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Para: Ana Lara Henriques de Oliveira INFO Nº 68/2022 

 

Assunto: Alteração da 1ª revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares 

 

Em janeiro de 2021 a Câmara Municipal deliberou proceder à 3ª alteração da 

1ª revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), alteração que se enquadrava na dinâmica 

dos instrumentos de gestão territorial, em resultado da entrada em vigor de novas leis, 

designadamente quanto à definição de regras relativas à classificação e qualificação dos 

solos (n.º 2 do artigo 82.º da LBGPSOTU), as quais são concretizadas na publicação da 

revisão do RJIGT, o qual prevê a obrigatoriedade da sua integração no Plano Diretor 

Municipal (PDM), e posteriormente reforçadas com a publicação do Decreto 

Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto (n.º 2 do artigo 26.º). 

O prazo estabelecido foi 13 de julho de 2021, atendendo à necessidade de 

inclusão das normas do POAF – Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas, de 

acordo com o nº 1, do artigo 78º da Lei 68/2020, de 5 de novembro e adoção, nos planos 

municipais, das regras de classificação e qualificação do solo previstos na Lei n.º 31/2014, 

de 30 de maio, na sua redação atual, concretizadas pelos artigos 69.º a 74.º do RJIGT, e no 

Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto. 

A inclusão das normas do POAF ocorreu por mera declaração de alteração por 

adaptação, Declaração nº 116/2021, publicada em Diário da Republica, 2ª série, conforme 

o previsto na legislação aplicável. 

O nº2 do Artº199º do Decreto-Lei nº80/2015, de 14/05 com as alterações 

introduzidas pelo DL n.º 25/2021, de 29/03 – Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT) – veio estabelecer uma nova data – 31 de dezembro de 2022 – 

para incluir no Plano Diretor Municipal (PDM), as regras de classificação e qualificação 

previstas naquele decreto-lei, aabrangendo a totalidade do território concelhio. 

O prazo estabelecido foi prorrogado, em cerca de 90 dias, de acordo com o 

disposto no artigo 76º, do RJIGT (igual ao estabelecido inicialmente), até 27 de 

dezembro de 2021, através do aviso nº 18217/2021. 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345938/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70055492/details/normal?l=1


 

Prazo que, claramente, se revelou insuficiente, atendendo a todos os 

constrangimentos temporais inerentes aos procedimentos de alteração do PDM (decisão, 

publicações, pedidos de nomeação, obtenção de pareceres externos, …), 

constrangimentos decorrentes das alterações legislativas e os resultantes da Pandemia de 

Covid19 (apesar das suspensões dos prazos). O procedimento de alteração em curso 

caducou, de acordo com o disposto no ponto 7, do artigo 76º do RJIGT. 

A Agência Portuguesa do Ambiente- APA (ref: S053064-202108-

ARHCTR.DPI.00079.2021) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro – CCDRC (ref: DSOT-DOTCN 534/2021 Proc: PDM-CO.17.00/1-21) já tinham 

emitido parecer acerca das alterações a realizar, no âmbito do Acompanhamento do 

processo agora caducado, pelo que se consideram como bons para o novo procedimento 

de alteração, que dará continuidade ao trabalho realizado. 

No essencial, o modelo de classificação do solo que elimina a categoria 

operativa de solo urbanizável, determina que o solo urbano corresponde “ao que está 

total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em plano territorial à 

urbanização ou edificação.”, determina ainda que o solo rústico corresponde “…àquele 

que, pela sua reconhecida aptidão, se destine, nomeadamente ao aproveitamento agrícola, 

pecuário, florestal, à conservação e valorização de recursos naturais, à exploração de 

recursos geológicos ou de recursos energéticos, assim como o que se destina a espaços 

naturais, culturais, de turismo e recreio, e aquele que não seja classificado como urbano. 

A classificação do solo como urbano terá ainda que compreender, a existência 

de infraestruturas urbanas e de prestação dos serviços associados, compreendendo, no 

mínimo, os sistemas de transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 

distribuição de energia e de telecomunicações, ou garantia da sua provisão, no horizonte 

do plano territorial, mediante inscrição no respetivo programa de execução e as 

consequentes inscrições nos planos de atividades e nos orçamentos municipais, assim há 

necessidade de reduzir o solo urbano, também de acordo com o disposto no parecer da 

CCDRC. 

Nos termos de referência, documento a disponibilizar no site do município e 

nos serviços de atendimento, concretizam-se os objetivos e as matérias que esta alteração 

deve acautelar, tendo em consideração a legislação em vigor, bem como o trabalho já 

realizado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Assim, deve a Câmara Municipal deliberar: 

1. O início do processo de alteração da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila 

Nova de Poiares em vigor, publicado através do Aviso n.º 706/2014, na 2.ª série do 

Diário da República N.º 10, de 15 de janeiro de 2014, ao abrigo do estabelecido na 

Lei de Bases Gerais da Política de Pública de Solos, de Ordenamento do Território e 

de Urbanismo (LBGPSOTU), Lei n.º 31/2014 de 30 de maio e do previsto no 

respetivo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio; 

2. O prazo máximo para a finalização do procedimento de alteração é 31 de 

dezembro de 2022; 

3.  Estabelecer nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do Decreto -Lei n.º 

80/2015, o período de discussão pública de 15 dias, a contar do dia seguinte ao do 

da publicação do anúncio da presente deliberação no Diário da República, para 

formulação de sugestões e para apresentação de informação sobre quaisquer 

questões que possam ser consideradas no âmbito deste procedimento; 

4. A necessidade de se proceder à Avaliação Ambiental Estratégica (artigo 120º, nº 2, 

RJAAE e RJIGT). 

 
 

Submetendo o assunto à superior consideração de V. Exa., 

 

Vila Nova de Poiares, 05 de janeiro de 2022 

Chefe de Unidade, 

 

 

 

(Fátima Isabel Baptista Videira) 
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