parte dos constrangimentos identificados e da necessidade de salvaguardar pessoas e bens face 
aos riscos que enfrentam. A prioridade de concretização será intermédia e incluirá a retirada de construções 
em risco e a eliminação de ocupações ilegais do domínio público Marítimo, permitindo a regeneração e 
renaturalização dunar e a requalificação da área.” 
 
Conclusão sobre o ponto 4 
 
Como demonstra o Programa de execução do POC-CE, a AC36 – Angeiras será alvo de ações conducentes à 
alimentação artificial de areias e dragagens para contenção da diminuição dos areais e a proteção da zona 
edificada, envolvendo a APA e a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 
(DGRM). Deste modo, através da intervenção do estado, serão asseguradas as medidas de proteção 
necessárias à defesa da linha da costa. Por outro lado, salienta-se que a estratégia da qualificação do solo do 
presente Plano Diretor Municipal de Matosinhos é capaz de gerir a ocupação urbana, face à finalidade de 
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mudar e adaptar o tipo de ocupação e de atividades humanas no litoral, bem como de flexibilizar as 
infraestruturas existentes. 
Na AC37 – Praia do Marreco, desde 2017, a câmara municipal tem adotado medidas e intervenções de 
adaptação aos riscos costeiros, concretizando uma estratégia de requalificação que vai de encontro à 
proposta do POC-CE para esta área, incluindo estratégias de recuo planeado e acomodação. 
 
Conclui-se que, para cumprimento do estipulado na alínea a) do n.º 2 da RCM n.º 111/2021, de 11 de agosto, 
no que respeita à atualização dos planos territoriais, a iniciar até 11 de agosto e para levar a cabo a estratégia 
de adaptação aos riscos costeiros, não se afigura necessária a elaboração de qualquer Plano de Pormenor / 
Programação associado às áreas críticas de Orla costeira de Matosinhos. 

 

 

 

ANEXO AO PRESENTE RELATÓRIO  

Ata da Conferência Procedimental 

 


