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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente documento constitui o relatório da proposta da 1.ª alteração à 1.ª revisão do Plano 
Diretor Municipal de Matosinhos (PDMM) em vigor, publicada através do Aviso nº 13198/2019, de 
21 de agosto, com as alterações introduzidas pela Declaração n.º 20/2022, de 3 de fevereiro e pelo 
Aviso n.º 9648/2022, de 12 de maio. 
 
 
 
2. ENQUADRAMENTO LEGAL 
 
Os procedimentos referentes à dinâmica dos planos têm vindo a ser agilizados e simplificados, 
permitindo uma resposta célere e eficaz às exigências atuais. De acordo com o artigo 115º do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicado através do Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, os programas e planos territoriais podem ser objeto de alteração, de 
correção material, de revisão, de suspensão e de revogação, cujo regime de elaboração, aprovação, 
execução e avaliação se encontra definido no mesmo diploma. 
A dinâmica dos planos territoriais, prevista no n.º 2, do artigo 115.º do RJIGT, prevê que a alteração 
dos planos territoriais incide sobre o normativo e ou parte da respetiva área de intervenção e 
decorre:  

a) Da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que 
fundamentam as opções definidas no programa ou no plano; 
b) Da incompatibilidade ou da desconformidade com outros programas e planos territoriais 
aprovados ou ratificados;  
c) Da entrada em vigor de leis ou regulamentos que colidam com as respetivas disposições 
ou que estabeleçam servidões administrativas ou restrições de utilidade pública que afetem 
as mesmas. 

O artigo 118.º do RJIGT prevê ainda que: 
“Os planos intermunicipais e municipais são alterados em função da evolução das condições 
ambientais, económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes ou sempre que essa alteração 
seja necessária, em resultado da entrada em vigor de novas leis ou regulamentos.”  
 
Sendo mutável a realidade sobre a qual incidem os instrumentos de gestão territorial e os interesses 
públicos que com eles se pretendem servir, devem os mesmos ser sujeitos a um esforço de contínua 
adaptação ou ajustamento de modo a fornecerem uma resposta adequada às exigências de 
ordenamento territorial, evitando a sua desatualização.  
Neste sentido, a presente proposta de alteração visa: 

a) Atualizar as normas do PDM incompatíveis com o Programa da Orla Costeira Caminha-
Espinho (POC-CE), como tal identificadas no anexo III à Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 11/2021, de 11 de agosto, cujo prazo de atualização é de um ano, contado a partir da 
entrada em vigor do POC-CE; 

b) Eliminar ambiguidades na interpretação das reais opções do plano, que embora se trate de 
erros e omissões foram juridicamente entendidas como fora do âmbito de correção 
material, através da supressão de incoerências e omissões relativamente: 

I. Ao regime das condicionantes; 
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II. Ao cumprimento dos índices em “Espaços centrais” e “Espaços urbanos de baixa 
densidade”; 

III. Às modalidades de alojamento nos «Espaços de atividades económicas»; 
IV. À aplicação dos parâmetros qualitativos de referência na conceção do desenho 

urbano. 
c) Atualizar o conteúdo das Salvaguardas, face ao encerramento da refinaria de Matosinhos, 

compatibilizando as premissas que decorrem da evolução do contexto socioeconómico, 
com as opções do Município, quanto ao processo de reconversão em marcha, por forma a 
responder ao desenvolvimento daquela área do concelho. 
 

A presente alteração ao PDM possui um carácter pontual e restrito, não altera estruturalmente a 
coerência nem os princípios estabelecidos pelo plano, nem interfere na qualificação do solo. 
Como tal, esta alteração ao PDM, legalmente enquadrada pelos artigos 115.º e 118.º do RJIGT, 
seguirá o procedimento constante do artigo 119.º desse mesmo diploma. 
 
 
 
3. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO 
 
A proposta de alteração é apresentada nos ANEXOS 1 e 2, e incide no seguinte: 
 
ANEXO 1.  
Regulamento, integrando: 

a) A alteração dos artigos 7.º, 26.º, 38.º, 42.º, 44.º, 46.º e 56.º; 
b) O aditamento dos artigos 57.º-A e 63.º-A. 

 
ANEXO 2.  
Alteração da Planta de Ordenamento: 

a) IV- Salvaguarda da orla costeira e florestal- folha 2A-IV. 
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ANEXO 1 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MATOSINHOS  

 
A proposta de alteração do Regulamento compreende a alteração dos artigos 7.º, 26.º, 38.º, 42.º, 44.º, 
46.º e 56.º, e o aditamento dos artigos 57.º-A e 63.º-A. 

 
 

Artigo 7º 

Redação atual 
 

Artigo 7º 
[…] 

 
1 - Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública, 
independentemente de estas estarem ou não graficamente identificadas na planta de 
condicionantes, aplicam-se os respetivos regimes jurídicos, que prevalecem sobre o regime de 
uso do solo aplicável por força do PDMM. 
2 - […]. 
 

Redação proposta 
 

Artigo 7º 
[…] 

 
1 - Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública, 
independentemente de estas estarem ou não graficamente identificadas na planta de 
condicionantes, aplicam-se os respetivos regimes jurídicos, cumulativamente com o regime de 
uso, ocupação e transformação do solo do PDMM, prevalecendo, na sua aplicação, as regras 
mais restritivas. 
2 - […]. 

 
Fundamentação 

 
 A alteração do n.º 1 do artigo 7.º, mais não é do que uma clarificação do entendimento que 

estava implícito na anterior redação, mas que suscitou dúvidas na sua aplicação. Pretende-
se esclarecer que as regras dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública que prevalecem sobre o PDM são, meramente, aquelas que forem mais 
restritivas em relação ao Plano, caso contrário, se em alguma matéria, forem as normas do 
PDM mais restritivas, são essas mesmas que prevalecem e devem ser cumpridas. 
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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. 

 
Fundamentação 

 
 Os parâmetros qualitativos de referência que o regulamento estabelece para a conceção 

do desenho urbano têm por objeto todas as áreas que, por apresentarem indefinições ao 
nível da estrutura viária e do ordenamento do espaço público, carecem de consolidação ou 
restruturação do tecido urbano, no entanto, por omissão, esta norma ficou associada 
apenas às áreas urbanas disponíveis a consolidar que, apesar de serem as áreas 
consideradas necessárias para garantir a coerência dos aglomerados urbanos existentes e 
a contenção da fragmentação territorial, em termos de modelo territorial, não são as 
únicas que apresentam indefinições ao nível do ordenamento do espaço público e que 
preveem áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização coletiva e 
infraestruturas viárias. Como tal, procede-se à introdução de um novo número no artigo 
26.º que diz respeito às condições de integração do edificado em morfotipologia urbana, 
estendendo a norma às operações de loteamento e a todos os casos onde o bom 
ordenamento do território justifique a sua aplicação, como era intenção do plano. 
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Artigo 38.º 

Redação atual 
 

Artigo 38.º 
[…] 

 
1 - […]. 
2 - […]. 
3 - [Revogado]. 
 

Redação proposta 
 

Artigo 38.º 
[…] 

 
1 - […]. 
2 - […]. 
3 - [Revogado]. 
4 - Nas operações de loteamento e nas Áreas Urbanas Disponíveis a Consolidar não devem ser 
ultrapassados os índices máximos definidos no n.º 2. 

 
Fundamentação 

 
 Importa clarificar através da adição do novo n.º 4, que nos espaços urbanos de baixa 

densidade, os índices urbanísticos não podem ser ultrapassados nas operações de 
loteamento e nas Áreas Urbanas Disponíveis a Consolidar (AUDAC). Não obstante tal 
regra ter ficado associada apenas aos espaços centrais, a intenção era que este preceito 
fosse também aplicado aos espaços urbanos de baixa densidade, porquanto não faz 
sentido, de acordo com o modelo territorial preconizado para o concelho, que nas 
operações de loteamento e AUDAC, em espaços centrais, a edificabilidade dependa dos 
índices máximos, cuja génese teve por referência a densidade urbanística existente, e que, 
nos espaços urbanos de baixa densidade, essa condição seja ignorada. 
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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 - […]. 
 

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 - […]. 

 

Fundamentação 

 
Ver fundamentação da alteração do artigo 46.ª - página 9  
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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 - […]. 
  

Fundamentação 
 

Ver fundamentação da alteração do artigo 46.ª - página 9 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 46.º 
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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 - […]. 

Fundamentação da alteração dos Artigos 42.º, 44.º e 46.º 
 
 De acordo com o relatório, dos elementos que acompanham o PDM, é aludido que: 
a) Tendo em conta as características excecionais do concelho de Matosinhos e a sua especial 

aptidão para o desenvolvimento de atividades económicas, os “Espaços de atividades 
económicas” foram reservados na perspetiva de acolhimento de atividades com 
necessidades especiais de afetação e organização do espaço urbano, sendo, por isso, áreas 
próximas dos nós de acesso à rede nacional e das grandes infraestruturas de mercadorias 
e transporte, que oferecem condições vantajosas para o desenvolvimento de polos de 
atividade económica. 

b) Nos “Espaços de atividades económicas” foi excluída a habitação com os seguintes 
objetivos: 

i. Evitar conflituosidades com a cidade e urbanidade instalada; 
ii. Evitar desarticulações morfotipológicas entre a habitação e a atividade económica; 
iii. Permitir a reorganização da circulação de tráfego pesado, com segurança para o peão; 
iv. Criar condições para a deslocalização progressiva de atividades existentes noutras áreas do 

concelho; 
v. Existência de áreas urbanas disponíveis nos “Espaços centrais” e “Espaços urbanos de baixa 

densidade”, para a instalação de nova população.» 
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 Face à existência de modalidades de alojamento, permanentes ou temporárias, cuja 
natureza e serviços prestados manifestam especial similitude com a habitação, tendo em 
consideração os objetivos citados, torna-se necessário identificar as modalidades que, a par 
da «habitação», não são desejáveis nos «Espaços de atividades económicas».  
Do mesmo modo, ainda que de caráter temporário ou destinados a populações específicas, 
estes alojamentos devem localizar-se nas áreas previstas no PDM para fixação da 
população, já que aqueles residentes, tal como a restante população, merecem usufruir das 
condições de centralidade, facilidades e amenidades urbanas, que os «Espaços de 
atividades económicas» não garantem nem visam promover. 
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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. 

  

Fundamentação 
 

 
 No sentido de contribuir para o cumprimento do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, 

entende-se ser 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. 
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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. 
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. 
 

Fundamentação 

 
 No âmbito da conferência procedimental, a APA – ARH Norte menciona que não foram 

transpostas para o PDM 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. 

 
Ora, 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. 
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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). 

 

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 

 

 
 
 

Aditamento do Artigo 63.º - A 

Redação proposta 
 

Artigo 63º - A 
Áreas localizadas em solo urbano 

 
1 - Na Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira – Nível I e na Faixa de Salvaguarda ao 
Galgamento e Inundação Costeira – Nível I, deve atender-se ao seguinte:  
a) São interditas operações de loteamento e obras de urbanização, exceto quando estas 
últimas se destinem à criação ou remodelação de espaços urbanos de utilização coletiva ou 
de espaços verdes de utilização coletiva; 
b) Nas obras de urbanização excecionadas da aplicação da alínea a), devem ser adotadas 
soluções construtivas e infraestruturais que permitam aumentar a resiliência ao avanço das 
águas do mar, tais como:  
i) A utilização preferencial de pavimentos permeáveis;  
ii) Uma modelação de terreno que permita a infiltração in situ;  
iii) Uma estrutura de vegetação adaptada às condições edafoclimáticas;  
iv) Outras que, em sede de projeto, se verifiquem adequadas.  
c) São interditas obras de construção e obras de ampliação de edificações existentes, exceto 
quando as obras de ampliação se destinem a suprir insuficiências de segurança ou de 
salubridade, tenham por objetivo o cumprimento das normas técnicas para a melhoria da 
acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada ou incidam sobre imóveis 
classificados ou em vias de classificação, de interesse nacional ou público;  
d) Nas obras de ampliação excecionadas da aplicação da alínea d), devem ser adotadas 
soluções construtivas, que permitam aumentar a resiliência ao avanço das águas do mar, 
tais como:  
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i) A utilização de técnicas e materiais construtivos no exterior dos edifícios resilientes à 
presença da água;  
ii) Ao nível do piso térreo das edificações, a previsão de soluções que favoreçam o rápido 
escoamento das águas;  
iii) Na pavimentação dos espaços exteriores devem ser utilizados materiais permeáveis;  
iv) Outras que, em sede de projeto, se verifiquem adequadas.  
e) As obras de ampliação, reconstrução ou de alteração não poderão originar a criação de 
caves ou de novas unidades funcionais. 
2. Na Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira – Nível II e na Faixa de Salvaguarda ao 
Galgamento e Inundação Costeira – Nível II, são admitidas obras de construção, 
reconstrução, ampliação e alteração, desde que as edificações ou as áreas urbanas onde 
estas se localizem integrem soluções construtivas ou infraestruturais de 
adaptação/acomodação ao avanço das águas do mar, que permitam aumentar a resiliência 
ao avanço das águas, tais como: 
a) A utilização de técnicas e materiais construtivos no exterior dos edifícios resilientes à 
presença da água; 
b) Ao nível do piso térreo das edificações, a previsão de soluções que favoreçam o rápido 
escoamento das águas; 
c) Na pavimentação dos espaços exteriores devem ser utilizados materiais permeáveis; 
d) Outras que, em sede de projeto, se verifiquem adequadas. 
 

Fundamentação 
 

 Devido às alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio (RJIGT), o 
Plano de Ordenamento da Orla Costeira Caminha-Espinho (POOC-CE) foi reconduzido à 
figura de programa especial numa nova categoria de instrumentos territoriais, o que 
implicou a adaptação formal e substantiva do anterior POOC. 
A nova Lei veio introduzir distinção entre programas e planos, com fundamento na 
diferenciação material entre, por um lado, as intervenções de natureza estratégica da 
administração central e, por outro lado, as intervenções da administração local, de 
caráter dispositivo e vinculativo dos particulares. Assim, os instrumentos da administração 
central passam a designar-se programas e os planos territoriais passam a ser os únicos 
instrumentos passíveis de determinar a classificação e qualificação do uso do solo pelo 
que, especificamente para o PDM, devem ser vertidas as normas decorrentes do novo 
Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho (POC-CE) que respeitem ao uso, ocupação e 
transformação do solo, ou seja, ao âmbito material do PDM. Apenas as normas de gestão 
das praias, que se encontram no regulamento de gestão que acompanha o POC-CE, têm 
eficácia direta e imediata tanto relativamente a entidades públicas como a particulares. 

 ATUALIZAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PDM 
Uma vez que o POC-CE deixa de vincular direta e imediatamente os particulares, através 
da definição de um regime de uso do solo, e passa a vincular unicamente as entidades 
públicas, a publicação do POC-CE determinou a necessidade de atualização do PDM, que 
deve ser feita de acordo com os procedimentos determinados no n.º 2, da RCM n.º 
111/2021 e dentro dos prazos definidos no respetivo anexo III: 

 60 dias úteis, para integração das normas que não envolvem uma decisão autónoma de 
planeamento – procedimento de alteração por adaptação (artigo n.º 121.º, do RJIGT), já 
efetuado através da publicação da Declaração n.º 20/2022, de 3 de fevereiro. 
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 1 ano, para integração das normas que envolvem decisão autónoma de planeamento – 
definição de regime de exceção e soluções construtivas a adotar nas operações 
urbanísticas – procedimento de alteração (artigo n.º 119.º do RJIGT). 
Após a atualização das normas incompatíveis, cujo prazo de atualização ocorreu durante 
os 60 dias posteriores à entrada em vigor da referida RCM, e que foi enquadrada no 
procedimento de alteração por adaptação (Declaração 20/2020, de 3 de fevereiro), é 
agora momento de proceder à restante atualização enquadrável no procedimento de 
alteração, uma vez que implica opções de planeamento. 
Face a esta realidade, a Câmara encontra-se na obrigatoriedade de alterar o PDMM 
publicado em 2019, sob risco de declaração de suspensão do mesmo, por parte da CCDR 
do Norte, na área de intervenção do POC-CE, das normas que deviam ter sido alteradas, 
de acordo com o disposto no artigo 29.º do RJIGT. 

 DISPOSIÇÕES DO PDM INCOMPATÍVEIS COM O PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA 
CAMINHA-ESPINHO (POC-CE), A ATUALIZAR POR ALTERAÇÃO AO PLANO: 
No anexo III à Resolução de Conselho de Ministros n.º 11/2021, de 11 de agosto são 
identificadas as incompatibilidades do regulamento do PDM de Matosinhos com as 
normas específicas (NE) 30 e 32 do POC-CE, que regem as Faixas de Salvaguarda à Erosão 
Costeira – Níveis I e II e Faixas de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira – 
Níveis I e II, em solo urbano. A fundamentação de incompatibilidade alega que o plano 
admite operações urbanísticas fora das condições discriminadas por aquelas normas, 
nomeadamente: 

 
PDM de Matosinhos (Aviso n.º 13198/2019, de 21 de agosto) 

 

Artigo do PMOT incompatível Fundamentação da incompatibilidade Forma de atualização Prazo de atualização 

Título III 
Uso do solo 
Capítulo III 

Solo urbano 
Secção II 

Espaços centrais 
Artigo 35.º 

Utilizações e índices 

Por admitir obras de urbanização, construção e 
ampliação fora das condições discriminadas na alínea 

a) da NE 32 
Por admitir operações de loteamento, obras de 

urbanização, construção e ampliação que não se 
encontram discriminados nas exceções das alíneas a), 

b), c) e d) da NE 30 
Por não proibir a criação de novas unidades 

funcionais, podendo colidir com o disposto na alínea 
e) da NE 30 

Alteração, nos termos do 
artigo 119.º do RJIGT 

Um ano, contado a 
partir da entrada em 

vigor do POC -CE 

Título III 
Uso do solo 
Capítulo III 

Solo urbano 
Secção III 

Espaços urbanos de baixa 
densidade 
Artigo 38.º 

Utilizações e índices 

Por admitir obras de urbanização, construção e 
ampliação fora das condições discriminadas na alínea 

a) da NE 32 
Por admitir operações de loteamento, obras de 

urbanização, construção e ampliação que não se 
encontram discriminados nas exceções das alíneas a), 

b), c) e d) da NE 30 
Por não proibir a criação de novas unidades 

funcionais, podendo colidir com o disposto na alínea 
e) da NE 30 

Alteração, nos termos do 
artigo 119.º do RJIGT 

Um ano, contado a 
partir da entrada em 

vigor do POC -CE 

Capítulo V 
Solo urbano 

Secção IV 
Espaços urbanos de baixa 

densidade 
Artigo 47.º 

Usos e edificabilidade — 
Espaços urbanos 

de baixa densidade 

Por admitir obras de urbanização, construção e 
ampliação fora das condições discriminadas na alínea 

a) da NE 32 
Por admitir operações de loteamento, obras de 

urbanização, construção e ampliação que não se 
encontram discriminados nas exceções das alíneas a), 

b), c) e d) da NE 30 
Por não proibir a criação de novas unidades 

funcionais, podendo colidir com o disposto na alínea 
e) da NE 30 

Alteração, nos termos do 
artigo 119.º do RJIGT 

Um ano, contado a 
partir da entrada em 

vigor do POC -CE 

Capítulo V 
Solo urbano 

Secção IV 
Espaços urbanos de baixa 

densidade 
Artigo 49.º, n.º 2 

Usos e edificabilidade — 
Espaços urbanos 

de baixa densidade 

Por admitir obras de urbanização, construção e 
ampliação fora das condições discriminadas na alínea 

a) da NE 32 

Alteração, nos termos do 
artigo 119.º do RJIGT 

Um ano, contado a 
partir da entrada em 

vigor do POC -CE 

 



 

1.ª ALTERAÇÃO AO PDM DE 2019…         VERSÃO ATUALIZADA - SETEMBRO 2022…………                                                      16  

 A NE 30 estipula que nas operações urbanísticas a admitir devem ser adotadas soluções 
construtivas e infraestruturais, definidas em plano territorial, que permitam aumentar a 
resiliência ao avanço das águas do mar, tal como a NE 32 estipula que as edificações ou 
áreas urbanas onde estas se localizem devem integrar soluções construtivas ou 
infraestruturais de adaptação /acomodação ao avanço das águas do mar, definidas em 
plano territorial, que permitam aumentar a resiliência ao avanço das águas. 
Para integração das disposições destas duas normas do POC-CE, a proposta de alteração 
consiste no aditamento de um novo artigo - 63.º-A - que identifica as operações 
urbanísticas admissíveis nas áreas abrangidas pelas normas específicas 30 e 32 (Faixas de 
salvaguarda – Nível I e II, em solo urbano), suas exceções e condições, através da 
transposição do conteúdo das mesmas e como previsto, define as soluções construtivas e 
infraestruturais a adotar em cada caso. 
O quadro abaixo relaciona as normas específicas do POC-CE transpostas para o PDM, com 
os artigos do Regulamento que já foram alterados através do procedimento de Alteração 
por Adaptação e os que se propõe agora introduzir através da presente Alteração: 

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 

 
 A NE 31 dispõe sobre as Faixas de Salvaguarda Nível I e prevê que em zona urbana 

consolidada e fora da primeira linha de edificações tendo por referência a linha da costa, 
se pode aplicar um regime de exceção às restrições estabelecidas pela NE 30, a definir em 
plano territorial, atendendo a um conjunto de condições. No entanto, verificadas na orla 
costeira de Matosinhos, as áreas urbanas que cumprem os critérios de eleição para 
aplicação de um regime de exceção às restrições, concluiu-se que são praticamente 
inexistentes e não faz sentido que beneficiem do referido regime de exceção. 
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ANEXO 2 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À PLANTA DE ORDENAMENTO 
 

 
IV - SALVAGUARDA AMBIENTAL E DE RISCOS - FOLHA 2A-IV 
 
A planta de Ordenamento – IV é alterada pelos motivos e fundamentos explanados sobre o 
aditamento do artigo 57.º-A ao regulamento do plano, referente à Faixa de Proteção Costeira da 
Zona Marítima de Proteção, do modelo territorial do POC-CE. 
Na planta passa a constar o polígono que identifica a citada Faixa de Proteção, dentro dos limites 
administrativos do concelho (CAOP). 
 
 


