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1. Introdução  
O presente documento resulta da análise e ponderação das reclamações, observações, 
sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados no âmbito da discussão pública da 
Revisão do Plano Diretor Municipal de Fornos de Algodres, bem como da explicitação dos 
respetivos resultados.  

A elaboração deste documento decorre do cumprimento do artigo 77.º do Decreto-lei n.º 
46/2009, de 20 de fevereiro, diploma que estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT), que salvaguarda o direito à participação dos cidadãos em 
procedimentos de planeamento municipal.   

2. Discussão Pública 

2.1 Abertura do período de discussão pública  
Como comprova o Anexo 1, a Câmara Municipal de Fornos de Algodres deliberou a 5 de maio 
de 2015 submeter a discussão pública a Proposta de Revisão do PDM de Fornos de Algodres 
e o respetivo Relatório Ambiental, fixando um prazo de 30 dias, com início a partir do 5.º dia 
útil após a publicitação de aviso de abertura do respetivo procedimento em Diário da 
República.  

A Discussão Pública da proposta de revisão do PDM de Fornos de Algodres decorreu entre 
16 de maio de 2015 e 14 junho de 2015.  

2.2 Divulgação do período de discussão pública 
A abertura do período de discussão pública e do modelo de participação foram divulgados das 
seguintes formas: 

- Publicação em Diário da República; 
- Divulgação de aviso em dois jornais diários – Correio da Manhã e Jornal de Notícias; 
- Divulgação num semanário - Sol; 
- Divulgação no site da Câmara Municipal de Fornos de Algodres.  

O Anexo 2 do presente relatório apresenta os comprovativos da publicitação do período de 
discussão pública da revisão do PDM de Fornos de Algodres nos locais indicados.  

2.3 Consulta da proposta e documentos disponibilizados  
Para efeitos de consulta pública, todos os documentos que constituem e acompanham a 
Revisão do PDM de Fornos de Algodres foram disponibilizados nos seguintes locais: 

- Site da Câmara Municipal; 
- Secção de Obras Particulares, Planeamento e Gestão do Solo, sita no edifício dos Paços do 
Concelho de Fornos de Algodres, Estrada Nacional n.º 16, 6370 -999 Fornos de Algodres, nos 
dias úteis das 9 horas às 16.30 horas; 
- Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de Algodres, sito no piso 
intermédio do Palácio da Justiça de Fornos de Algodres, Urbanização Zona Sul,  
6370-147 Fornos de Algodres, todos os dias, das 9 horas às 16.30 horas. 
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Aos cidadãos foram disponibilizados todos os elementos que constituem e acompanham a 
revisão do PDM de Fornos de Algodres, designadamente: 

- Regulamento; 
- Planta de ordenamento - Classificação e qualificação do solo; 
- Planta de ordenamento - Carta do património; 
- Planta de ordenamento - Zonamento acústico e zonas de conflito; 
- Planta de condicionantes - Servidões administrativas e outras condicionantes; 
- Planta de condicionantes - Reserva Ecológica Nacional; 
- Planta de condicionantes - Reserva Agrícola Nacional e aproveitamentos hidroagrícolas; 
- Planta de condicionantes - Povoamentos florestais percorridos por incêndios; 
- Planta de condicionantes - Perigosidade, Classe de risco de incêndio florestal; 
- Estudos de caraterização e diagnóstico; 
- Relatório do Plano; 
- Relatório ambiental; 
- Processo de delimitação da RAN; 
- Processo de delimitação da REN; 
- Redelimitação dos perímetros urbanos; 
- Programa de execução; 
- Planta de enquadramento regional; 
- Planta da situação existente; 
- Planta de compromissos urbanísticos; 
- Carta da estrutura ecológica municipal; 
- Ficha de dados estatísticos; 
- Mapa de ruído; 
- Carta educativa; 
- Plano municipal de defesa da floresta contra incêndios; 
- Ata da 4.ª Comissão de Acompanhamento e pareceres.  

2.4 Forma de participação 
Durante o período de discussão pública os interessados puderam apresentar as suas 
reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento por escrito, através: 

- Carta, dirigida ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, para o 
endereço postal Estrada Nacional n.º 16, Apartado 15, 6370-999 Fornos de Algodres; 
- Correio eletrónico, gap@cm-fornosdealgodres.pt.  

3. Análise e ponderação das participações 

3.1 Metodologia 
Todas as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento foram 
analisados, apreciados e ponderados de forma individualizada.  

Em benefício da equidade e transparência da análise das participações, foi elaborada uma 
ficha tipo que contém os tópicos seguintes: 

- Identificação do requerente; 
- Resumo da participação; 
- Localização da pretensão; 
- Enquadramento no plano vigente; 
- Enquadramento na proposta de revisão; 
- Análise; 
- Decisão final da Câmara Municipal; 
- Indicação do elemento do Plano que sofreu alteração.  
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3.2 Critérios de ponderação 
Foram considerados os seguintes critérios de ponderação: 

- Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes; 
- Incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser ponderados em fase 
de elaboração; 
- A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 
- A eventual lesão de direitos subjetivos; 
- Enquadramento com objetivos estratégicos da revisão do PDM. 

3.3 Ponderação das participações 
A ponderação das participações apresentadas em sede de discussão pública resulta do 
preenchimento da ficha tipo elaborada pela Câmara Municipal de Fornos de Algodres e da 
compatibilização da pretensão com os critérios descritos no número anterior.  

Resultaram do processo de discussão pública da revisão do PDM de Fornos de Algodres 
quatro participações, cujo âmbito se expõe nas fichas seguintes: 
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Participação n.º 1 

Autor Luís Ventura Albuquerque Macedo 

Data de 
entrada 05/06/2015 

Número de 
registo  1027 

Síntese da 
participação 

Integrar a parcela do autor da participação no perímetro urbano de Fornos de Algodres para viabilizar 
a realização de duas operações urbanísticas: 
- Destaque; 
- Construção de uma moradia unifamiliar 

Localização 
da pretensão  Lugar do Furado – Fornos de Algodres 

Classificação 
e qualificação 
do solo  

PDM em vigor Planta de 
ordenamento Solo rural - Espaço intercalar  

Planta de 
condicionantes 

REN – Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e 
Áreas de instabilidade de vertentes 

Proposta de 
revisão 

Planta de 
ordenamento 

Solo rural – Espaços agrícolas de produção e Espaços 
florestais de produção 

Planta de 
condicionantes Classe de risco de incêndio – Muito alta 

Análise  O processo de delimitação dos perímetros urbanos teve por base os seguintes critérios: 
 
- Parâmetros de dimensionamento inscritos da proposta do PROT-C, nomeadamente uma 
percentagem de consolidação de 70%; 
- Respeito pelos sistemas naturais e urbanos em presença (topografia, hidrografia, estrutura edificada, 
rede viária, redes de infraestruturas urbanas e os equipamentos urbanos); 
- Promoção da qualificação urbanística dos aglomerados estimulando a construção em duas frentes, 
ao longo eixos viários infraestruturados, e a ocupação dos espaços intersticiais; 
- Definição de faixas urbanas perpendiculares à rede viária existente, com afastamentos distintos, 
consoante a tendência de ocupação.  
 
Com base nestes critérios, o perímetro urbano de Fornos de Algodres reduziu a sua área em 42,32ha, 
integrando 65% de área consolidada e 35% de áreas livres.  
 
A pretensão do autor desta participação obriga a uma reclassificação e requalificação do solo. A área 
objeto de análise classifica-se como rural e integra duas categorias solo distintas – Espaços agrícolas 
de produção e Espaços florestais de produção. Com a reclassificação proposta, resulta uma expansão 
do perímetro urbano e por conseguinte da categoria de solo em presença – Espaços residenciais.  
 
Para esta categoria de solo, o regulamento do Plano fixa os seguintes parâmetros de edificabilidade: 
- Profundidade deve ser inferior ou igual a 15 m (para edifícios isolados); 
- Índice de utilização do solo inferior ou igual a 0,5; 
- Índice de impermeabilização do solo inferior ou igual a 60%; 
- Número de pisos inferior ou igual a dois; 
- Área total de construção inferior ou igual a 500 m².  
 
Apesar de a pretensão do autor desta participação justificar a reclassificação de solo, tal procedimento 
não comportará custos de urbanização, uma vez que a via que dá acesso à parcela se apresenta já 
infraestruturada.  
 
Além da classificação de risco de incêndio (Muito Alta) não verificam na área objeto de análise outras 
servidões administrativas ou restrições de utilidade pública. Note-se que em processo de revisão do 
PDM de Fornos de Algodres a Carta de Perigosidade – Classe de risco de incêndio, elaborada com 
base na cartografia do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, aprovada pelo ICNF, 
foi revista para que não se sobrepusessem áreas de elevado e muito elevado risco de incêndio a 
perímetros urbanos. 

Ponderação Face ao descrito, admite-se a reclassificação do solo naquela área para viabilizar o destaque e a 
construção de uma moradia unifamiliar.  

Alterações a 
introduzir na 
proposta de 
revisão do 
PDM  

Revisão do perímetro urbano de Fornos de Algodres 
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Participação n.º 2 

Autor José Casimiro Frazão Carneiro de Almeida 

Data de entrada 11/06/2015 

Número de 
registo  1046 

Síntese da 
participação Classificar como urbana parcela que proposta de revisão do PDM define como rural 

Localização da 
pretensão  Quinta Nossa Senhora da Graça – Fornos de Algodres 

Classificação e 
qualificação do 
solo  

PDM em vigor Planta de 
ordenamento 

Solo urbano – Zona Verde; 
Solo rural – Espaço agrícola II (RAN) 
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão – Conjunto 
Fornos de Algodres - Infias 

Planta de 
condicionantes 

- RAN; 
- REN – Leitos dos cursos de água, zonas ameaçadas por 
cheias, áreas de máxima infiltração 

Proposta de revisão Planta de 
ordenamento 

Solo rural – Espaços agrícolas de produção e Espaços 
florestais de produção 

Planta de 
condicionantes 

- Domínio hídrico;  
- REN – Leitos dos cursos de água e áreas de máxima 
infiltração; 
- RAN; 
- Classe de risco de incêndio – Alta 

Análise  O processo de delimitação dos perímetros urbanos teve por base os seguintes critérios: 
 
- Parâmetros de dimensionamento inscritos da proposta do PROT-C, nomeadamente uma percentagem 
de consolidação de 70%; 
- Respeito pelos sistemas naturais e urbanos em presença (topografia, hidrografia, estrutura edificada, 
rede viária, redes de infraestruturas urbanas e os equipamentos urbanos); 
- Promoção da qualificação urbanística dos aglomerados estimulando a construção em duas frentes, ao 
longo eixos viários infraestruturados, e a ocupação dos espaços intersticiais; 
- Definição de faixas urbanas perpendiculares à rede viária existente, com afastamentos distintos, 
consoante a tendência de ocupação.  
 
Com base nestes critérios, o perímetro urbano de Fornos de Algodres reduziu a sua área em 42,32ha, 
integrando 65% de área consolidada e 35% de áreas livres. 
 
Atendendo à pretensão do autor desta participação, importa ainda clarificar o conceito - Solos 
urbanizados. Qualifica-se como urbanizado o solo que se encontra dotado de infraestruturas urbanas, 
servido por equipamentos de utilização coletiva.  
 
Apesar de o autor desta participação referir no seu requerimento que a parcela é dotada infraestruturas 
(rede de drenagem de águas residuais), na área objeto de análise não se implantam outros sistemas que 
confiram urbanidade ao lugar.  
 
Contrariamente ao modelo de ocupação dos espaços urbanos, a área em apreço é rural, constituindo-se 
por zonas de cultivo e propriedades rusticas despovoadas. 
 
A apetência rural da área objeto de análise confirma-se pela existência de linhas de água, diversos 
subsistemas de REN e áreas de RAN, o que justifica a não expansão do aglomerado urbano de Fornos 
de Algodres neste sentido.   
 
Não sendo justificável a qualificação da parcela como espaço urbanizado, a sua classificação como 
urbana para efeitos de programação futura – solo urbanizável - revela-se inviável face à presença de 
diversos subsistemas de REN e áreas de RAN.  

Ponderação Face ao descrito, não poderá ser acolhida a sugestão do autor desta participação  

Alterações a 
introduzir na 
proposta de 
revisão do PDM  

Nenhuma 
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Participação n.º 3 

Autor João Miguel dos Santos 

Data de entrada 12/06/2015 

Número de 
registo  1053 

Síntese da 
participação 

Reformular o perímetro urbano de Fornos de Algodres para viabilizar a construção uma habitação numa 
parcela que integra parcialmente solo urbano 

Localização da 
pretensão  Quinta da Várzea – Fornos de Algodres 

Classificação e 
qualificação do 
solo  

PDM em vigor Planta de 
ordenamento Espaço urbanizável  

Planta de 
condicionantes 

Não se verificam quaisquer servidões ou restrições de 
utilidade pública 

Proposta de revisão Planta de 
ordenamento 

Solo urbano - Espaços residenciais; 
Solo rural – Espaços agrícolas 

Planta de 
condicionantes 

Não se verificam quaisquer servidões ou restrições de 
utilidade pública 

Análise  O processo de delimitação dos perímetros urbanos teve por base os seguintes critérios: 
 
- Parâmetros de dimensionamento inscritos da proposta do PROT-C, nomeadamente uma percentagem 
de consolidação de 70%; 
- Respeito pelos sistemas naturais e urbanos em presença (topografia, hidrografia, estrutura edificada, 
rede viária, redes de infraestruturas urbanas e os equipamentos urbanos); 
- Promoção da qualificação urbanística dos aglomerados estimulando a construção em duas frentes, ao 
longo eixos viários infraestruturados, e a ocupação dos espaços intersticiais; 
- Definição de faixas urbanas perpendiculares à rede viária existente, com afastamentos distintos, 
consoante a tendência de ocupação.  
 
Com base nestes critérios, o perímetro urbano de Fornos de Algodres reduziu a sua área em 42,32ha, 
integrando 65% de área consolidada e 35% de áreas livres. 
 
Na área objeto de análise, o perímetro urbano absorve as preexistências, inclusive as mais distantes em 
relação ao eixo viário.  
 
Com este perímetro, será possível assegurar uma continuidade morfológica e a construção de uma nova 
frente urbana, indispensável à qualificação urbanística deste aglomerado.  
 
Porque aponta para uma implantação que extravasa esta lógica de delimitação urbana, a pretensão não 
vai ao encontro dos pressupostos mencionados.  

Ponderação Face ao descrito, não poderá ser acolhida a sugestão do autor desta participação  

Alterações a 
introduzir na 
proposta de 
revisão do PDM  

Nenhuma 
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Participação n.º 4 

Autor Tony Conway 

Data de entrada 14/06/2015 

Número de 
registo  1063 

Síntese da 
participação 

Comentário n.º 1 - Questiona a legitimidade da Carta de Perigosidade - Classe de risco de incêndio 
florestal; 
Comentário n.º 2 -  Questiona a legitimidade da regra dos 50 m de afastamento à extrema da parcela, 
para as novas construções em solo rural; 
Comentário n.º 3 -  Classificação de empreendimento turístico que se propõe instalar em solo rural como 
empreendimento caráter estratégico e de interesse público, para efeitos de isenção do IMT; 
Comentário n.º 4 -  Esclarecimento do conceito - edifícios temporários; 
Comentário n.º 5 -  Necessidade de elaboração de um mapa de estradas que potenciem o 
desenvolvimento rural.  

Localização da 
pretensão  Não aplicável 

Classificação e 
qualificação do 
solo  

PDM em vigor Planta de 
ordenamento Não aplicável 

Planta de 
condicionantes Não aplicável 

Proposta de revisão Planta de 
ordenamento Não aplicável 

Planta de 
condicionantes Não aplicável 

Análise  Comentário n.º 1  
Para a elaboração da Planta de condicionantes - Perigosidade, classe de risco de incêndio, foram 
consideradas as classes de risco de incêndio elevado e muito elevado constantes no Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), elaborado e aprovado pela Câmara Municipal de Fornos 
de Algodres em 2014, de acordo com a lei geral, e que como tal, tem que ser integrado nos PDM 
 
Comentário n.º 2  
Esta regra constitui um condicionalismo à edificação por imposição de um diploma legal, o Decreto-Lei 
n.º 17/2009, de 14 de janeiro.  
 
O n.º 3 do artigo 16º do referido diploma define que “As novas edificações no espaço florestal ou rural 
fora das áreas edificadas consolidadas têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras 
definidas no PMDFCI respetivo.  
 
Uma vez que o Município de Fornos de Algodres dispõe de um PMDFCI aprovado, o regulamento da 
proposta de revisão do PDM de Fornos de Algodres, no respeitante às  exigências relativas às MDFCI, 
remete para o mesmo, que impõe diversas regras e afastamentos à estrema da propriedade das novas 
edificações em áreas de risco de incêndio médio, baixo  e muito baixo. 
 
Comentário n.º 3 
A proposta de regulamento do PDM define por empreendimentos de caracter estratégico todos aqueles 
que, por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta devidamente fundamentada da Câmara 
Municipal, seja reconhecido interesse público estratégico pelo seu especial impacto na ocupação do 
território, pela sua importância para o desenvolvimento económico e social do concelho, ou pela sua 
especial funcionalidade ou expressão plástica ou monumental.  
 
Poderão requerer esta classificação as iniciativas que apresentem, entre outras, estas características: 
- Apresentem caráter inovador; 
- Sejam investimentos na área da cultura, educação, saúde, ambiente, aproveitamento de recursos 
endógenos ou complexos de lazer e de recreio; 
- Criem um elevado número de empregos; 
- Englobem investimentos iguais ou superiores a 1 500 000 €. 
 
Com a aprovação do Plano, poderão obter esta classificação todas as iniciativas que cumpram com os 
critérios descritos, o procedimento e regime aplicável descrito, respetivamente, nos artigos 72º e 73º da 
proposta de regulamento.   
 
A pretensão de isenção permanente de IMT ultrapassa o âmbito de intervenção de um Instrumento de 
Planeamento Municipal como o PDM.  
 
A pretensão de isenção permanente de IMT ultrapassa o âmbito de intervenção de um Instrumento de 
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Planeamento Municipal como o PDM.  
 
Comentário n.º 4 
A proposta de revisão do PDM não pode deixar de acolher os conceitos técnicos em vigor nos domínios 
do ordenamento do território e do urbanismo, nomeadamente os presentes no Decreto regulamentar n.º 
9/2009, de 29 de maio.  
 
Comentário n.º 5 
O PDM estabelece o regime de uso do solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação 
humana e da organização de redes e sistemas urbanos e parâmetros de aproveitamento do solo e de 
garantia da qualidade ambiental.  
 
Face ao descrito não se configura âmbito de intervenção deste Instrumento de Planeamento Municipal a 
constituição de redes de caminhos rurais para promoção do desenvolvimento rural.  

Ponderação Não aplicável 

Alterações a 
introduzir na 
proposta de 
revisão do PDM  

Não aplicável 
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4. Síntese das alterações introduzidas na 
Revisão do Plano Diretor Municipal de Fornos 
de Algodres decorrentes do período de 
discussão pública 
Das quatro participações apresentadas em fase discussão pública da revisão do PDM de 
Fornos de Algodres considerou-se apenas uma alteração – reformulação do perímetro urbano 
de Fornos de Algodres.  

5. Divulgação dos resultados da discussão 
pública  
Com o término do período de discussão pública e posteriormente à ponderação das 
participações apresentadas, importa tornar públicos os resultados decorrentes deste 
procedimento.  

O presente relatório foi publicitado das seguintes formas: 

- Divulgação de aviso em dois jornais diários – Correio da Manhã e Jornal de Notícias; 
- Divulgação num semanário - Sol; 
- Divulgação no site da Câmara Municipal de Fornos de Algodres.  

O Anexo 3 do presente relatório apresenta os comprovativos da publicitação do presente 
relatório nos locais referidos.   

6. Aceitação dos resultados da discussão 
pública e da proposta final do Plano  
O presente relatório foi presente a Reunião de Câmara no dia 17 de junho de 2015 para 
efeitos de aprovação.  

Para além do presente relatório foi submetida para apreciação a Versão Final do Plano com 
vista à solicitação de parecer final pela CCDRC.  

O Anexo 4 do presente relatório apresenta os comprovativos de aceitação do relatório de 
ponderação dos resultados da discussão pública e da proposta final do Plano.  
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Anexos 
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Anexo 1 – Deliberação do início da discussão 
pública  
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Anexo 2 – Publicitação do período de 
discussão pública 
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Anexo 2.1 – Na Comunicação Social 
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Anexo 2.2 – No site da Câmara Municipal 
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Anexo 3 – Publicitação dos resultados da 
discussão pública 
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Anexo 3.1 – Na Comunicação Social 
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Anexo 3.2 – No Site da Câmara Municipal 
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Anexo 4 – Aceitação dos resultados da 
discussão pública e da proposta final do Plano  
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Anexo 5 – Resposta a todos os participantes 
na discussão pública   
 

 

 

 


