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O relatório é constituído pelos elementos fundamentais que integraram as 

reuniões da Comissão de Acompanhamento/ Comissão Consultiva do 

procedimento de revisão do PDME: 

 

ANEXO I - 1ª Reunião da Comissão de Acompanhamento de 12.12.2012 

ANEXO II - 2ª Reunião da Comissão de Acompanhamento de 23.01.2013 

ANEXO III -  Reuniões sectoriais – DRAPN 

ANEXO IV - 3ª Reunião – Conferência de Serviços de 29.07.2015 

ANEXO V - Lista dos pareceres e da correspondência trocada após a emissão do 

parecer da CCDR, no âmbito do artigo 85.º do RJIGT – período de concertação    

� CCDR – Parecer no âmbito do artigo 85.º do RJIGT 

� Instituto de Conservação da Natureza e Florestas - ICNF  

� Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte – DRAPN 

� Direção Geral de Energia e Geologia – DGEG 

� Turismo Portugal – TP 

� Infraestruturas de Portugal – Gestão Regional do Porto e Aveiro  

� Autoridade Nacional Proteção Civil – ANPC 

� Direção Geral Território – DGT 

� Ministério da Defesa Nacional – Direção Geral Recursos da Defesa Nacional 

� Direção Geral de Cultura do Norte – DRCN 

� ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações  

� Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte - CCDR-N 

� Agencia Portuguesa do Ambiente – APA 

� Correspondência resultante da concertação com as entidades   
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ANEXO I - 1ª Reunião da Comissão de Acompanhamento de 12.12.2012 
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ESPINHO 

ATA DA 1.ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 

Data: 12 de dezembro de 2012 

Hora: 14h e 30m 

Local: Câmara Municipal de Espinho  

 

1. A 12 de dezembro de 2012, pelas 14h e 30, na Câmara Municipal de Espinho, realizou-se a 

1.ª Reunião da Comissão de Acompanhamento (CA) da revisão do Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Espinho, presidida pela presidente da CA, para a qual foram convocadas todas as 

entidades que integram a CA do processo de revisão do PDM de Espinho. 

2. Estiveram presentes os representantes das entidades que assinaram a lista de presenças do 

anexo 1 da presente ata: 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a qual preside e 

que entregou contributos; 

- Câmara Municipal de Espinho; 

- Administração da Região Hidrográfica do Norte; 

- Administração Regional de Saúde; 

- Autoridade Nacional de Proteção Civil, que entregou parecer, que constitui anexo 

à ata; 

 -Câmara Municipal de Ovar; 

- Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 

- Direção Regional de Cultura do Norte; 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; 

- Direção Regional de Economia do Norte; 

- EP – Estradas de Portugal, S.A.- Delegação Regional de Aveiro, que entregou 

parecer, que constitui anexo à ata; 

- ICP-Autoridade Nacional de Comunicações; 

-Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.; 

-REFER- Rede Ferroviária Nacional; 
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3. Justificaram a sua ausência as seguintes entidades: 

       

- Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, que apresentou parecer, 

que constitui anexo à ata; 

- Direção Geral de Energia e Geologia, que enviou parecer, que constitui anexo à ata; 

- Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, que enviou um documento com 

contributos metodológicos, apresentado em anexo à ata; 

- Instituto Nacional de Aviação Civil, que enviou parecer, que constitui anexo à ata, 

-Turismo de Portugal, SA, que enviou parecer, que constitui anexo à ata; 

4. Não se fizeram representar as seguintes entidades  

-Assembleia Municipal de Espinho; 

- Câmara Municipal de Santa Maria da Feira; 

- Direção Regional de Educação do Norte; 

- Direção Geral do Ensino Superior; 

´-Instituto Geográfico Português; 

- Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I.P.; 

- REN – Rede Elétrica Nacional; 

5. A reunião, de acordo com a convocatória, teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Aprovação do Regulamento Interno de funcionamento da CA; 

2 – Breve apresentação e apreciação dos elementos da revisão do PDM que se 

encontram disponibilizados na Plataforma Colaborativa: 

  I – Estudos de caraterização e diagnóstico 

II – Quadro prévio de ordenamento 

  III – Avaliação Ambiental Estratégica – Relatório de Fatores Críticos 

3 – Programação do seguimento dos trabalhos de elaboração do PDM 

4 – Outros assuntos julgados de interesses. 

6. O senhor presidente da Câmara de Espinho, Dr. Joaquim Pinto Moreira, fez a intervenção 

inicial, agradecendo a presença de todos, referindo sucintamente as razões que levaram ao 
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“congelamento” do anterior processo de revisão do PDM, bem como as que conduziram ao 

relançamento dos trabalhos de revisão do PDM, formulando os votos de que sejam breves e 

eficazes. O presidente da CA, Eng.ª Mário Martins, da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), abriu a sessão cumprimentando os presentes, 

e começou por colocar à consideração a Ordem de Trabalhos que foi aprovada por 

unanimidade; 

7. De seguida, o presidente da CA apresentou e colocou à consideração dos presentes o 

Regulamento Interno de Funcionamento da CA, a partir de agora designado por Regulamento, 

tendo o Eng.º Pinto Ferreira, representante da Administração da Região Hidrográfica do Norte 

(ARH-N) alertado para a necessidade de se uniformizar, ao longo de todo o regulamento, a 

referência à legislação em vigor, indicando-se, sistematicamente, o“ Dec.- Lei nº. 380/99 de 22 

de setembro, com a redação conferida pelo Dec.- Lei nº. 46/2009, de 20 de fevereiro. Propôs, 

ainda, que no ponto 1 do artigo 10º se elimine “…legal de 50% mais um…”, sendo que ambas 

as propostas foram aceites. Também foi aceite uma sugestão, apresentada pelo Engº. Mário 

Martins, no sentido de os membros do CA se pronunciarem, por e-mail, no prazo máximo de 

5 dias após a receção da minuta da ata, considerando-se a ausência de resposta, após aquele 

período, como aceitação da mesma. 

 Após esta consideração o Regulamento foi posto à votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. O Regulamento constitui o Anexo II desta ata; 

8. A Arq.º Sandra de Almeida, em representação da Câmara Municipal, dando cumprimento ao 

segundo ponto da Ordem de Trabalhos, fez uma breve apresentação da proposta de plano. 

Referiu que os trabalhos são elaborados por uma equipa do município por si coordenada, com 

assessorias externas do Arq.º Nuno Lacerda e  do Eng.º José António Lameiras 

 Fazendo alusão ao longo historial do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, 

salientou e explicou alguns dos elementos da revisão do PDM, que foram oportunamente 

disponibilizados na Plataforma Colaborativa. 

9. Na sequência da exposição da Arq.ª Sandra de Almeida, o Eng.º. Mário Martins passou a 

palavra aos senhores comissários para que se pronunciassem sobre os elementos 

apresentados. 

10. A representante da Autoridade Nacional de Proteção Civil., Eng.ª. Margarida Guedes, 

apresentou, de forma sumária, o parecer desta entidade que tinha sido remetido à CCDR-N, 

que constitui anexo a esta ata. 

11. O representante da ARH-Norte, Eng.º Pinto Ferreira, fez nova intervenção, cujo teor se 

encontra sintetizado em anexo à presente ata. 
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12. O Representante da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), Eng.º 

Luís Brandão, referiu que a proposta de redelimitação da Reserva Agrícola Nacional, (RAN), 

deverá cumprir com o prescrito no Dec.- Lei n.º 73/2009, de 31 de março. 

13. A representante da EP, Estradas de Portugal, S.A., Eng.ª Ângela Pereira de Sá apresentou, 

também de forma sucinta, o parecer desta entidade, oportunamente enviado à CCDR-N e que 

constitui anexo a esta ata. Facultou, também, cópia de um documento designado por “Guia 

Orientador de Revisão do PDM”, uma publicação da CCDR-C. 

14. As representantes da Direção Regional da Cultura Norte, Arq.ª Carla Cruz e Dr.ª Leonor 

Pereira, fizeram intervenções cujos conteúdos estão plasmados no anexo à ata. Informaram, 

ainda, que o IGESPAR tinha sido extinto, pelo que a designação correta a utilizar quando se 

tratar de temáticas relacionadas com o Ex- IGESPAR, será “entidade do património cultural 

competente”. 

15. O representante do ICP- Autoridade Nacional de Comunicações- Eng.º Carlos Marques, 

referiu a necessidade de serem contempladas as Servidões Rádio- Elétricas, embora no caso de 

Espinho não exista nenhuma servidão constituída, nem seja previsível que, durante o período 

de revisão do PDM, venha a ser estabelecida alguma. 

16. Passando ao ponto nº. 3 da ordem de trabalhos, o Eng.º Mário Martins referiu que é de 

toda a conveniência que a proposta da REN do PDM de Espinho seja analisada no âmbito do 

Regime Transitório da REN, estabelecido  pela Resolução De Concelho de Ministros 81/ 2012, 

de 3 de outubro.  Dado que os prazos estabelecidos nessa RCM são muito curtos, ficou 

marcada uma reunião da CA a realizar no próximo dia 16 de Janeiro, - que será objeto de 

convocação formal-, para análise da proposta de REN, tendo a representante da CM de 

Espinho assumido o compromisso de disponibilizar a referida proposta na Plataforma 

Colaborativa, até ao próximo dia 21 de dezembro. 

17.-Foi acordada a realização de uma reunião setorial para análise da proposta REN a realizar 

no dia 19 de dezembro, com as entidades mais diretamente relacionadas com esta matéria. 

18. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Comissão informou que enviaria, por 

e-mail, a ata da presente reunião, que incluirá os pareceres das diversas entidades e, de seguida 

,pelas, 17h00, deu por concluídos os trabalhos e foi encerrada a 1.ª reunião da CA do processo 

de revisão do PDM de Espinho. 
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ANEXO II - 2ª Reunião da Comissão de Acompanhamento de 23.01.2013 
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ESPINHO 

ATA DA 2.ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 

Data: 23 de janeiro de 2012 

Hora: 14h e 30m 

Local: Câmara Municipal de Espinho  

 

1. A 23 de janeiro de 2012, pelas 14h e 30, na Câmara Municipal de Espinho, realizou-se a 2.ª 

Reunião da Comissão de Acompanhamento (CA) da revisão do Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Espinho, para a qual foram convocadas todas as entidades que integram a CA do 

processo de revisão do PDM de Espinho. 

2. Estiveram presentes os representantes das entidades que assinaram a lista de presenças do 

anexo 1 da presente ata: 

 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte,  

- Câmara Municipal de Espinho; 

- Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

- Direção Geral do Território; 

 - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; 

 - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; 

 - Agência Portuguesa do Ambiente/Ex-ARH-N; 

 - Direção Geral de Armamento e Infraestrutura de Defesa; 

 - Direção Regional de Economia do Norte; 

 - Instituto Português do Desporto e Juventude; 

- Administração Regional de Saúde;  

- Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 

- Câmara Municipal de Ovar; 
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3. Justificaram a sua ausência as seguintes entidades: 

-Turismo de Portugal, SA, que apresentará parecer brevemente; 

              - EP – Estradas de Portugal, S.A.- Delegação Regional de Aveiro; 

- Instituto Nacional de Aviação Civil, que através de email referiu nada ter a opor à 

proposta de REN apresentada; 

 - REFER- Rede Ferroviária Nacional que apresentará parecer dentro dos prazos 

legais; 

- Direção Regional de Cultura Norte, que através de email manifestou concordância 

com os elementos apresentados relativos á proposta REN. 

 

4. Não se fizeram representar as seguintes entidades: 

 

 -Direção Geral de Energia e Geologia; 

 - Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I.P.;  

  -ICP- Autoridade Nacional de Comunicações; 

 - REN – Rede Elétrica Nacional; 

               -Direção Geral de Ensino Superior; 

               - Direção Regional de Educação do Norte; 

               -Assembleia Municipal de Espinho; 

- Câmara Municipal de Santa Maria da Feira; 

 

5. A reunião, de acordo com a convocatória, teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Análise da proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município 

de Espinho que se encontra na plataforma Colaborativa. 

              2 – Programação do seguimento dos trabalhos de elaboração do PDM 

3 – Outros assuntos julgados de interesse. 
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6. O presidente da CA, Eng.ª Mário Martins, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDRN), abriu a sessão cumprimentando os presentes, e começou por 

colocar à consideração a Ordem de Trabalhos que foi aprovada por unanimidade; 

7. A Arq.º Sandra de Almeida e a Arq.ª Marlene Soares, em representação da Câmara 

Municipal, dando cumprimento ao primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, fizeram uma breve 

apresentação da proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional, referindo a 

metodologia adotada e explicitaram e justificaram as principais propostas de áreas a excluir da 

REN, designadamente, por compromissos assumidos e para satisfazer carências existentes. 

8. Na sequência da exposição da Arq.ª Sandra de Almeida e da Arq.ª Marlene Soares, o Eng.º. 

Mário Martins passou a palavra aos senhores comissários para que se pronunciassem sobre os 

elementos apresentados. 

9. Cada um dos comissários apresentou, de forma sumária, o parecer da entidade que 

representa, e de seguida a proposta de delimitação da REN foi submetida a votação. 

10-Terminada a votação, observou-se que a proposta da REN foi votada favoravelmente pelos 

comissários, sendo portanto aprovada nesta reunião da CA do processo de revisão do PDM 

de Espinho com as orientações de voto expressas no documento anexo a esta ata –“Parecer 

da CA relativo à proposta de delimitação da REN”. 

11. Passando ao ponto nº. 2 da ordem de trabalhos a representante da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil., Eng.ª. Ana Silva, referiu a existência de um estabelecimento abrangido pelo 

nível inferior de perigosidade do DL 254/2007, a Empresa Eurospuma, considerada Industria 

Perigosa SEVESO, localizada na freguesia de Guetim, que não está devidamente identificada, 

cartograficamente. Propôs a sua clara identificação, assim como, a faixa de gestão do 

combustível a oriente e, a faixa de segurança a poente e a norte, uma vez que estas ultimas são 

uma zona habitada. 

Finalmente, aconselhou a C.M. de Espinho a informar a população residente do risco industrial 

existente, informando que a APA/ indústria perigosa, também deve ser consultada no que 

concerne às distâncias de segurança das faixas acima referidas 

12.Referindo a programação dos trabalhos de elaboração do PDM, a Arq.ª Sandra de Almeida 

indicou que estima que até ao próximo mês de março possa ser apresentada a proposta de 

delimitação de RAN, que será tema de análise da próxima reunião da CA do processo de 

revisão do PDM de Espinho. 

13. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Comissão informou que enviaria, por 

email, a ata da presente reunião, que incluirá os pareceres das diversas entidades e, pelas, 
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18h30, deu por concluídos os trabalhos e foi encerrada a 2.ª reunião da CA do processo de 

revisão do PDM de Espinho. 
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ANEXO III -  Reuniões sectoriais – DRAPN 
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S/Referência     Nº de Processo Nº de Registo Data 

 

  2849//1051  2014/12/12 
 
 

 

Assunto: Processo da Reserva Agrícola Nacional de Espinho – Apresentação da RAN Bruta 

 
Exmo. (a) Sr (a). 

 

Na sequência do processo em curso relativo aos trabalhos da Reserva Agrícola Nacional e tendo por base as 

orientações definidas no guia metodológico fornecido pela DRAPN, serve o presente para remeter 1 exemplar 

em papel dos elementos relativos à RAN Bruta, nomeadamente, a Memória Descritiva e Justificativa da RAN 

Bruta e a Carta com a Proposta da RAN Bruta (carta 3.1) para V/ analise e validação. 

 

De acordo com as orientações formuladas pela DRAPN e pretendendo agilizar o procedimento em curso remete-

se ainda em formato digital a Memória Descritiva e Justificativa da Carta Intermédia de Trabalho e a respetiva 

Carta para apreciação. 

 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

 

A Chefe de Divisão Municipal,  

(no exerc íc io de competênc ias  subdelegadas)  

 

 

 

 

 

 

 

Exmo(a) Senhor(a): 

DIRECÇAO REGIONAL AGRICULTURA 

PESCAS NORTE 

RUA DR. FRANCISCO DUARTE, 365, 1º   

4715-017 -  
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S/Referência     Nº de Processo Nº de Registo Data 

 

  159/03/63  2015/01/16 
 

 

 

Assunto: Processo da Reserva Agrícola Nacional de Espinho 
 

Exmo. Sr. Eng.º 

 

No seguimento das orientações efetuadas pela DRAP-N e no decurso dos trabalhos da Reserva Agrícola 

Nacional, serve o presente para remeter os elementos abaixo designados para análise e validação: 

 

1. 3 exemplares (em base de papel) com os elementos relativos à RAN Bruta, nomeadamente, 

a Memória Descritiva e Justificativa e a Carta com a Proposta da RAN Bruta (Carta n.º 3.1); 

2. 4 exemplares (em base de papel) da carta da RAN bruta final (Carta n.º 3); 

3. 1 exemplar (em base de papel) com os elementos relativos à proposta de exclusões da RAN 

por razões de ordenamento, nomeadamente, a Memória Descritiva e Justificativa e a Carta 

de Propostas de Exclusões da RAN (Carta n.º 4). 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

 

 

Exmo(a) Senhor(a): 

DRAPN – Direção Regional de Agricultura 

e Pescas do Norte 

A/c: Exmo. Sr. Eng.º Luís Brandão 

Rua Dr. Francisco Duarte, N.º 365 – 1.º 

4715-017 Braga 
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S/Referência     Nº de Processo Nº de Registo Data 

 

  316/03/63  2015/02/04 
 

 

 

Assunto: Processo da Reserva Agrícola Nacional de Espinho 
 

 

Ex.mo Sr. Eng.º 

Em complemento ao N/ofício anteriormente enviado, datado de 2015/01/16, e no decurso dos trabalhos 

da Reserva Agrícola Nacional deste Concelho, serve o presente para remeter a V.ª Ex.ª os elementos 

abaixo designados para análise e validação: 

 

1. 3 exemplares (em base de papel) com os elementos relativos à proposta de exclusões da 

RAN por razões de ordenamento, nomeadamente, a Memória Descritiva e Justificativa e a 

Carta de Propostas de Exclusões da RAN (Carta n.º 4); 

2. 4 exemplares (em base de papel) com os elementos relativos à proposta da RAN Final, 

nomeadamente, a Memória Descritiva e Justificativa e a Carta da RAN – Proposta Final 

(Carta n.º 5); 

 

Com os meus cumprimentos, 

 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

(no exerc íc io de competênc ias  subdelegadas)  

 

 

 

 

 

 

 

Exmo(a) Senhor(a): 

DRAPN – Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte 

A/c: Exmo. Sr. Eng.º Luís Brandão 

Rua Dr. Francisco Duarte, N.º 365 – 1.º 

4715-017 BRAGA 
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ANEXO IV - 3ª Reunião – Conferência de Serviços de 29.07.2015 
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S/Referência     Nº de Processo Nº de Registo Data 

 

  2100//1051  2015/07/16 
 

 

 

Assunto: REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ESPINHO-PROPOSTA DO PLANO 
 

Na sequência do pedido formulado pela CCDR-N, serve o presente para remeter as peças escritas e 

desenhadas que integram o processo supramencionado, constituído pelos seguintes elementos: 

 

Regulamento; 

1. Planta de Ordenamento desdobrada em: 

A. Qualificação do solo; 

B. Património cultural (B1 – 10 000/B2 – 5 000); 

C. Áreas de salvaguarda dos recursos e valores naturais (C1/C2?); 

D. Zonamento acústico (D1/D2); 

2.Planta de Condicionantes, com as seguintes cartas anexas: 

Anexo A: Áreas florestais percorridas por incêndios; 

Anexo B: Carta de perigosidade de incêndio – Classes alta e muito alta; 

Relatório do Plano; 

Relatório temático de conformidade com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000; 

Relatório temático do património; 

Relatório temático de áreas ardidas e de perigosidade; 

Carta educativa; 

3.Planta de enquadramento regional; 

4.Planta da situação existente; 

5.Planta dos Equipamentos; 

6.Planta de acessibilidades; 

7.Planta de infraestruturas; 

8.Carta da Reserva Agrícola Nacional; 

9.Carta da Reserva Ecológica Nacional; 

 

Exmo(a) Senhor(a): 

CCDRN - COMISSÃO DE 

COORDENAÇAO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL DO NORTE 

RUA RAINHA D. ESTEFANIA, N.º 251   

4150-304 - PORTO 
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10.Planta da estrutura ecológica municipal; 

11.Mapa de ruído (11 A/11 B); 

12.Planta com a indicação das licenças ou comunicações prévias de operações urbanísticas emitidas e 

informações prévias favoráveis em vigor; 

 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

 

O (A) Chefe de Divisão Municipal / Responsável de Serviço,  

(no exerc íc io de competênc ias  subdelegadas)  
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Sandra Almeida

De: Miguel Portugal [miguel.portugal@icnf.pt]
Enviado: quinta-feira, 30 de Julho de 2015 12:56
Para: Sandra Almeida
Cc: helena.rebelo@ccdr-n.pt; Paulo.Mateus@icnf.pt
Assunto: Revisão do PDM de Espinho

Exmª. Sr.ª Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico da Câmara Municipal de Espinho 

Arq.ª Sandra Ferreira de Almeida, 

  

Na sequência da reunião da CA na passada quarta-feira, informamos sobre duas questões complementares que 

importa retificar na proposta de revisão: 

  

1.       Anexo A da Planta de Condicionantes: Verifica-se que a georreferenciação das áreas ardidas não está 

conforme com a cartografia nacional das áreas ardidas (disponível em 

http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/info-geo), estando deslocadas cerca de 200 metros para 

sudeste. Este facto em nada altera as considerações feitas sobre este tópico no parecer do ICNF, uma vez 

que a única área ardida no concelho de Espinho, dentro do período do qual se dispõe cartografia, sobrepõe-

se com a categoria de uso “Espaço florestal”, portanto, sem implicação no âmbito do DL327/90, na redação 

conferida pelo DL55/2007; 

2.       Planta de Qualificação: Verifica-se que a Lagoa de Paramos não está identificada com a cor correspondente 

à categoria que lhe corresponde no Regulamento (Espaço natural costeiro). Caso a CME considere 

imprescindível individualizar a Lagoa, recomenda-se uma trama sobreposta ou a criação de uma 

subcategoria de “Espaço Natural”, por exemplo, “Laguna costeira”.  

  

Estaremos disponíveis para prestar qualquer esclarecimento adicional que entenda necessário. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

  

Miguel Portugal 
Técnico Superior 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP 
Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Norte 
Divisão de Planeamento e Avaliação de Projetos 
Rua Dr. Filinto de Morais, Sobral-Arca, 4990-023 Ponte de Lima 
T: +351 258 521 032 
www.icnf.pt 

  

  
Clique aqui 
com o botão  
direito do 
rato para 
transferir  
imagens.  
Para ajudar a 
proteger a 

sua 
privacidade, 
o Outloo k 
impediu a 
transferência   
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Unidade Orgânica:  Data:2015/12/16 

 
 
 

ASSUNTO: Procedimento da revisão do PDM de Espinho – Proposta Final do Plano e Abertura do 

período de Discussão Pública 

 
I. Enquadramento 

 

Os Serviços de Planeamento Estratégico, enquanto responsável pelo procedimento referenciado em 

epígrafe vem por este meio dar conhecimento que a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal 

de Espinho (PDME) foi submetida à reunião de Conferência de Serviços (CS), no passado do 29 de 

julho, procedimento coordenado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte (CCDR-N). 

 

A CCDR-N, tomando como base os pareceres emitidos na pelas Entidades que integram a Comissão 

Consultiva na Conferencia de Serviços que compareceram e/ou emitiram o seu parecer, propôs que 

fosse proferida no âmbito do art. 85.º do RJIGT a a seguinte decisão global e vinculativa da 

Administração Publica sobre a proposta de revisão do PDM de Espinho – Decisão Global favorável, 

condicionada. 

 

Desde a receção do parecer emitido pela CCDR-N, decorreu um período de acompanhamento e 

concertação sobre as questões e considerações formuladas ao procedimento entre os Serviços da 

Câmara Municipal e as Entidades da Comissão Consultiva.  

 

II. Resultado 

 

Concluídas estas diligências e de acordo com o disposto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), serve a presente 

para: 

1. Dar conhecimento da Proposta Final do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal 

de Espinho. Remete-se as seguintes peças escritas e desenhadas: 

 Regulamento; 

 Planta de Ordenamento, desdobrada em: 

NIPG: 15227/15 Registo Nº: 10940 

20
15

,E
X

P,
I,

I,
10

94
0



 

  
INFORMAÇÃO INTERNA 

PG03-00-IMP-12 | 00 

Classificação: 00.00.00 

 

 

Página | 2 / 3 
Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho 

Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt 

 
 

1.A – Qualificação do Solo 

1.B - Património cultural (B1 – 10 000/B2 – 5 000) 

1.C - Áreas de salvaguarda dos recursos e valores naturais/POOC 

1.D - Zonamento acústico (D1/D2) 

 

 

 Planta de Condicionantes, com as seguintes cartas anexas: 

2. – Condicionantes Legais 

2.A - Anexo A: Áreas florestais percorridas por incêndios 

2.B - Anexo B: Carta de perigosidade de incêndio – Classes alta e muito alta 

 

2. Propor abertura de um Período de discussão pública, através de aviso a publicar no Diário da 

Republica e que deve ser anunciado com uma antecedência mínima de cinco dias. O período 

de discussão não deverá ser inferior a 30 dias, e preferencialmente ter início a 18 de janeiro 

e término a 26 de fevereiro (sujeito ao tempo da eventual publicação em DR). A proposta 

final do PDM de Espinho deverá ainda ser divulgada através da comunicação social, da 

plataforma colaborativa de gestão territorial e do portal do Municipio. 

 

III.  Considerações Finais 

 

Em face do exposto, propõe-se que a presente informação seja remetida a Reunião de Câmara 

Publica e que a Câmara delibere que tomou conhecimento da proposta do procedimento de revisão 

do PDM de Espinho e proceda a abertura de um período de discussão pública, nos termos expostos 

no número 2 do ponto anterior. 

 

Mais se informa, que a proposta, o relatório ambiental, e dos demais elementos previstos no artigo 

89.º do RJIGT do procedimento de revisão do PDM de Espinho estarão disponíveis para consulta no 

edifício do Paços de Concelho e no portal do Município. Durante o período de discussão pública, os 

interessados podem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões através de 

requerimento próprio que estará disponível no Atendimento/Serviços de Planeamento Estratégico e 

no portal do Município. 

 

Por ultimo, as Sessões Publicas serão divulgadas, entre outros, através dos meios de comunicação 

social e do portal do Município. 

 

À consideração superior, 
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A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sandra F. de Almeida, Arq.) 
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ANEXO V - Lista dos pareceres e da correspondência trocada após a emissão do 

parecer da CCDR, no âmbito do artigo 85.º do RJIGT – período de concertação    

� CCDR – Parecer no âmbito do artigo 85.º do RJIGT 

� Instituto de Conservação da Natureza e Florestas - ICNF  

� Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte – DRAPN 

� Direção Geral de Energia e Geologia – DGEG 

� Turismo Portugal – TP 

� Infraestruturas de Portugal – Gestão Regional do Porto e Aveiro  

� Autoridade Nacional Proteção Civil – ANPC 

� Direção Geral Território – DGT 

� Ministério da Defesa Nacional – Direção Geral Recursos da Defesa Nacional 

� Direção Geral de Cultura do Norte – DRCN 

� ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações  

� Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte - CCDR-N 

� Agencia Portuguesa do Ambiente – APA 

� Correspondência resultante da concertação com as entidades   
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Exmo.(a) Sr.(a)
Presidente da Câmara Municipal de Espinho

L Dr Oliviera Salvador
4500 Espinho 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência

OF_DSOT_2604/2015
DSOT/566621

Assunto|Subject Processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho
Parecer no âmbito do artigo 85.º do RJIGT

O presente parecer, emitido no âmbito do artigo 85.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (RJIGT) estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, traduz a decisão
global definitiva e vinculativa das entidades da Administração Pública que integram a Comissão de
Acompanhamento (CA) no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho, sobre a proposta de
revisão deste instrumento, apreciada na conferência de serviços, realizada em 29-07-2015, ponderadas as
posições manifestadas e os interesses em presença. 

Das entidades que compõem a CA, publicada através do Aviso nº13360/2012, de 2012-10-09,
compareceram e/ou emitiram o seu parecer, as seguintes: 
 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
- Turismo de Portugal SA 
- Direção Regional de Cultura do Norte 
- Agência Portuguesa do Ambiente IP/ Administração da Região Hidrográfica do Norte 
- Administração Regional de Saúde, IP 
- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas IP 
- Autoridade Nacional de Proteção Civil 
- Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional 
- Infraestruturas de Portugal IP, Gestão Regional do Porto e Aveiro 
- Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
- Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 
- Câmara Municipal de Ovar 
- ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações. 
 

No que respeita às entidades que através do seu representante, não manifestaram a sua discordância ou
não se fizeram representar, considera-se que nada têm a opor à presente proposta de revisão do plano
diretor municipal de Espinho. 

Tomando como base os pareceres emitidos, propõe-se que seja proferida no âmbito do art.º 85ºdo RJIGT,
a seguinte decisão global e vinculativa da Administração Pública sobre a proposta final de revisão do Plano
Diretor Municipal de Espinho: 
                       Decisão global favorável, condicionada nos seguintes termos: 
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1. Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis à proposta de Plano 

 No que se refere ao cumprimento das disposições sobre a classificação de solo, considera-se que deve
ser verificada a delimitação das áreas classificadas na proposta de plano como solo urbano, atendendo à
definição de solo urbano constante da alínea a) do n.º 2 do artigo 71.º (solo urbano, o que está total ou
parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em plano territorial à urbanização e edificação) assim
definido no RJIGT, revisto pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Tal verificação deve ter em conta
o reforço da fundamentação/demonstração no sentido de tornar evidente que o solo classificado como
urbano se encontra total ou parcialmente urbanizado ou edificado nos termos do RJIGT, repondo o solo
que não obedece àqueles critérios na classe de solo rústico. 
Genericamente, todas as recomendações e observações formuladas pelas entidades, relativas às servidões
e restrições de utilidade pública e correspondente representação na planta de condicionantes, e ainda
as relativas a disposições do regulamento, devem ser ponderadas pelo município tendo em conta que a
legislação específica relativa àquelas prevalece sobre o PDM. 
No caso particular da Reserva Agrícola Nacional (RAN), atendendo a que esta restrição é estabelecida
pela carta de condicionantes do Plano, devem ser observadas as recomendações formuladas no parecer da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, anexo à ata da reunião em conferência de serviços. 
Acresce que, embora não seja legalmente exigível a imposição constante do parecer da Autoridade
Nacional de Proteção Civil relativamente às regras de segurança atinentes ao estabelecimento SEVESO
(por inexistência de Portaria que as estabeleça), atendendo ao risco potencial envolvido face à presença
de substâncias perigosas, considera-se de recomendar que o Município pondere e proceda ao seu
estabelecimento. 
Reporta-se ainda que a proposta de revisão do PDM deve ser colmatada do ponto de vista substantivo
(conteúdo material) e formal (conteúdo documental), passando a incluir sistema de monitorização,
fundamentação da sustentabilidade económica e financeira, programa de execução que dê cumprimento
ao estabelecido no RJIGT – cfr nomeadamente artigo 96.º e 97.º, n.º 4 do artigo 146.º, artigo 172.º, 187.º
do Decreto-lei n.º  80/2015. 
  
2. Conformidade ou compatibilidade da proposta de Plano com os programas territoriais existentes. 

Relativamente ao Plano de Ordenamento da Orla Costeira Caminha-Espinho, o Município deve proceder
às correções explicitadas no parecer da Agência Portuguesa do Ambiente IP, em anexo à ata. 
De referir, a título de mera recordatória, que na sequência da publicação da Lei de Bases (Lei nº31/2014, de
30 de maio) que estabelece as bases gerais da política pública de solos, os Planos Especiais de Ordenamento
do Território passam a Programas Especiais perdendo a natureza regulamentar e a sua vinculação direta
aos particulares. No âmbito do regime transitório, estabelecido pela Lei de Bases (artigo 78º), caberá
ao Município no prazo de dois anos, adaptar os respetivos instrumentos de gestão territorial municipais,
designadamente o PDM, aos conteúdos do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Caminha-Espinho,
vertendo todas as normas diretamente vinculativas dos particulares em articulação com a APA IP na
qualidade de entidade de Tutela. 
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3. Para efeitos de avaliação ambiental, e relativamente ao relatório ambiental, reitera-se a
apreciação constante do parecer desta CCDR anexo à ata, e a sua conclusão onde se refere que no que
respeita à estrutura e desenvolvimento da AAE, o Relatório Ambiental da revisão do PDM de Espinho,
cumpre genericamente os requisitos legais em vigor, sem prejuízo de se submeter à ponderação do
Município a consideração das sugestões de correção e melhoramento  constantes no citado parecer. 
  
4. Por último, conclui-se que a proposta de revisão do PDM conforma-se, na generalidade, com as
disposições legais e regulamentares vigentes, o mesmo em termos procedimentais, e apresenta-se
compatível com os programas e instrumentos de gestão territorial aplicáveis na área do município,
acolhidas que sejam as observações atrás indicadas e após ponderação pelo Município e consideradas as
recomendações/correções constantes dos pareceres emitidos pelas entidades que se pronunciaram. 

Caberá ao Município, após ponderação e correção das situações identificadas promover a concertação
necessária com as entidades para a correção das observações formuladas, previamente à aprovação na
Assembleia Municipal.
  
Com os melhores cumprimentos 
Pel'A Directora de Serviços de Ordenamento do Território 
  
Cristina Guimarães

Anexos: Ata da conferência de serviços de 29-07-2015 e pareceres anexos
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ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho - Resposta ao Parecer no 

âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: OF_DSOT_2604/2015, de 20 de agosto de 

2015) 

 

Serve a presente para informar que Município rececionou o Parecer (OF_DSOT_2604/2015- 

DSOT/566621 via email em 20 de agosto de 2015) emitido no âmbito do artigo 85.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), estabelecido pelo Decreto-lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio. Este traduz a decisão global definitiva e vinculativa das entidades da Administração 

Publica que integram a Comissão de Acompanhamento (CA) no âmbito do procedimento de revisão 

do Plano Diretor Municipal de Espinho, apreciado na reunião de Conferencia de Serviços (CS) 

realizada em 29.07.2015. 

 

De acordo com o registo efetuado no ofício enumerado verifica-se que as entidades, que através do 

seu representante, não manifestaram a sua discordância ou não se fizeram representar, a CCDR-N 

considerou nada terem a opor à presente proposta de revisão do PDM de Espinho. 

 

Assim, tendo como base os pareceres emitidos, a CCDR-N proferiu no âmbito do artigo 85.º do 

RJIGT a Decisão global favorável, condicionada ao disposto nos pontos 1, 2, 3 e 4, que referem 

considerações sobre a Conformidade das normas legais e regulamentares aplicáveis à proposta de 

Plano, a Conformidade ou compatibilidade da proposta de Plano com os programas territoriais 

existentes, sobre a Avaliação Ambiental Estratégica – Relatório Ambiental e ao Resumo Não Técnico. 

 

Por último, o parecer conclui referindo que a proposta de revisão do PDM conforma-se, na 

generalidade, com as disposições legais e regulamentares vigentes, o mesmo em termos 

procedimentais, e apresenta-se compatível com os programas e instrumentos de gestão territorial 

aplicáveis na área do município, acolhidas que sejam as observações atrás indicadas e apos 

ponderação pelo Município e consideradas as recomendações/correções constantes dos pareceres 

emitidos que se pronunciaram.  

 

NIPG: 15568/15 Registo Nº: 11254 
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Em face do exposto, importa mencionar que após a Conferencia de Serviços, sobre a coordenação 

da CCDR-N, realizaram-se várias reuniões de concertação com algumas das entidades da 

Administração Publica que emitiram pareceres condicionados. Foram também já enviadas as 

respostas aos pareceres para a Agência Portuguesa e Ambiente (APA) e para o Turismo de Portugal. 

 

Em síntese, serve a presente para informar que atualmente já foram concluídas as respostas, a 

todas as questões e considerações formuladas pelas entidades e foram realizadas as alterações aos 

documentos escritos e desenhados que integram o procedimento da revisão do PDM de Espinho. 

 

Assim, decorrido este período de concertação propõe-se que sejam remetidos à CCDR-N os 

seguintes documentos: 

 

I. O Conteúdo Documental da Proposta Final do Plano: 

- Regulamento 

1. Planta de Ordenamento, desdobrada em: 

1.A - Qualificação do solo 

1.B1/1.B2 - Património cultural 

1.C - Áreas de salvaguarda dos recursos e valores naturais 

1.D - Zonamento acústico 

2. Planta de Condicionantes, com as seguintes cartas anexas: 

2.A - Anexo A: Áreas florestais percorridas por incêndios 

2.B - Anexo B: Carta de perigosidade de incêndio – Classes alta e muito alta 

 

Acompanham ainda o Plano:  

3. Planta de enquadramento regional 

4. Planta da situação existente 

5. Planta dos equipamentos 

6. Planta de acessibilidades – rede estruturante 

7. Planta de infraestruturas 

8. Carta da Reserva Agrícola Nacional 

9. Carta da Reserva Ecológica Nacional 

10. Planta da estrutura ecológica municipal 

11. Mapa de ruído 

11.A – Mapa de Ruido – indicador Lden 

11.B - Mapa de Ruido indicador Ln 
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12. Planta dos compromissos urbanísticos 

 

- Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica e o Resumo Não Técnico 

- Relatório do Plano 

- Programa de Execução e Plano de Financiamento 

- Relatório de Conformidade com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – SIC Barrinha de Esmoriz 

- Relatório de avaliação de conflitos entre áreas de solo urbano e povoamentos florestais 

percorridos por incêndios nos últimos dez anos e perigosidade de incendio florestal nas classes 

alta e muita alta 

- Relatório temático do património cultural 

- Fichas de identificação do património cultural 

 

II. As respostas aos pareceres das entidades – concertação: 

- Instituto da conservação da Natureza e Florestas - ICNF (integra a Ata) 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte – DRAPN 

- Direção Geral de Energia e Geologia – DGEG 

- Turismo de Portugal – TP 

- Infraestruturas de Portugal – Gestão Regional do Porto e Aveiro 

- Autoridade Nacional Proteção Civil – ANPC 

- Direção Geral Território – DGT 

- Ministério da Defesa Nacional – Direção Geral Recursos da Defesa Nacional 

- Direção Geral de Cultura do Norte – DRCN 

- ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 

- Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte - CCDR-N 

- Agencia Portuguesa do Ambiente – APA 

 

Mais se informa que todos estes documentos serão disponibilizados na plataforma digital da CCDR-

N, para consulta de todas as entidades que integram a Comissão Consultiva, e será ainda 

enviado/entregue um processo físico e digital nos Serviços de Ordenamento do Território da 

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte. 

À consideração superior, 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

(Sandra F. de Almeida, Arq.) 
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Unidade Orgânica: Serviços de Planeamento Estratégico Data:2015/12/22 

 

ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho - Resposta ao parecer no 

âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: OF_DSOT_2604/2015) – resposta ao Parecer do 

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). 

 
A presente informação dos Serviços de Planeamento Estratégico tem como objetivo elaborar a 

resposta, a todas as questões e considerações formuladas pelo Instituto da Conservação da 

Natureza e Florestas, IP (ICNF) – que integra a Comissão de Acompanhamento (CA), atualmente 

designada por Comissão Consultiva, de acordo com o artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 

de maio do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na reunião de 

conferência de serviços, realizada em 29-07-2015.  

 

O ICNF, através do parecer de 29/07/2015 pelo Sr. Arquiteto Miguel Portugal emitiu parecer 

favorável à proposta de revisão do PDM de Espinho, tendo apenas formulado algumas 

considerações, pelo que vimos por este meio submeter para análise e aprovação os esclarecimentos 

prestados. 

 

Assim, da análise efetuada ao parecer do ICNF, integrado na Ata da Conferencia de Serviços, 

cumpre-nos esclarecer o seguinte:  

 

(pág. 4/11 da Ata da reunião, de 29.07.2015) 

1.1 Relatório do Plano  

No capítulo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública (p. 293) devem ser referenciadas as 

condicionantes florestais… 

- Feito em conformidade. 

1.2. Relatório de conformidade com a Rede Natura 2000 

a.…deverá dominar-se “Relatório de conformidade com Plano Setorial da Rede Natura 2000 

- Feito em conformidade. 

…deverá denominar-se “habitats e espécies referenciadas para o Sitio de Importância Comunitária 

Barrinha de Esmoriz”… 

- Feito em conformidade. 

Onde se lê ”Habitats naturais…, deve ler-se… 

NIPG: 15568/15 Registo Nº: 11255 
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- Feito em conformidade. 

No exercício de análise e integração dos valores naturais na proposta de revisão do PDM…por via da 

categoria de uso e regulamentação é insuficiente nas seguintes situações: habitat natural… 

- O Município considera que o habitat natural prioritário 91E0* (florestas aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior) apesar de estar incluído em “Espaços Agrícolas”, está 

salvaguardado pelo facto de estar integrado numa Área de Reserva Ecológica, Estrutura 

Ecológica Municipal e ao abrigo da regulamentação dos Artigos 64º - Estrutura Ecológica 

Municipal Fundamental e 65º - Valores Naturais e Rede Natura 2000, pelo que questiona a 

insuficiência de regulamentação para esta área. 

Espécie da flora constante do anexo b-II – jasione lusitânica… 

- Foi redelimitada a área de Equipamento, individualizando o espaço de aeromodelismo por 

forma a garantir a proteção da Jasione lusitânica. 

 

3.1 Relatório Ambiental 

A cartografia do tecido urbano da proposta de revisão não corresponde à proposta de classificação 

do solo constante no Relatório do Plano e na Planta de Qualificação do Sol. 

- A cartografia do tecido urbano foi retificada. 

A periocidade anual…é necessário encontrar outra fonte que não o ICNF para ser parceira da CMER 

neste esforço de monitorização; 

- Foram retirados os indicadores referidos como não estando conformes com a periodicidade e 

escala dos inventários executados pelo ICNF e integraram-se os seguintes indicadores 

sugeridos: 

 % da área ocupada por espécies vegetais invasoras em Rede Natura 2000 

 Área do sistema dunar sujeita a ação de recuperação inserida em Rede Natura 2000 

 Nº de operações urbanísticas licenciadas inseridas em Rede Natura 2000 

Face aos objetivos….importa integrar os seguintes indicadores: 

-  Integraram-se os seguintes indicadores sugeridos: 

 % da área ocupada por espécies vegetais invasoras em Rede Natura 2000 

 Área do sistema dunar sujeita a ação de recuperação inserida em Rede Natura 2000 

 Nº de operações urbanísticas licenciadas inseridas em Rede Natura 2000 

 

1.4. Relatório temático de áreas ardidas e perigosidade 

a. O presente documento deverá denominar-se “ Relatório de avaliação de conflitos entre áreas de 

expansão de solo…  
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- Tendo por base a consideração efetuada alterou-se para “Relatório de avaliação de conflitos 

entre áreas de solo urbano e povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos 

dez anos e perigosidade de incendio florestal nas classes alta e muito alta”. 

b. O ponto 1 deverá incidir… 

- Feito em conformidade. No entanto, no que refere à sobreposição de áreas ardidas com a 

proposta de solo urbano eliminou-se a situação 1 uma vez que a atual proposta do PDM 

prevê que este zonamento se integre em solo rustico.  

c. O ponto 2 deverá chamar-se Perigosidade florestais percorridos… 

- Feito em conformidade 

d. O ponto 2 deverá considerar dois subcapítulos… 

- Feito em conformidade. 

 

1.5. Regulamento 

Artigo 3.º (composição do Plano) – a designação…deve substituir-se por Povoamentos florestais 

percorridos por incêndio nos últimos 10 anos. 

- Verificamos, mas as áreas marcadas são efetivamente as que arderam e nem sempre são 

povoamentos. Por isso mantemos a redação atual. 

Artigo 7.º (identificação) –…deve ler-se  …percorridos por incendio nos últimos 10 anos.  

- Feito em conformidade. 

Artigo 7.º (identificação) …deve ler-se Rede Natura 2000 – Sítio de Importância Comunitária 

Barrinha de Esmoriz. 

- Feito em conformidade. 

Artigo 20.º (Compatibilidade de usos e atividades) introduzir novo ponto no qual se faça referência à 

obrigatoriedade de assegurar as medidas impostas pela legislação…à Defesa da Floresta contra 

Incêndios (DL 124/2006, de 28 de junho de 2008, alterado pelo DL 17/2009, de 14 de janeiro… 

- Uma vez que está na lei considera-se não ser necessário que o regulamento do plano o 

afirme, assim como num artigo de compatibilidade de usos e atividades. 

Quanto aos usos não compatíveis com o uso dominante…na alínea d) deve reforçar-se que são 

também os que prejudiquem a manutenção… 

- Mantivemos a redação uma vez que está salvaguardada a questão na alínea d) do artigo 

21.º. 

Artigo 27.º (Medidas de defesa da floresta contra incêndios) …a definição de regras especificas no 

PMDFCI, presentemente em elaboração, para efeitos de condicionalismos à edificação implicará 

posterior transposição para o PDM. 

- Atual artigo 28.º. O PMDFCI está em ultimação, pretendendo-se que seja aprovado ainda 

antes da publicação do PDM, pelo que este deverá conter as suas normas. 
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Artigo 65.º (Valores Naturais e Rede Natura 2000)…deve ler-se[…] abrange a área do Sitio Barrinha 

de Esmoriz…ocorrem os habitats e espécies…deve ler-se[…] ocorrem os habitats…do DL n.º 140/99, 

incluindo alterações posteriores. 

- Atualmente é o artigo 66.º e foi feito em conformidade e acrescentado à listagem do Anexo 

II. 

 

 
Anexo I 

…Conforme assinalado atrás, no Anexo I está omisso o ponto 1.3 – listagem das ações, atividade ou 

projetos, inseridos em RN2000, que estão condicionados a parecer vinculativo da entidade de tutela. 

- Feito em conformidade. 

 

1.6. Planta de Ordenamento 

a. …devem ser retificadas: Habitat natural prioritário 91E0*… 

- Feito em conformidade. 

… Jasione lusitânica: A área de ocorrência deve ser classificada como Esapço natural costeiro, salvo 

a zona já afeta à pista… 

- A área foi redelimitada conforme já referido. 

 

1.7. Planta de áreas de salvaguarda dos recursos e valores naturais 

a. …Habitats ou espécies constantes do anexo…deve ler-se… 

- Feito em conformidade. 

a. A abreviatura HP para identificar os habitats prioritários não pode afastar a utilização da 

simbologia oficial… 

- Feito em conformidade. 

 

1.8. Planta de Condicionantes 

No que concerne à legenda, importa realizar as seguintes correções terminológicas:… 

- Feito em conformidade. 

 

1.9. Planta de Condicionantes – Anexo A – áreas florestais percorridas por incêndios 

a. Nesta peça, importa realizar as seguintes correções:… 

- Feito em conformidade. 

 

1.10 Planta de Condicionantes – Anexo B – carta de perigosidade de incêndio 

a. Nesta peça, as classes de Perigosidade constantes da legenda devem ter a designação de Alta e 

Muito Alta… 
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- Feito em conformidade. 

 

2. Compatibilidade ou conformidade da proposta de plano com instrumentos de gestão territorial 

- Aguarda-se a pronúncia do ICNF face às questões colocadas neste documento. 

 

3. Recomendações que podem contribuir para uma implementação adequada do PDM revisto 

Relatório do Plano, …recomendações nas paginas 19, 20, 50, 71, 72, 77 

- Feito em conformidade. 

 

Relatório Ambiental, …recomendações, onde se lê,…deve ler-se… 

- Feito em conformidade. 

 

 À consideração superior, 

 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

 

(Sandra F. de Almeida, Arq.) 
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Unidade Orgânica: SERVIÇOS DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO Data:2015/12/22 

 

ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho - Resposta ao parecer no 

âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: OF_DSOT_2604/2015) – resposta ao Parecer da 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N). 

 

A presente informação dos Serviços de Planeamento Estratégico tem como objetivo elaborar a 

resposta, a todas as questões e considerações formuladas pela Direção Regional Agricultura e 

Pescas – Norte (DRAP-N) – que integra a Comissão de Acompanhamento (CA), atualmente 

designada por Comissão Consultiva (CC), de acordo com o artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na reunião de 

conferência de serviços, realizada em 29-07-2015.  

 

Em 17/07/2015, a DRAP-N através do S/ representante o Sr. Eng. Luís Alberto Brandão Coelho, 

emitiu parecer favorável à proposta de revisão do PDM de Espinho. Foram apenas formuladas 

algumas considerações pelo que vimos por este meio submete las para análise e aprovação. 

 

Assim, na análise efetuada, esclarece-se:  

(pág. 1/2) – Email da DRAPN de 17/07/201 - Na carta de condicionantes, devem ser retiradas as 

manchas da RAN excluídas no processo de delimitação da RAN…apenas deve constar a RAN final 

(carta 5) … 

- Verificou-se que na Planta de Condicionantes não estão demarcadas as manchas de RAN 

excluídas no processo de delimitação da RAN, apenas, por lapso foi colocado na legenda. 

 

 (pág. 1/2) – Email da DRAPN de 17/07/201 - Relativamente ao Regulamento, alertamos para os 

possíveis constrangimentos decorrentes das limitações de área que são impostas nos pontos ii) e 

III) da al. e), do n.º 1, do art. 29, no licenciamento, nomeadamente de eventuais empreendimentos 

com área superior à indicada no âmbito de processos ao abrigo do artigo 25.º do RJRAN… 

- Foi alterado o n.º 1 do artigo 21.º do regulamento em conformidade com a recomendação. 

 

(pág. 1/2) – Email da DRAPN de 17/07/201 - …salvaguardamos que para o Domínio Publico 

Ferroviário, somos favoráveis à consagração da exclusão do corredor da obra, delimitada pela crista 

NIPG: 15568/15 Registo Nº: 11256 
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dos taludes e saias dos aterros, incluindo as áreas ocupadas pelas instalações conexas, se for essa 

opção do Município. 

- Considera-se que esta questão está ultrapassada pelo Dec. Reg. da classificação e 

qualificação, em que o espaço canal não constitui categoria de espaço, sobrepondo-se a 

outras categorias que o plano tenha definido (n.º2 do artigo 14.º do Decreto. Regulamentar 

n.º 15/2015, de 19 de agosto). 

 

 À consideração superior, 

 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

(Sandra F. de Almeida, Arq.) 
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Unidade Orgânica: SERVIÇOS DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO Data:2015/12/22 

 
 

ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho - Resposta ao parecer no 

âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: OF_DSOT_2604/2015) – resposta ao Parecer da 

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

 

A presente informação dos Serviços de Planeamento Estratégico tem como objetivo elaborar a 

resposta à questão/consideração formulada pela Direção Geral de Energia e Geologia – que integra a 

Comissão de Acompanhamento (CA), atualmente designada por Comissão Consultiva, de acordo 

com o artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT), na reunião de conferência de serviços, realizada em 29-07-2015.  

 

A DGEG, através do Oficio n.º 005306 de 29 de julho 2015, do Sr. Diretor Henrique Santos emitiu 

parecer favorável, considerando não haver nada a opor à proposta de revisão do Plano. Apenas 

formula uma sugestão, que aqui se transcreve: 

 

Sugere-se que o n.º 3 do art. 25.º da proposta de regulamento…contemple as atividades de 

aproveitamento dos recursos geológicos e energéticos a par das atividades agrícolas e florestais, 

propondo-se uma redação. 

- O Município aceitou a sugestão e fez a alteração em conformidade. 

 

 À consideração superior, 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

(Sandra F. de Almeida, Arq.) 

 

 

NIPG: 15568/15 Registo Nº: 11257 
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: terça-feira, 24 de Novembro de 2015 18:00
Para: 'Mariana Manso'
Cc: 'CCDR-N-Dra Cristina Guimaraes'; 'CCDR-N Arq.Helena Rebelo'; 'Eng. José António 

Lameiras'
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal
Anexos: 10076-nipg8915.15-TurismoPortugal-24.11.2015.pdf

Importância: Alta

Boa tarde, 
 
Na sequência da recomendação efetuada no email infra, e após o Despacho do Sr. Presidente de 24.11.2015, vimos 
pelo presente proceder ao envio de uma Informação(em anexo) onde se encontram as respostas resultantes da 
análise e ponderação a todas as questões e considerações apresentadas na V/ informação, relativa ao procedimento 
de revisão do PDM de Espinho. 
 
Caso seja necessário algum esclarecimento ou elemento adicional estamos ao inteiro dispor. 
 
Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  

 
 

De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: segunda-feira, 16 de Novembro de 2015 9:55 
Para: Helena Rebelo 
Cc: sandra.almeida@cm-espinho.pt 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
 
Bom dia, 
 
Ainda no seguimento das comunicações anteriores, poderá também a CM de Espinho remeter, por e-mail, as 
dúvidas/pedidos de esclarecimento, ou uma eventual nova versão do regulamento. 
Coloco esta hipótese porque, como trabalho em open space, poderá ser mais fácil comunicarmos por esta via. 
Aguardo, deste modo, o contacto da CM de Espinho. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Mariana Manso  
Departamento de Ordenamento do Território 
Direção de Desenvolvimento e Valorização da Oferta 
  
Turismo de Portugal, I.P.  
mariana.manso@turismodeportugal.pt  |  Tel.: + 351 211 140 568    
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt 
 
Texto de acordo com as normas do Acordo Ortográfico 
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De: Helena Rebelo [mailto:helena.rebelo@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 16:42 
Para: Mariana Manso 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 

 
Da nossa parte não há inconveniente. 
  
Contudo, convinha fazer um memorando para anexar ao processo. 
  
Caso concorde, comunico então à Arqt.ª Sandra Almeida. 
  
Obrig.  
  
  
  
Helena Cristina Rebelo 
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  

  
  

  
  

De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 16:30 
Para: Helena Rebelo; sandra.almeida@cm-espinho.pt 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
Boa tarde novamente 
  
Agradeço a sua resposta. 
  
A concertação é apenas com o Turismo de Portugal, ou também é com a CCDR? Caso seja apenas com o TP, 
proponho que a concertação seja feita por telefone (já o fizemos com outros municípios). 
Se não for possível de todo, poderemos então manter a reunião para dia 20, na CCDR Norte, à hora previamente 
agendada. 
  
Muito obrigada. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
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Mariana Manso  
Departamento de Ordenamento do Território 
Direção de Desenvolvimento e Valorização da Oferta 
  
Turismo de Portugal, I.P.  
mariana.manso@turismodeportugal.pt  |  Tel.: + 351 211 140 568    
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt 
 
Texto de acordo com as normas do Acordo Ortográfico 
  

 
  

 
  

De: Helena Rebelo [mailto:helena.rebelo@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 16:18 
Para: Mariana Manso 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
  
Não é possível, da nossa parte, realizar a reunião via skype. 
  
Obrigada 
  
  
  
Helena Cristina Rebelo 
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  

  
  

  
  

De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 15:44 
Para: Helena Rebelo 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
Boa tarde,  
  
Conforme informei em e-mail prévio, o Departamento de Informática informou-me que apenas se poderá fazer a 
reunião via skype. 
Assim, caso a CCDR Norte tenha esta disponibilidade, deverá ser-me enviado o respetivo endereço, para eu dar 
conhecimento à Informática. 
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Mais informo que tenho também disponibilidade para o dia 23 de novembro, à mesma hora (10h30). 
Muito obrigada. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
Mariana Manso  
Departamento de Ordenamento do Território 
Direção de Desenvolvimento e Valorização da Oferta 
  
Turismo de Portugal, I.P.  
mariana.manso@turismodeportugal.pt  |  Tel.: + 351 211 140 568    
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt 
 
Texto de acordo com as normas do Acordo Ortográfico 
  

 
  

 
  

De: Helena Rebelo [mailto:helena.rebelo@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 15:05 
Para: Mariana Manso; Sandra Almeida 
Assunto: FW: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
Boa tarde, 
  
É possível fazer a reunião por videoconferência. Fico a aguardar o envio do nome do V/técnico e contacto, para 
sabermos qual o sistema de videoconferência que utilizam. 
  
Porém, para reunirmos por aquela via, temos de alterar a data para dia 23 de novembro(segunda seguinte), porque 
a sala de videoconferência encontra-se ocupada no dia 20.  
  
Aguardo a V/ confirmação. 
  
Cumprimentos, 
  
  
  
Helena Cristina Rebelo 
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
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De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 09:50 
Para: Helena Rebelo 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
Bom dia, 
  
Agradeço a retificação. 
A CCDR Norte tem disponibilidade para realizar esta reunião através do sistema de videoconferência? 
Entretanto, irei também averiguar, com o nosso departamento de informática, se também existe essa possibilidade 
da nossa parte. 
Muito obrigada. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
  
Mariana Manso  
Departamento de Ordenamento do Território 
Direção de Desenvolvimento e Valorização da Oferta 
  
Turismo de Portugal, I.P.  
mariana.manso@turismodeportugal.pt  |  Tel.: + 351 211 140 568    
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt 
 
Texto de acordo com as normas do Acordo Ortográfico 
  

 
  

 
  

De: Helena Rebelo [mailto:helena.rebelo@ccdr-n.pt]  
Enviada: quinta-feira, 12 de Novembro de 2015 17:40 
Para: Mariana Manso; Sandra Almeida 
Assunto: FW: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
  
Boa tarde 
  
Corrigimos o lapso, a reunião fica agendada para sexta, dia  20 de novembro, às 10,30h. 
  
Obrigada 
  
Helena Cristina Rebelo 
  
  
    

Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 
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www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  

  
  

  
  

De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: quinta-feira, 12 de Novembro de 2015 11:57 
Para: Helena Rebelo 
Cc: Fernanda Praça 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
Bom dia, 
  
Certamente terá havido um lapso no agendamento, visto que o dia 21 de novembro é sábado. 
Deste modo, aguardo a indicação da nova data da reunião. 
Muito obrigada. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
  
Bom dia  
  
Serve o presente para agendar a reunião solicitada pela Câmara Municipal de Espinho, no âmbito da concertação 
com as entidades, no dia 21 do corrente mês, pelas 10,30h, nas instalações desta CCDR. 
  
Caso haja impedimento na data, agradecemos a sugestão para nova data. 
  
Obrigada 
  
Helena Cristina Rebelo 
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: sexta-feira, 4 de Dezembro de 2015 11:30
Para: 'Mariana Manso'
Cc: 'Fernanda Praça'; 'CCDR-N Arq.Helena Rebelo'; 'Eng. José António Lameiras'
Assunto: Concertação - Revisão do PDM de Espinho - Turismo de Portugal

Importância: Alta

Bom dia, 
 
Na sequência da conferencia telefónica de ontem submeto para análise o regulamento e a Planta de Ordenamento –
Versão trabalho, do PDM de Espinho. Relativamente às duas considerações levantadas e que faltam esclarecer serão 
efetuadas pelo Sr. Eng. José António Lameiras. 

 

 
 

 

sandra.almeida@cm-espinho.pt  
envie alguns ficheiros  

Download
 

 

   

Ficheiros (total de 10 MB)  

1A.Ordenamento_3CA_4dez2015.pdf  

LegendaOrdenamento.pdf  

Espinho Regulamento_versao-trabalho-04.12.2015.pdf  

Disponível até  

11 de Dezembro de 2015  
 

Obtenha mais do WeTransfer, tenha Plus  

 
 

 

 

Sobre WeTransfer Contacto Legal  Patrocinado por Serviços Web Amazon  

 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  

 

De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: sexta-feira, 27 de Novembro de 2015 15:39 
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Para: Sandra Almeida 
Cc: Fernanda Praça 
Assunto: FW: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
 
Boa tarde, 
 
Da primeira análise efetuada aos documentos previamente remetidos pela CM de Espinho, confirmou-se que houve 
disposições do regulamento cuja redação foi alterada. Todavia, não foi remetida uma nova versão do regulamento 
(conforme solicitado no anterior e-mail), nem foram apresentadas, na referida Informação, as novas redações das 
disposições alteradas. 
 
Face ao acima exposto, solicita-se o envio ou do regulamento na íntegra, ou da nova redação das disposições 
alteradas, para que seja possível ao Turismo de Portugal, I.P pronunciar-se sobre estes aspetos, em fase de 
concertação. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Mariana Manso  
Departamento de Ordenamento do Território 
Direção de Desenvolvimento e Valorização da Oferta 
  
Turismo de Portugal, I.P.  
mariana.manso@turismodeportugal.pt  |  Tel.: + 351 211 140 568    
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt 
 
Texto de acordo com as normas do Acordo Ortográfico 

 

 
 

 
 

De: Mariana Manso  
Enviada: quarta-feira, 25 de Novembro de 2015 10:30 
Para: 'Sandra Almeida' 
Cc: Fernanda Praça 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
 
Bom dia, 
 
Na sequência da receção da vossa Informação, solicito, se possível, o envio das novas versões corrigidas do 
regulamento e da planta de ordenamento, de forma a complementar a análise. 
 
Muito obrigada. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Mariana Manso  
Departamento de Ordenamento do Território 
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Direção de Desenvolvimento e Valorização da Oferta 
  
Turismo de Portugal, I.P.  
mariana.manso@turismodeportugal.pt  |  Tel.: + 351 211 140 568    
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt 
 
Texto de acordo com as normas do Acordo Ortográfico 

 

 
 

 
 

De: Sandra Almeida [mailto:sandra.almeida@cm-espinho.pt]  
Enviada: terça-feira, 24 de Novembro de 2015 18:00 
Para: Mariana Manso 
Cc: 'CCDR-N-Dra Cristina Guimaraes'; 'CCDR-N Arq.Helena Rebelo'; 'Eng. José António Lameiras' 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
Importância: Alta 
 
Boa tarde, 
 
Na sequência da recomendação efetuada no email infra, e após o Despacho do Sr. Presidente de 24.11.2015, vimos 
pelo presente proceder ao envio de uma Informação(em anexo) onde se encontram as respostas resultantes da 
análise e ponderação a todas as questões e considerações apresentadas na V/ informação, relativa ao procedimento 
de revisão do PDM de Espinho. 
 
Caso seja necessário algum esclarecimento ou elemento adicional estamos ao inteiro dispor. 
 
Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  

 
 

De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: segunda-feira, 16 de Novembro de 2015 9:55 
Para: Helena Rebelo 
Cc: sandra.almeida@cm-espinho.pt 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
 
Bom dia, 
 
Ainda no seguimento das comunicações anteriores, poderá também a CM de Espinho remeter, por e-mail, as 
dúvidas/pedidos de esclarecimento, ou uma eventual nova versão do regulamento. 
Coloco esta hipótese porque, como trabalho em open space, poderá ser mais fácil comunicarmos por esta via. 
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Aguardo, deste modo, o contacto da CM de Espinho. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Mariana Manso  
Departamento de Ordenamento do Território 
Direção de Desenvolvimento e Valorização da Oferta 
  
Turismo de Portugal, I.P.  
mariana.manso@turismodeportugal.pt  |  Tel.: + 351 211 140 568    
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt 
 
Texto de acordo com as normas do Acordo Ortográfico 

 

 
 

 
 

De: Helena Rebelo [mailto:helena.rebelo@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 16:42 
Para: Mariana Manso 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
 
Da nossa parte não há inconveniente. 
  
Contudo, convinha fazer um memorando para anexar ao processo. 
  
Caso concorde, comunico então à Arqt.ª Sandra Almeida. 
  
Obrig.  
  
  
  
Helena Cristina Rebelo 
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  

  
  

  
  

De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 16:30 
Para: Helena Rebelo; sandra.almeida@cm-espinho.pt 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
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Boa tarde novamente 
  
Agradeço a sua resposta. 
  
A concertação é apenas com o Turismo de Portugal, ou também é com a CCDR? Caso seja apenas com o TP, 
proponho que a concertação seja feita por telefone (já o fizemos com outros municípios). 
Se não for possível de todo, poderemos então manter a reunião para dia 20, na CCDR Norte, à hora previamente 
agendada. 
  
Muito obrigada. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
Mariana Manso  
Departamento de Ordenamento do Território 
Direção de Desenvolvimento e Valorização da Oferta 
  
Turismo de Portugal, I.P.  
mariana.manso@turismodeportugal.pt  |  Tel.: + 351 211 140 568    
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt 
 
Texto de acordo com as normas do Acordo Ortográfico 
  

 
  

 
  

De: Helena Rebelo [mailto:helena.rebelo@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 16:18 
Para: Mariana Manso 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
  
Não é possível, da nossa parte, realizar a reunião via skype. 
  
Obrigada 
  
  
  
Helena Cristina Rebelo 
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
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De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 15:44 
Para: Helena Rebelo 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
Boa tarde,  
  
Conforme informei em e-mail prévio, o Departamento de Informática informou-me que apenas se poderá fazer a 
reunião via skype. 
Assim, caso a CCDR Norte tenha esta disponibilidade, deverá ser-me enviado o respetivo endereço, para eu dar 
conhecimento à Informática. 
  
Mais informo que tenho também disponibilidade para o dia 23 de novembro, à mesma hora (10h30). 
Muito obrigada. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
Mariana Manso  
Departamento de Ordenamento do Território 
Direção de Desenvolvimento e Valorização da Oferta 
  
Turismo de Portugal, I.P.  
mariana.manso@turismodeportugal.pt  |  Tel.: + 351 211 140 568    
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt 
 
Texto de acordo com as normas do Acordo Ortográfico 
  

 
  

 
  

De: Helena Rebelo [mailto:helena.rebelo@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 15:05 
Para: Mariana Manso; Sandra Almeida 
Assunto: FW: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
Boa tarde, 
  
É possível fazer a reunião por videoconferência. Fico a aguardar o envio do nome do V/técnico e contacto, para 
sabermos qual o sistema de videoconferência que utilizam. 
  
Porém, para reunirmos por aquela via, temos de alterar a data para dia 23 de novembro(segunda seguinte), porque 
a sala de videoconferência encontra-se ocupada no dia 20.  
  
Aguardo a V/ confirmação. 
  



7

Cumprimentos, 
  
  
  
Helena Cristina Rebelo 
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  

  
  

  
  

De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 09:50 
Para: Helena Rebelo 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
Bom dia, 
  
Agradeço a retificação. 
A CCDR Norte tem disponibilidade para realizar esta reunião através do sistema de videoconferência? 
Entretanto, irei também averiguar, com o nosso departamento de informática, se também existe essa possibilidade 
da nossa parte. 
Muito obrigada. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
  
Mariana Manso  
Departamento de Ordenamento do Território 
Direção de Desenvolvimento e Valorização da Oferta 
  
Turismo de Portugal, I.P.  
mariana.manso@turismodeportugal.pt  |  Tel.: + 351 211 140 568    
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt 
 
Texto de acordo com as normas do Acordo Ortográfico 
  

 
  

 
  

De: Helena Rebelo [mailto:helena.rebelo@ccdr-n.pt]  
Enviada: quinta-feira, 12 de Novembro de 2015 17:40 
Para: Mariana Manso; Sandra Almeida 
Assunto: FW: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
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Boa tarde 
  
Corrigimos o lapso, a reunião fica agendada para sexta, dia  20 de novembro, às 10,30h. 
  
Obrigada 
  
Helena Cristina Rebelo 
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  

  
  

  
  

De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: quinta-feira, 12 de Novembro de 2015 11:57 
Para: Helena Rebelo 
Cc: Fernanda Praça 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
Bom dia, 
  
Certamente terá havido um lapso no agendamento, visto que o dia 21 de novembro é sábado. 
Deste modo, aguardo a indicação da nova data da reunião. 
Muito obrigada. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
  
Bom dia  
  
Serve o presente para agendar a reunião solicitada pela Câmara Municipal de Espinho, no âmbito da concertação 
com as entidades, no dia 21 do corrente mês, pelas 10,30h, nas instalações desta CCDR. 
  
Caso haja impedimento na data, agradecemos a sugestão para nova data. 
  
Obrigada 
  
Helena Cristina Rebelo 
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INFORMAÇÃO INTERNA 

PG03-00-IMP-12 | 00 

Classificação: 00.00.00 
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Unidade Orgânica: Serviços de Planeamento Estratégico Data:2015/11/24 

 
 
 

ASSUNTO: Turismo de Portugal - Resposta ao parecer no âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: 

OF_DSOT_2604/2015) - Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho 

 

A presente informação dos Serviços de Planeamento Estratégico tem como objetivo elaborar a 

resposta a todas as questões e considerações formuladas pelo Turismo de Portugal - Direção de 

Desenvolvimento e Valorização da Oferta – Departamento de Ordenamento do território que integra 

a Comissão de Acompanhamento (CA), atualmente designada por Comissão Consultiva, de acordo 

com o artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT), na reunião de conferência de serviços, realizada em 29-07-2015.  

 

Tendo conhecimento do Despacho da Sra. Diretora Coordenadora Maria Fernanda Vara, que emitiu 

parecer favorável à proposta de revisão do PDM de Espinho, condicionado à ponderação e retificação 

das questões identificadas no ponto 3.2 da apreciação técnica que antecede, o Município procedeu à 

análise de todas as considerações e retificações e apresenta as respostas que passa a enumerar: 

 

(pág. 4/8) – Informação de serviço N.º INT72015/6552 (DVO/DEOT/MM9), 23/07/2015 – 

3.2.1.Especificamente no regulamento: a) Na alínea e) do n.º1 do art.º 29.º…considerando-se que 

das tipologias identificadas, apenas os hotéis rurais (dentro da tipologia TER) podem ser edificados 

de raiz…proceder-se à retificação da redação… 

- Feito em conformidade. 

 
Na subalínea i) … propõe-se que, nas situações de edificação existente não seja aplicável a definição 

de índices de construção e impermeabilização…apena um parâmetro de ampliação da área de 

construção ou de ampliação...(50%) 

- Alterou-se a disposição, de modo a incluir dois parâmetros: o índice de utilização e a 

percentagem de ampliação. 

 

Na subalínea ii), questiona-se a compatibilidade da área máxima de impermeabilização proposta 

(1000m2), com regime da RAN… 

NIPG: 8915/15 Registo Nº: 10076 
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INFORMAÇÃO INTERNA 
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Classificação: 00.00.00 
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- A construção para este fim deve ser regulada pelo plano municipal de ordenamento do 

território, em acordo com o artigo 8.º da Portaria 162/2011, de 18 de abril. Esta apenas 

impõe um limite para a área de implantação, deixando ao PMOT a liberdade de definir outros 

parâmetros. Mantém-se, assim, o conteúdo da disposição. 

 

Propõe-se acrescentar uma nova subalínea…a edificabilidade resultante da aplicação dos parâmetros 

de ampliação poderá ser concretizada em edifícios novos não contíguos... 

- A redação inicial desta norma admitia o que se pretende com a nova subalínea proposta pelo 

Turismo de Portugal. A verdade é que o conceito de obra de ampliação (alínea e) do n.º2 do 

RJUE) refere sempre esta como acréscimo da construção existente e não uma nova 

construção. Se não houver continuidade física entre ambas, estamos claramente perante 

uma construção de raiz, o que não é admitido para o turismo de habitação e as casas de 

campo e de agroturismo. De qualquer forma, entendemos pertinente essa nova alínea, pelo 

que a incluímos, embora passível contrariar a lei. 

 
 

(pág. 4/8) – Informação de serviço N.º INT72015/6552 (DVO/DEOT/MM9), 23/07/2015 – 3.2.1. b) 

Na alínea e) do n.º2 do art.º 29.º, …deverá ser clarificada a abrangência da expressão edifícios para 

fins turísticos. 

- Feito em conformidade. 

 
À semelhança do proposto no caso anterior, deverá ser acrescentada uma nova subalínea que 

acautele a possibilidade de a edificabilidade resultante dos parâmetros de ampliação…ser 

concretizada em edifícios novos não contíguos. 

- A redação inicial desta norma admitia o que se pretende com a nova subalínea proposta pelo 

Turismo de Portugal. A verdade é que o conceito de obra de ampliação (alínea e) do n.º2 do 

RJUE) refere sempre esta como acréscimo da construção existente e não uma nova 

construção. Se não houver continuidade física entre ambas, estamos claramente perante 

uma construção de raiz, o que não é admitido para o turismo de habitação e as casas de 

campo e de agroturismo. De qualquer forma, entendemos pertinente essa nova alínea, pelo 

que a incluímos, embora passível contrariar a lei. 

 

(pág. 5/8) – Informação de serviço N.º INT72015/6552 (DVO/DEOT/MM9), 23/07/2015 – 3.2.1. c) 

Na alínea c) do art. 31.º,…deverá ser clarificada a abrangência da expressão equipamentos e 

estruturas de aproveitamento recreativo e turístico… 

- Feito em conformidade. 
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Deverá ser melhor ponderado o índice de utilização (iu) proposto... 

- Considera-se que o iu está ajustado ao pretendido. 

 

Propõe-se ainda que, em caso de ampliações, seja acautelado que a edificabilidade resultante da 

aplicação dos parâmetros possa ser concretizada em edifícios novos não contíguos. 

- Considera-se que não se justifica, pois não é autorizada a construção de empreendimentos 

turísticos. 

 

(pág. 5/8) – Informação de serviço N.º INT72015/6552 (DVO/DEOT/MM9), 23/07/2015 – 3.2.1. d) 

Na alínea c) do art. 35.º,…deverão ser apresentados os parâmetros de edificabilidade para o centro 

interpretativo do Castro de Ovil. 

- Feito em conformidade. 

 

(pág. 5/8) – Informação de serviço N.º INT72015/6552 (DVO/DEOT/MM9), 23/07/2015 – 3.2.1. e) 

...No n.º2 do art.º 36.º, não se entende a que se referem os usos mencionados como 

complementares mencionados (se ao golf se aos EH)... 

- Esclarece-se que, como o uso dominante é o golfe, os usos complementares é a ele que se 

referem. 

 

Considera-se que o índice de utilização proposto na alínea a) do n.º1 do art.º 37.º (0,05) é muito 

limitativo para a instalação de estabelecimentos hoteleiros…  

- Considera-se que o índice proposto é mais que suficiente e idêntico ao correspondente a 

golfes com empreendimentos turísticos de dimensão significativa, que não é o que se 

pretende para este caso concreto. 

 

No que diz respeito ao EOT Praia de Paramos…não é claro que o turismo é a utilização dominante, 

uma vez que nem sequer é mencionado os usos admitidos, nem no respetivo regime de 

edificabilidade; 

- Alterou-se a norma relativa aos usos no aglomerado da Praia de Paramos, sendo o uso 

dominante o inerente a equipamentos de animação turística, de recreio e lazer.  

 

… o aglomerado de Paramos configura uma ocupação dominantemente urbana…não se 

vislumbrando…como espaço de uso especial – turismos, nos termos do citado DR. 

- De acordo com o Plano de Ordenamento da Orla Costeira Caminha-Espinho (POOC-CE) em 

vigor, o aglomerado da Praia de Paramos não é urbano. 
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(pág. 6/8) – Informação de serviço N.º INT72015/6552 (DVO/DEOT/MM9), 23/07/2015 – 3.2.1. f) 

… deverá ser ajustada… a referencia à estalagem na alínea b) do n.º1 do art.º 38.º… não 

correspondendo…empreendimento turístico. 

- Foi corrigida esta referência para Centro de Atividades Lúdico-Culturais 

 

(pág. 6/8) – Informação de serviço N.º INT72015/6552 (DVO/DEOT/MM9), 23/07/2015 – 3.2.1. g) 

…disposições relativas ao estacionamento do art.º 42…considera-se que estas disposições não 

deverão estar incluídas no capítulo referente ao solo urbano... 

- Apenas é intenção do plano regular o dimensionamento do equipamento em solo urbano. 

 

… a dotação prevista para parques de campismo e de caravanismo deverá ser prevista em função do 

n.º de utentes. 

- Foi o que foi feito, pois a capitação é por lugares destinados aos campistas. É evidente que 

no caso de caravanas ou autocaravanas cada lugar para estas terá de ter um lugar para 

estacionamento, pelo que seria redundante referi-lo. 

 

A dotação prevista para estabelecimentos de alojamento local deverá apenas restringir-se à 

modalidade de estabelecimentos de hospedagem… 

- Feito em conformidade. 

 

No sentido da melhor compreensão das orientações em matéria de estacionamento em 

empreendimentos turísticos, recomenda-se a consulta do Guia Orientador de Abordagem ao Setor 

do Turismo na Revisão do PDM. 

- Foi consultado durante o processo de elaboração do plano. 

 

(pág. 6/8) – Informação de serviço N.º INT72015/6552 (DVO/DEOT/MM9), 23/07/2015 – 3.2.1. h) 

…deverão ser previstas, em solo rustico, disposições que promovam padrões de qualidade, 

diferenciação e inovação, ao nível da integração arquitetónica e paisagística, da qualidade dos 

empreendimentos turísticos, da preservação da identidade cultural e da sustentabilidade ambiental… 

- A promoção da arquitetura e da paisagem como bens públicos que promovam o bem-estar 

social, a competitividade económica e a identidade de um dado território é hoje preocupação 

em muitos países e em Portugal, muito particularmente pelo diploma recentemente publicado 

relativo à Política Nacional de Arquitetura e Paisagem (PNAP), pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º45/2015, de 7 de julho. 
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- A arquitetura e a paisagem são hoje do domínio de política pública e já o PNPOT realça a 

qualidade arquitetónica e a valorização da paisagem como fatores fundamentais na 

qualificação e desenvolvimento do território e na promoção e melhoria da qualidade de vida. 

- É por isto mesmo que o PDM de Espinho não podia ter em particular atenção as questões que 

se relacionam com a arquitetura e a paisagem e que estão expressas numa série de 

disposições como as relativas às condições gerais de edificabilidade, aos condicionamentos 

estéticos, paisagísticos e ambientais, à compatibilidade de usos e atividades, à cedência de 

espaços verdes de utilização coletiva, aos objetivos de cada uma das UOPG em que se dividiu 

o território, à estrutura ecológica municipal, à minimização dos riscos, à delimitação e 

regulação dos valores naturais e da Rede Natura 2000. 

- E assim é que os desafios que o PNAP identifica como os que se colocam à arquitetura e à 

paisagem encontram na sua totalidade resposta na proposta do PDM de Espinho. 

- Neste contexto considera-se desnecessário incluir outras normas relativas a esta matéria, 

sabendo que é questão mais do âmbito de um regulamento municipal de urbanização e 

edificação que do PDM. 

- De igual modo, considera-se que não devemos impor uma categoria mínima dos 

empreendimentos turísticos, pois o mercado acabará por exigir uma crescente qualidade a 

estes, sem ser necessário uma imposição de qualidade por via regulamentar.  

 

…o regulamento do PDM deverá incorporar disposições em matéria de requalificação e valorização 

paisagística, ambiental e urbana do litoral…de enquadramento e dinamização da atividade turística… 

- Considera-se que o que se disse para o n.º anterior é válido para este, mas aqui com a 

particularidade de estar em elaboração o plano de pormenor para a UOPG 2, ao qual compete 

a incorporação das disposições pretendidas. 

 

Nos termos da subalínea ii) da alínea e) do n.º3 do (Programa de Produtos Estratégicos) PENT, a 

presente proposta deverá introduzir requisitos de eficiência para a construção de novos campos de 

golfe ou ampliação dos existentes…  

- Considera-se que não haverá lugar a um novo campo de golfe, mas é provável que o 

existente seja ampliado em mais 9 buracos. Integraram-se os requisitos possíveis, até 

porque a maioria dos indicados já se verificam. 

 

Deverá ser garantida a existência de afastamentos mínimos entre os empreendimentos turísticos / 

equipamentos de animação turística / áreas de recreio em relação a atividades suscetíveis de afetar 

a saúde pública e a qualidade ambiental e paisagística da zona… 
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- Considera-se que esta questão está devidamente assegurada pela norma relativa à 

compatibilidade de usos e atividades, evitando-se normas métricas excessivamente rigorosas 

e na maioria das vezes não aplicáveis universalmente. 

 

(pág. 7/8) – Informação de serviço N.º INT72015/6552 (DVO/DEOT/MM9), 23/07/2015 – 3.2.2. 

Especificamente na planta de ordenamento: a) À semelhança do já referido na apreciação do 

regulamento….eliminada a referência a estalagem. 

- Passou a ser designado de Centro de Atividades Lúdico-Culturais. 

 

…de forma a garantir maior flexibilidade ao plano, tornando-o mais estratégico, não deverão ser 

especificamente identificados os tipos de equipamentos... 

- Feito em conformidade na Planta de Ordenamento.  

 

Não se entende a menção a alojamento nos espaços de uso especial-equipamentos estruturantes. 

- Trata-se de um comentário a uma versão antiga, estando a situação ultrapassada. 

 

Alerta-se …de existirem várias áreas com grafismos desta categoria de solo que não possuem 

qualquer identificação específica do tipo de equipamento a que correspondem. 

- Feito em conformidade.  

 

(pág. 8/8) – Informação de serviço N.º INT72015/6552 (DVO/DEOT/MM9), 23/07/2015 – 3.2.3. Da 

análise da planta de condicionantes,…uma área significativa do parque de campismo …está 

abrangida por REN.  

- Efetivamente a REN mantem-se. Neste momento não existe a possibilidade de relocalizar o 

parque de campismo. 

 

…considera-se que o parque de campismo e caravanismo deverá incluir as áreas a excluir da REN, 

visto que se trata de um empreendimento turístico classificado e de forma a salvaguardar as 

operações preconizadas para a sua requalificação, conforme previsto no plano de execução 

atendendo a que , de acordo com …anexo II do DL 239/2012, de 02/11, são interditas as obras de 

construção, de alteração e ampliação de empreendimentos turísticos em zonas ameaçadas pelas 

cheias. 

- Aquando do processo de redelimitação da REN esta área não foi objeto de exclusão. Estamos 

ainda a avaliar esta consideração. 
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(pág. 8/8) – Informação de serviço N.º INT72015/6552 (DVO/DEOT/MM9), 23/07/2015 – 3.2.4. 

Especificamente no relatório do plano: No quadro das páginas 248 a 251, propõe-se que seja 

ajustado ao respetivo titulo uma vez que estão incluídos empreendimentos turísticos e os 

estabelecimentos de alojamento local (que não são equipamentos).  

- Foram retirados os Empreendimentos Turísticos e o Alojamento Local. 

 

Na página 290, é apresentada a caracterização da oferta de alojamento turístico, tendo por base a 

informação disponível na pagina do Turismo de Portugal…Deste modo, esta caracterização deverá 

basear-se na informação constante do ponto 1 do presente parecer e nas tabelas que junto se 

anexam (listagem de empreendimentos turísticos classificados e previstos). 

- Feito em conformidade. 

 

Em face do exposto, no âmbito da concertação do processo supramencionado o Município considera 

que foram acolhidas e esclarecidas todas as questões e recomendações formuladas, pelo que 

solicita-se que a presente informação seja remetida ao Turismo de Portugal. 

 

Mais proponho que a presente informação seja também remetida à CCDR- N, para conhecimento. 

 

À consideração superior, 

 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sandra F. de Almeida, Arq.) 
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Unidade Orgânica: SERVIÇOS DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO Data:2015/12/22 

 
 

ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho - Resposta ao parecer no 

âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: OF_DSOT_2604/2015) – resposta ao Parecer 

das Infraestruturas de Portugal – Gestão Regional do Porto e Aveiro (IP). 

 
A presente informação dos Serviços de Planeamento Estratégico tem como objetivo elaborar a 

resposta, a todas as questões e considerações formuladas pelas Infraestruturas de Portugal – 

Gestão Regional do Porto e Aveiro – que integra a Comissão de Acompanhamento (CA), atualmente 

designada por Comissão Consultiva, de acordo com o artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 

de maio do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na reunião de 

conferência de serviços, realizada em 29-07-2015.  

 

Em 28/07/2015, a IP,SA através da S/ representante, Sra. Eng. Isabel Machado dos Santos, emitiu 

parecer favorável à proposta de revisão do PDM de Espinho condicionado à retificação dos aspetos 

elencados no parecer, pelo que vimos por este meio submeter para análise e aprovação a resposta 

às considerações formuladas. 

 

Assim, da análise efetuada ao parecer da IP, SA – GRPA, cumpre-nos esclarecer o seguinte:  

 
(a partir da pág. 4/13) – Parecer da IGT – conferência de serviços de 29/07/2015 

3.Considerações Gerais 

3.1 Rede Rodoviária 

- Feito em conformidade 

3.2 Rede Ferroviária 

- Feito em conformidade 

 

4.1 Plano Rodoviário Nacional (PRN) e Rede Rodoviário sob jurisdição da IP,SA. 

(pág. 6/13) Com a entrada em vigor da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, as zonas de servidão non 

aedificandi… no respetivo artigo 32.º, n.º 8, alínea… EN 109, entre o limite de concelho de Vila Nova 

de Gaia/LD do Porto e o limite de Concelho de Ovar (Estrada Nacional Desclassificada). 

- Feito em conformidade na planta de condicionantes e alterado o regulamento. Foi inserido 

um novo artigo para a hierarquia rodoviária institucional. Alterar a alínea f) do artigo 7.º. 

NIPG: 15568/15 Registo Nº: 11258 
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Com a entrada em vigor da Lei 34/2015, de 27 de abril, as zonas de servidão aplicáveis são as 

definidas no respetivo artigo 32.º, n.º 8, da alínea d). 

- Como não há escala para essa representação, ficam no regulamento o diploma que as 

consagra. 

Aplicar-se-ão igualmente os Planos de Alinhamentos em vigor, devendo as construções a implantar 

à margem da EN 109 respeitar os alinhamentos mínimos ao eixo daquela via já definidos no anterior 

parece. 

- Será introduzido no regulamento um artigo denominado de Plano de Alinhamentos na EN 

109. 

4.2 Infraestruturas Ferroviárias/Servidões Administrativas e restrições de utilidade Publica 

As linhas ferroviárias existentes, com ou sem exploração, continuam a ser domínio publico 

ferroviário, pelo que se mantêm sujeitas ao regime de proteção definido pelo DL 276/2003, de 4 de 

novembro… 

Neste contexto, a alteração ao PDM deverá acautelar este regime, nomeadamente, o Regulamento e 

a Planta de Condicionantes. 

- Considera-se que é suficiente o disposto nos artigos 7.º e 8.º do regulamento, assim como a 

informação contante no ANEXO I.  

 

Intervenções na rede ferroviária 

Projeto de Rede Ferroviária de Alta Velocidade(eixo Lisboa-Porto) 

Face ao exposto, recomenda-se que seja prevista na Planta de Ordenamento do PDM de Espinho a 

reserva de canal da ligação ferroviária de alta velocidade do eixo Lisboa- Porto…Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 16/201, de 1 de março… 

- Consideração não acolhida. 

 

5.1 Elementos que constituem o Plano 

…no Regulamento as servidões rodoviárias, devem observar-se as categorias de estradas já 

identificadas…e remeter-se para a legislação em vigor… 

- Introduzido novo artigo. 

 

…em sede de regulamento deverá ficar consagrado que qualquer proposta de intervenção…na RRN e 

lanços desclassificados sob jurisdição da IP, SA devem ser objeto de estudo específico e de 

pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e 

normativas aplicáveis em vigor e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades 

competentes para o efeito. 
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- Entende-se ser redundante colocar no regulamento do plano uma disposição que a lei já 

consagra. 

 
No que diz respeito à Planta de Condicionantes…devem ser retificadas as seguintes situações: 

-Identificação do lanço da EN 109 como Estrada Nacional Desclassificada… 

- Feito em conformidade. 

- Identificação do lanço EN109-4 transferido para o município de Espinho em 2009, como Estrada 

Municipal... 

- Considera-se que se não estiver delimitada como EN Classificada ou Desclassificada é porque 

já é municipal e integra esta categoria, sem nenhuma referência em especial. 

 

Salienta-se ainda, a necessária adequação na Planta de Condicionantes…devendo ser representadas 

as zonas de servidão non aedificandi expressas… 

- Uma vez que não há escala para essa representação, este diploma integra o ANEXO I – 

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Publica, do Regulamento do Plano. 

 

…deve ser referenciada a Linha do Vouga(corredor atual)…reportando-se… enquadramento jurídico 

especifico no que diz respeito às áreas de proteção. 

- Feito em conformidade. 

 

No que diz respeito à proposta de hierarquização da rede rodoviária do concelho identificada no 

artigo 60.º… a Planta de Ordenamento deverá comtemplar a identificação dos diferentes níveis 

hierárquicos com esta informação. 

- Na Planta de Ordenamento diferenciam-se os níveis funcionais. Na planta da rede viária e na 

Planta de condicionantes identificam-se os níveis institucionais. 

 

…na Planta de ordenamento não deve comprometer o nível de serviço e função inerente às estradas 

da RRN…desaconselhando-se…a qualificação de espaços residenciais e espaços destinados a 

equipamentos na proximidade dessas estradas. 

- Considera-se que não é esse o entendimento do novo decreto da classificação e qualificação 

do solo.  

 

Relativamente à identificação das infraestruturas ferroviárias na planta de Ordenamento – 

Qualificação de Solo, deverá a mesma ser ajustada de acordo com o seguinte: 

- Linha do Norte:….deverá manter-se a marcação da linha do Norte sem interrupção, 

independentemente de haver um troço enterrado. 
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- Considera-se que como esta marcação é feita na PC não se vê razão para fazer o mesmo na 

PO. 

 
Canal – Variante à Linha do Norte: embora esteja em curso processo de análise de viabilidade 

técnica decorrente de Contrato de 30 de julho de 2003, celebrado entre o municipio de Espinho e a 

REFER, o mesmo não permite de momento a desclassificação e integração plena destas áreas no 

domínio municipal. Assim estas área deverão sere delimitadas na Planta de Ordenamento e de 

condicionantes, como afeta ao DPF, propondo-se que se caracterize como a classificar…  

- Considera-se que o DPF não tem de ser delimitado na PO ou na PC, mas sim numa qualquer 

planta cadastral. Ao DPF não corresponde nenhuma servidão. 

 

Variante à linha do Vouga:…no Plano de Proximidade 2015-2019 da IP nem está previsto no PETI 3+ 

a construção de uma variante à linha do Vouga. 

- Considera-se que a não deve ficar como está, pois é incompatível com o enterramento da LN. 

 

…a proposta de hierarquização viária do concelho não deve suscitar duvidas quanto aos níveis 

hierárquicos…os lanços desclassificados….pelo que a Planta de Acessibilidades deve ser 

complementada com esta informação. 

- Feito em conformidade. 

 

…verificam-se diversas notações gráficas na Planta de Acessibilidade... - Linha do Vouga e 

reestruturar ou Linha do Vouga a reestruturar? 

- Feito em conformidade. 

 

…interface modal - Legenda incompleta. 

- Feito em conformidade. 

 

No relatório deve ser ajustada a imagem constante da pág. 293…  

- Feito em conformidade (pág. 295). 

 

A Planta de Enquadramento regional deve ser atualizada com a RRN… 

- Feito em conformidade 

 

A Planta de Equipamentos (Transportes) deverá a mesma ser ajustada de acordo com o seguinte: 

…central de camionagem…em terrenos do DPF…utilização irregular 

- Feito em conformidade 
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Estação da CP – Trocar denominação para Estação de Espinho 

- Feito em conformidade 

 
Parque de Autocaravanas – em terrenos do DPF, deverá ser alterada a sua localização 

- Feito em conformidade 

 

Apeadeiro do Vale do Vouga – substituir… para Apeadeiro Silvalde-Vouga 

- Feito em conformidade 

 

Apeadeiro da Linha do Vouga – substituir…para Apeadeiro de Monte de Paramos 

- Feito em conformidade 

 
…Estação Espinho-Vouga, não aparece identificada  

- Feito em conformidade 

 

 
Relativamente à Planta de Compromissos Urbanísticos e atendendo ao contrato celebrado a 30 de 

julho de 2003, entre a CME e a REFER…a totalidade das áreas afetas ao Domínio Publico Ferroviário, 

…que compreende desde o atual corredor da linha do Norte, assim como à variante, devem ser 

delimitadas assinalando esse compromisso… 

- A Planta de Compromissos não integra protocolos ou contratos entre entidades (alínea c) do 

n.º3 do art. 97.º do RJIGT. 

 
Ambiente Sonoro 

Domínio Rodoviário 

No que respeita ao ambiente sonoro, no âmbito do domínio rodoviário, informamos que a análise 

dos elementos disponibilizados para o efeito será enviada, em aditamento ao presente parecer. 

- Não rececionamos esta informação. 

 

À consideração superior, 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

 

(Sandra F. de Almeida, Arq.) 
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Unidade Orgânica: SERVIÇOS DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO Data:2015/12/22 

 
 

ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho - Resposta ao parecer no 

âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: OF_DSOT_2604/2015) – resposta ao Parecer da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 

 

A presente informação dos Serviços de Planeamento Estratégico tem como objetivo elaborar a 

resposta, a todas as questões e considerações formuladas pela Autoridade Nacional de Proteção 

Civil (ANPC) - que integra a Comissão de Acompanhamento (CA), atualmente designada por 

Comissão Consultiva, de acordo com o artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na reunião de conferência de 

serviços, realizada em 29-07-2015.  

 

Em 23/07/2015, a ANPC através da S/ representante, Sra. Eng. Margarida Guedes, emitiu parecer 

favorável à proposta de revisão do PDM de Espinho condicionado à consulta prévia e emissão de 

parecer da Agência Portuguesa de Ambiente no que respeita ao mencionado cumprimento do artigo 

5.º do DL n.º 254/2007 de 12 de julho, com as alterações introduzidas pelo DL 42/2014 de 18 de 

março, no sentido de serem fixadas nos PMOT´s distâncias de segurança adequadas entre zonas 

residenciais, vias de comunicação, locais frequentados pelo publico e zonas ambientalmente 

sensíveis e o estabelecimento onde estão presentes substâncias perigosas e, adicionalmente ao 

cumprimento das disposições legais em vigor em matéria de riscos e do sistema de proteção civil. As 

recomendações não legalmente vinculadas foram deixadas à consideração da CME para o futuro do 

desenvolvimento do Plano. 

 

Assim, da análise efetuada ao parecer da ANPC cumpre-nos esclarecer o seguinte:  

 

Relativamente ao Relatório do Plano: 

De um modo geral, o Relatório do Plano não espelha totalmente as recomendações e observações 

plasmadas nos pareceres antecedentes. 

NIPG: 15568/15 Registo Nº: 11259 
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O Plano é omisso na articulação com o plano de protecção civil existente na área geográfica do 

município (Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC)1, embora este surja citado de 

passagem no documento, e embora mencione o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI), a articulação entre ambos os instrumentos parece pouco explícita no citado 

Relatório (pese embora o PMDFCI seja referido na proposta de Regulamento). Em relação ao PMEPC 

note-se que a nova versão já se encontra aprovada (reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil 

de 16/07/2015), apenas aguardando publicação em Diário da República, pelo que se recomenda a 

compatibilização entre ambos os instrumentos, nos termos do n.º 2 do artigo 39.º da Lei de bases 

gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo) Lei N.º 31/2014 de 

30 de maio). 

- Introduziu-se no “Cap. 3 – Relação com outos instrumentos de gestão territorial” do Relatório 

do Plano o PMEPC, aprovado em reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil de 16 de 

julho de 2015 e que aguarda publicação em DR. 

- Adicionar-se-á oportunamente, o PMEPC e o PMDFCI vigente. Mais se informa que este último 

se encontra em revisão. Considera-se que com a adição dos planos em falta ficarão 

suprimidas as questões colocadas no parecer. 

 

Relativamente à cartografia do Plano: 

 

A cartografia deverá apresentar a localização do estabelecimento abrangido pelo Decreto-Lei n.º 

254/2007, de 12 de Julho, alterado pelo DL 42/2014 de 18 de março. Neste contexto, deverá ser 

obtido parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, para que o Regulamento possa fundamentar a 

fixação de distâncias de segurança ao referido estabelecimento. 

- Foi identificado e assinalado o estabelecimento SEVESO na Planta de Condicionantes. Na 

sequência da V/ recomendação foi remetido à APA os elementos relativos ao estabelecimento 

abrangido pela Diretiva SEVESO, estando o Município a aguardar a pronúncia da entidade. No 

entanto, o Município considera que as regras de segurança apenas deverão ocorrer com a 

eventual saída da Portaria que definirá as respetivas distâncias. 

 

Na Planta de Condicionantes deverá ser incluída a demarcação das zonas inundáveis referentes à 

maior cheia conhecida, dentro dos perímetros urbanos, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 

364/98, de 21 de Novembro, de modo a permitir ao Regulamento aplicar as restrições de utilidade 

pública nas zonas adjacentes, como áreas de ocupação edificada condicionada. A cartografia agora 

apresentada inclui as zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias, mas (aparentemente) apenas no 

                                                 
1
 Ao longo dos documentos que constituem o Plano este é denominado incorretamente: “Plano Municipal de Emergência e 

Proteção Civil,” situação que deverá ser corrigida 
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que respeita às áreas incluídas na REN. Adicionalmente sugere-se que a apresentação da cartografia 

das zonas inundáveis seja destacada em Planta autónoma, constituindo um desdobramento da 

Planta de Condicionantes, por clareza de leitura. 

- No que se refere às áreas inundáveis procedeu-se à sua marcação na Planta de 

Condicionantes e à alteração da representação gráfica da respetiva carta com vista a uma 

melhor leitura. 

 

Deverá ser apresentada a carta da rede de defesa da floresta contra incêndios, incluindo para além 

da identificação cartográfica das faixas de gestão de combustível, as restantes componentes 

referidas no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, de modo a que as mesmas possam ser regulamentadas. 

Em relação ao parágrafo anterior, admite-se que a apresentação do PMDFCI poderá suprir esta 

questão, mas este instrumento não consta dos elementos que acompanham o Plano, apesar de ser 

citado no Regulamento. 

- Considera-se que a adição do PMDFCI irá suprimir a necessidade de apresentar a carta da 

rede de floresta contra incêndios com a identificação cartográfica das faixas de gestão de 

combustível. 

 

Na planta que georreferencia as infraestruturas cariz territorial ou urbana, de desenvolvimento 

linear e áreas técnicas complementares adjacentes, deverão ser identificadas as vias onde há 

restrição ao Transporte de Matérias Perigosas, caso existentes. Deverão também ser identificadas as 

vias alternativas de circulação deste tipo de transporte, de modo a que se possa ser regulamentada 

a ocupação nas respetivas áreas envolventes, caso existentes e se aplicável. 

- Relativamente à planta que georreferencia as infraestruturas não é aplicável. 

 

Deverá ser incluída na Carta de Equipamentos a localização dos Serviços de Proteção Civil (poderá 

ser indicado que se encontram na Câmara Municipal). Deverão também ser identificadas 

cartograficamente as áreas necessárias à concretização dos Planos de Emergência de Proteção Civil, 

nomeadamente zonas para concentração de meios ou de apoio à sustentação operacional, caso 

definidas no referido PMEPC. A representação e georreferenciação destes objetos poderá estar 

dispersa em distintas peças gráficas que integra o Plano, devendo ser dada especial atenção ao 

tratamento dos conteúdos das respectivas legendas. 

- Foi incluída a localização dos Serviços de Proteção Civil na Carta de Equipamentos.  

 

Relativamente ao Regulamento do Plano: 
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1 – Regulamentar a ocupação à indústria SEVESO. 

 

Deverá ser regulamentada a ocupação na envolvente ao estabelecimento abrangido pelo Decreto-Lei 

n.º 254/2007, de 12 de Julho, alterado pelo DL 42/2014 de 18 de março, fixando distâncias de 

segurança mínimas entre os limites do estabelecimento e o tecido urbano, a definir em função dos 

cenários de risco. Esta regulamentação deverá ser atualizada com a entrada em vigor da Portaria 

referida no Decreto-Lei em questão ou de acordo com as disposições legais sobre esta matéria que 

entretanto vigorarem. 

- Aguarda pronúncia da APA. 

 

Deverá ser regulamentada a ocupação na envolvente ao estabelecimento abrangido pelo Decreto-Lei 

n.º 254/2007, de 12 de Julho, alterado pelo DL 42/2014 de 18 de março, fixando distâncias de 

segurança mínimas entre os limites do estabelecimento e o tecido urbano, a definir em função dos 

cenários de risco. Esta regulamentação deverá ser atualizada com a entrada em vigor da Portaria 

referida no Decreto-Lei em questão ou de acordo com as disposições legais sobre esta matéria que 

entretanto vigorarem. 

- O art. 9.º já regulamenta as zonas inundáveis, mas a regulamentação destas foi limitada 

apenas às incluídas em perímetro urbano, tal como dispõe os artigos 1.º e 2.º do Dec. Lei 

364/98, de 21 de novembro. São delimitadas também na Planta de Ordenamento. 

 

Deverá ser regulamentada a rede regional de defesa da floresta contra incêndios constante do 

PMDFCI, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, de acordo com as orientações da 

entidade competente (ICNF). 

- Feito em conformidade no PMDFCI. 

 

Deverá ser regulamentada a ocupação das áreas necessárias à concretização dos Planos de 

Emergência de Protecção Civil, nomeadamente zonas para concentração de meios ou de apoio à 

sustentação operacional para as áreas afetas à Proteção Civil, caso previstas no PMEPC. 

- O Município considera que esta situação está salvaguardada no PMEPC. 

 

Adicionalmente, e face ao articulado proposto no presente Regulamento, sugerem-se as seguintes 

alterações: 

Título I (Das Disposições Gerais) 

Artigo 3.º (Composição do plano) 
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2- O PDM é acompanhado pelos seguintes elementos: 

… 

s) Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

t) Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) 

- Feito em conformidade. 

 

Título II (das Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública) 

Artigo 7.º (Identificação) 

… 

e) Proteção de Infraestruturas 

… 

xii) Estabelecimento abrangido pela Diretiva Seveso 

- Feito em conformidade, mas incluída nos riscos tecnológicos, como refere o mesmo parecer 

da ANPC. 

 

Artigo 9.º (Zonas Inundáveis ou ameaçadas pelas cheias) 

1-… 

2-… 

3-b) …e desde que não seja construído nenhum piso abaixo da cota atingida pela maior cheia 

conhecida 

- Considera-se redundante, pois já está disposto na lei específica, mas apenas para habitação, 

o que se mantém. Dá-se assim cumprimento ao disposto na lei. 

 

Título IV (Do uso do solo) 

Capítulo II (Disposições comuns ao solo rústico e ao solo urbano) 

Artigo 20.º (Compatibilidade de usos e actividades) 

… 

f) Não assegurem o cumprimento das condições exteriores de segurança e acessibilidade aos 

edifícios e a disponibilidade de água para o abastecimento dos meios de socorro 

- Está-se a confundir uma norma de compatibilidade de usos e atividades com regras de 

conformidade a normas de licenciamento. Isto não é matéria de PDM. 

  

Relativamente ao Relatório Ambiental: 

O Relatório Ambiental deverá futuramente melhorar a identificação e caracterização dos riscos 

naturais e tecnológicos existentes na área de intervenção do Plano no sentido de o planeamento 

territorial adequar as propostas à sua existência. 
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- O Município aguarda o desfecho da revisão do POOC para poder melhorar a identificação e 

caracterização dos riscos naturais, nomeadamente no que se refere ao risco de cheia/ 

inundação/galgamentos costeiros. 

 

Os Fatores Críticos atualmente apresentados, apesar de incluírem agora algumas das propostas da 

ANPC/CDOS de Aveiro (essencialmente inseridas no fator crítico “Qualidade de Vida” mas também 

no FCD “Solo”), poderiam ser objeto de melhoria, no sentido de englobarem todos os parâmetros 

que permitam avaliar de que modos as opções do Plano tiveram em consideração os riscos naturais 

e tecnológicos existentes na área do mesmo (em especial no que respeita aos Riscos Tecnológicos 

(incêndios urbanos/industriais e acidentes industriais) e aos Incêndios Florestais). 

 

O quadro (…) apresenta um possível exemplo de fatores críticos que consideram os principais riscos 

naturais e tecnológicos (RNT) identificados no território (…) Alguns destes foram já incluídos (…) 

sendo que a inclusão de outros seria uma mais valia do ponto de vista de prevenção, pelo que se 

deixa esta recomendação para futuros desenvolvimentos/revisões do Plano. 

- Para além dos indicadores já integrados, o Município acolheu a recomendação e incluiu os 

indicadores que se enquadram no território concelhio: (i) Nº de Incêndios florestais e área 

ardida;(ii) Nº de ocorrências de incêndios urbanos;(iii) Área inundável em perímetro 

urbano;(iv) Nº de edifícios em risco; (v) Nº de ocorrências de acidentes industriais. 

À consideração superior, 

 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

(Sandra F. de Almeida, Arq.) 
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Unidade Orgânica: SERVIÇOS DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO Data:2015/12/22 

 
 

ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho - Resposta ao parecer no 

âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: OF_DSOT_2604/2015) – resposta ao Parecer da 

Direção Geral do Território (DGT). 

 
A presente informação dos Serviços de Planeamento Estratégico tem como objetivo elaborar a 

resposta, a todas as questões e considerações formuladas pela Direção Geral do Território (DGT) - 

que integra a Comissão de Acompanhamento (CA), atualmente designada por Comissão Consultiva, 

de acordo com o artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na reunião de conferência de serviços, realizada em 29-

07-2015.  

 

Em 28/07/2015, a DGT através da Sra. Diretora dos Serviços de Regulação, Planeamento e 

Comunicação Dra. Luísa Esmeriz emitiu parecer favorável à proposta de revisão do PDM de Espinho 

condicionado à resolução das questões indicadas. 

 

Assim, da análise efetuada ao parecer da DGT cumpre-nos esclarecer o seguinte:  

1 – Rede Geodésica 

1.4 Dentro do limite do concelho de Espinho existe apenas o vértice geodésico “ Espinho”, o qual 

não se encontra implantado na planta de Condicionantes, sendo as suas coordenadas no sistema de 

georreferencia PT-TM06/ETRS89… 

- Foi introduzido na Planta de Condicionantes o vértice geodésico “ESPINHO” bem como a área 

circunjacente ao sinal. 

 

2 – Cartografia 

2.1Nenhuma das peças gráficas apresenta a indicação da respetiva Precisão Posicional Nominal. 

2.2Na legenda da cartografia é indicada a Série Cartográfica Nacional 1:10 000 quando a cartografia 

de referência homologada e à escala 1:2000. 

- Foi indicada a respetiva precisão posicional nominal das saídas gráficas e foi retirada a 

referência à série cartográfica SCN 10K referida por lapso. 

 

NIPG: 15568/15 Registo Nº: 11260 
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3 – Limites Administrativos 

3.1 As peças desenhadas analisadas contêm a representação dos limites administrativos…como 

tendo origem na CAOP 2014,…Esta situação deve ser corrigida dado que todas as peças desenhadas 

terão que conter na legenda a versão da CAOP considerada. 

- Foram introduzidas as correções relativas à CAOP nas peças desenhadas, tendo como base a 

CAOP 2015. 

 

À consideração superior, 

 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

(Sandra F. de Almeida, Arq.) 
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Unidade Orgânica: SERVIÇOS DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO Data:2015/12/22 

 

ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho - Resposta ao parecer no 

âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: OF_DSOT_2604/2015) – resposta ao Parecer do 

Ministério da Defesa Nacional – Direção- geral de Recursos da Defesa Nacional 

(DRDN). 

A presente informação dos Serviços de Planeamento Estratégico tem como objetivo elaborar a 

resposta, a todas as questões e considerações formuladas pela Direção-geral de Recursos da Defesa 

Nacional (DRDN) que integra a Comissão de Acompanhamento (CA), atualmente designada por 

Comissão Consultiva, de acordo com o artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na reunião de conferência de 

serviços, realizada em 29-07-2015.  

 

Em 21/07/2015, a DRDN através da S/ representante Sra. Eng. Conceição Ezequiel emitiu parecer 

favorável à proposta de revisão do PDM de Espinho. Foram apenas formuladas algumas 

considerações pelo que vimos por este meio submete las para análise e aprovação. 

 

Assim, da análise efetuada ao parecer cumpre-nos esclarecer o seguinte:  

 

1. Na Planta de Condicionantes devem ser representadas corretamente a servidão do aeródromo 

AM1 Dec. 11/2014 de 14 de abril… e a servidão militar da carreira de tiro,Dec. 46 411 de 29 de 

junho 1965. 

- Feito em conformidade.  

2. Propõe-se que na legenda da Planta de Condicionantes seja criado um titulo com designação de 

Defesa Nacional, onde será incluído: 

 Zona de servidão aeronáutica… 

 Oleoduto Leixões/Ovar… 

 Servidão militar do quartel de Espinho… 

 Carreira de tiro. 

- Feito em conformidade.  
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3. Na Planta de Ordenamento – Qualificação do Solo - Na legenda – ESPAÇOS DE USO ESPECIAL 

EQUIPAMENTOS ESTRUTURANTES, na trama onde se lê: RE Regimento de Engenharia deverá ler-

se DN-Defesa Nacional. 

- Feito em conformidade.  

 

4. No Regulamento, artigo 7.º alínea e)Proteção de Infraestruturas, onde se lê v. Servidão 

aeronáutica da Base Aérea de Cortegaça deve ler-se Defesa Nacional-Servidão Aeronáutica do 

Aeródromo AM1, onde se lê vii. Instalações militares devem ler-se vii. Defesa Nacional- 

Instalações Militares, onde se lê x. Oleoduto deve ler-se x. Defesa Nacional-Oleoduto 

Ovar/Leixões. 

- Feito em conformidade (artigo 8.º). 

 

5. No Relatório do Plano Cap. 4.6 – Equipamentos, fig. 4.6.2,… onde se lê Militar deve ler-se Defesa 

Nacional e deve ser incluído o Oleoduto de Leixões/Ovar. 

- Feito em conformidade. 

 

6. No relatório Cap. 5 Servidões e Restrições de Utilidade Publica deverão ser retificadas as tramas 

correspondentes às diferentes servidões e referidos os diplomas de constituição de cada servidão. 

- As tramas foram efetuadas em conformidade. Quanto à identificação dos diplomas, 

efetuamos um anexo no regulamento (ANEXO I) onde estão identificados os diplomas de 

todas as servidões e restrições de utilidade pública existentes no território municipal. 

…a Carreira de Tiro de Espinho …a mesma terá que vir referenciada uma vez que ainda se encontra 

em vigor. 

- A Carreira de Tiro vem referenciada no ANEXO I – servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública do Regulamento e na Planta de Condicionantes. 

 

À consideração superior, 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

(Sandra F. de Almeida, Arq.) 
 

 
 

20
15

,E
X

P,
I,

I,
11

26
1



 

  
INFORMAÇÃO INTERNA 

PG03-00-IMP-12 | 00 

Classificação: 00.00.00 

 

 

Página | 1 / 2 
Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho 

Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt 

 
 

 

 
 
 

Unidade Orgânica: SERVIÇOS DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO Data:2015/12/22 

 

ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho - Resposta ao parecer no 

âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: OF_DSOT_2604/2015) – resposta ao Parecer da 

Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN). 

 
A presente informação dos Serviços de Planeamento Estratégico tem como objetivo elaborar a 

resposta, a todas as questões e considerações formuladas pela Direção Regional de Cultura do Norte 

(DRCN) – que integra a Comissão de Acompanhamento (CA), atualmente designada por Comissão 

Consultiva, de acordo com o artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na reunião de conferência de serviços, 

realizada em 29-07-2015.  

 

Em 29/07/2015, a DRCN através das S/ representantes, Sra. Arq. Leonor Sousa Pereira e Sra. Arq. 

Carla Cruz, emitiram parecer favorável à proposta de revisão do PDM de Espinho. Foram apenas 

formuladas algumas considerações pelo que vimos por este meio submete las para análise e 

aprovação. 

 

Assim, da análise efetuada ao parecer da DRCN, cumpre-nos esclarecer o seguinte:  

 

I - Peças Desenhadas  

O Castro de Ovil não vincula a administração central, não constituindo servidão administrativa… 

-  Feito em conformidade na Planta de Condicionantes. 

 

II – Regulamento: 

artigo 35.º 

Onde se lê Obras de prospeção arqueológica recomenda-se…trabalhos arqueológicos. 

- Feito em conformidade (artigo 36.º). 

-  

artigo 66.º 

n.º 3, alínea a): Dever-se-á retirar a referência a imoveis de interesse nacional… 

- Feito em conformidade. 
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Propõe-se a inserção de um novo ponto que contemple…Todas as intervenções que impliquem 

revolvimento de solos em igrejas e capelas construídas até finais do sec. XIX… 

- Feito em conformidade (artigo 70.º) do regulamento e na Planta de Ordenamento – 

Património. 

 

À consideração superior, 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

(Sandra F. de Almeida, Arq.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O Trabalhador, 
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Unidade Orgânica: SERVIÇOS DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO Data:2015/12/22 

 

ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho - Resposta ao parecer no 

âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: OF_DSOT_2604/2015) – resposta ao Parecer da 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 

A presente informação dos Serviços de Planeamento Estratégico tem como objetivo elaborar a 

resposta, a todas as questões e considerações formuladas pela Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) que integra a Comissão de Acompanhamento (CA), atualmente designada 

por Comissão Consultiva, de acordo com o artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na reunião de conferência de 

serviços, realizada em 29-07-2015.  

 

Em 28/07/2015, a ANACOM através do S/ Representante Sra. Eng. Carlos Marques emitiu parecer 

favorável à proposta de revisão do PDM de Espinho. Foram apenas formuladas algumas 

considerações pelo que vimos por este meio submete las para análise e aprovação. 

 

Assim, da análise efetuada ao parecer cumpre-nos esclarecer o seguinte:  

…da análise verificou-se que no Regulamento da proposta, no capitulo de Servidões e Restrições de 

Utilidade Publica, se refere à existência de uma ligação hertziana, queimpõe servidão administrativa. 

a planta de Condicionantes apresenta o traçado da projeção horizontal dessa ligação…o processo de 

constituição da servidão associada a esta ligação…não foi concluído..deve ser eliminada do 

Regulamento…e da carta de condicionantes. 

  
- Feito em conformidade. 

 

À consideração superior, 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

(Sandra F. de Almeida, Arq.) 
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Unidade Orgânica: SERVIÇOS DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO Data:2015/12/22 

 

ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho - Resposta ao parecer no 

âmbito do artigo 85.º do RJIGT (V/ ref: OF_DSOT_2604/2015) – Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). 

 

A presente informação dos Serviços de Planeamento Estratégico tem como objetivo elaborar a 

resposta, a todas as questões e considerações formuladas pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento da Região Norte (CCDR-N) – entidade coordenadora da Comissão de 

Acompanhamento (CA), atualmente designada por Comissão Consultiva, de acordo com o artigo 

85.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT), na reunião de conferência de serviços, realizada em 29-07-2015.  

 

Em 28/07/2015, a CCDR-N através da S/ representante, Sra. Arq. Helena Cristina Rebelo, emitiu 

parecer favorável à proposta de revisão do PDM de Espinho condicionado à incorporação na Proposta 

do Plano, das correções explicitadas no parecer. 

 

Assim, da análise efetuada ao parecer da CCDR-N relativo à Terceira Reunião Plenária da Comissão 

de Acompanhamento, cumpre-nos esclarecer o seguinte:  

 

3. CONTEUDO MATERIAL (pág. 5/26) 

3.1. Planta de Condicionantes (PC) 

(pág. 6/26) – Paragrafo 6 – A Planta de Condicionantes, elaborada à escala 1:10.000 

servidões…estando em falta a identificação do estabelecimento SEVESO (Eurospuma – Sociedade 

Industrial de Espumas Sintéticas, S.A.) 

- Nada a referir. Proceder em conformidade 

 

(pág. 7/26) – Paragrafo 7 - Deve ser distinguido, na planta dos cursos de água integrados na 

Reserva Ecológica Nacional (REN) dos restantes leitos do domínio público hídrico. 

- Nada a referir. Procedeu-se em conformidade. 

(pág. 7/26) – Paragrafo 9 - No quadro de exclusões da REN, substituir “áreas a excluir” por “áreas 

excluídas”. 

- Nada a referir. Procedeu-se em conformidade. 
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(pág. 7/26) – Paragrafo 10 - …recomenda-se a alteração das tramas utilizadas para identificação 

dessas áreas, de modo a melhorar a leitura das manchas. Propõe-se a aplicação de linhas de 

contorno, de cores distintivas para C e E, nas propostas de exclusão da REN. 

- Nada a referir. Procedeu-se em conformidade. 

(pág. 7/26) – Paragrafo 11 - Deve se representado o domínio público marítimo. 

- Nada a referir. Procedeu-se em conformidade. 

 

(pág. 8/26) – Paragrafo 1 -Existe correspondência parcial de área percorrida por incêndio com 

Espaços de Atividades Económicas, Áreas Terciárias A Consolidar e Área Urbana de Matriz Rural. 

- A correspondência parcial que interessa ter em atenção apenas existe numa pequena área 

incluída em espaço residencial de matriz urbana que foi agora integrada em solo rústico, na 

categoria de “Espaços Florestais”. 

- Todas as restantes correspondências referem-se a áreas que são urbanas no PDM ainda em 

vigor, pelo que não deve ser considerada qualquer alteração por esse motivo, em 

conformidade com o disposto no artigo 1.º do DL 327/90, de 22 de outubro, com a redação 

dada pelo DL 55/2007, de 12 de março. 

 

3.2.1 Plantas Anexas à Planta de Ordenamento 

(pág. 11/26) – Paragrafo 7 – As UOPG e SUOPG deverão ser delimitadas na planta e ter 

correspondência com a legenda. 

- Nada a referir. Proceder em conformidade. 

(pág. 11/26) - Paragrafo 8 – A legenda deverá…dos espaços preenchidos com a trama de cor verde. 

- Nada a referir. Proceder em conformidade. 

(pág. 11/26) - Paragrafo 9 – As áreas inundáveis deverão ser assinaladas na planta. 

- Assinalam-se apenas as zonas inundáveis em solo urbano, tal como dispõe o n.º 1 do DL 

364/98, de 21 de novembro, as quais serão delimitadas na Planta de Síntese (denominada de 

Planta de Ordenamento).  

 

3.3 Regulamento 

(pág. 12/26) - Paragrafo 1 - …Assim, no n.º 2 do art. 3.º deve ser feita menção à fundamentação da 

sustentabilidade económica e financeira como sendo um elemento que acompanha o plano... 

- Feito em conformidade. 

(pág. 12/26) - Paragrafo 2 -…POOC...afigura-se imprescindível a pronuncia da APA mais 

concretamente sobre a conformidade do regime previsto no PDM… 

- Procedeu-se em conformidade.  
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(pág. 12/26) - Paragrafo 3 – Existindo um estabelecimento SEVESO…no município deve o mesmo 

ser indicado no art. 7.º e na PC… proceder de acordo com o disposto no n.º1 do art. 5.º do DL 

254/2007, a 12 de julho, alterado pelo DL 42/2014, de 18 de março… 

- Quanto à identificação do estabelecimento SEVESO nada a referir e procedeu-se em 

conformidade. Quanto à fixação das distâncias foi consultada a APA, conforme é do 

conhecimento da Comissão. 

(pág. 12/26) - Paragrafo 4 - Na al. a) do art. 7.º deve…ser feita menção às margens das águas do 

mar. 

- Feito em conformidade. 

(pág. 12/26) - Paragrafo 5 - …devem ser indicados os despachos que constituíram as servidões das 

infraestruturas como condicionantes, nem na PC, o que não impede que no próprio 

regulamento…seja estabelecido algum regime com vista a protege-las.  

- Foram retiradas as infraestruturas (a EEAR e a ETAR). 

 

(pág. 13/26) – Paragrafo 1 – Uma vez que não existem zonas inundáveis em solo urbano, devem, 

sem prejuízo da pronúncia da APA, ser assinaladas na PO fazendo tal menção no n.º 1 do art. 9.º. 

- O assinalar as zonas inundáveis na PO já está satisfeito. No regulamento foi feita a menção 

no art. 9.º. 

(pág. 13/26) – Paragrafo 2 - Na al. c) do art. 15.º é feita a menção à categoria de solo rural espaços 

de equipamentos e infraestruturas. Recomenda-se que na legenda da planta de ordenamento- 

qualificação do solo se adote igual designação. 

- Nada a referir. Procedeu-se em conformidade. 

(pág. 13/26) – Paragrafo 3 – Também nessa alínea recomenda-se que seja feita menção aos 

“aprestos de pesca”…no n.º 1 do art. 38.º... 

- Feito em conformidade. 

(pág. 13/26) – Paragrafo 4 - …alínea c) do artigo 15.º…espaços recreativos …Recomenda-se que se 

adote igual designação, bem como na legenda da PO-qualificação do solo. 

- Feito em conformidade. Procedeu-se em conformidade na PO. 

(pág. 13/26) – Paragrafo 5 – Quanto aos espaços residenciais… Sugere-se que a Câmara Municipal 

pondere, em alternativa a sua integração em espaços urbanos de baixa densidade. 

- Feito em conformidade. 

(pág. 13/26) – Paragrafo 6 – Na subalínea ii), al. d), do art. 16.º faz-se menção a espaços 

ribeirinhos…igual designação na legenda da PO. 

- Nada a referir. Procedeu-se em conformidade. 

20
15

,E
X

P,
I,

I,
11

26
4



 

  
INFORMAÇÃO INTERNA 

PG03-00-IMP-12 | 00 

Classificação: 00.00.00 

 

 

Página | 4 / 11 
Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho 

Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt 

 
 

(pág. 13/26) – Paragrafo 7 – Na subalínea iv) da al. d), art. 16.º alude-se aos espaços de 

enquadramento de infraestruturas, bem como na al. d) do n.º 1 do art. 55.º, os quais não estão 

assinalados na PO – qualificação de solo… 

- Nada a referir. Procedeu-se em conformidade. 

(pág. 13/26) – Paragrafo 8 - No art. 17.º substituir a palavra regulamento por plano. 

- Feito em conformidade. 

 

(pág. 14/26) – Paragrafo 1 – …sugere-se que os n.ºs 1 e 3 do art.º 19.º sejam reformulados no 

sentido de tornar a “garantia de uma correta integração na envolvente” uma exigência, cuja violação 

é motivo de indeferimento, cabendo ao requerente a obrigação de a fundamentar com os elementos 

que entenda necessários… 

- Entende-se que o artigo 19.º é suficientemente explícito ao identificar os temas que devem 

ser tidos em atenção na integração na envolvente. O desenvolvimento e regulamentação 

desta temática pode, se o Município o considerar como necessário, ser alvo do RMUE. 

(pág. 14/26) – Paragrafo 2 – … no regulamento se indique qual a a zona urbana consolidada para 

efeitos de aplicação do Reg. Geral do Ruído, anexo ao DL 9/2007… 

- Sendo a zona urbana consolidada a zona mista ou sensível com ocupação estável, significa 

que ela é dinâmica, pelo que não faz sentido delimitá-la na PO nem no regulamento, uma vez 

que o conceito está definido na lei. Exceto se se pretender saber se as zonas consolidadas 

definidas nas categorias de espaço são ou não estáveis. 

(pág. 14/26) – Paragrafo 3 – …n.º 3 do art. 24.º...sugere-se que seja definida uma distância para o 

solo urbano ou critérios para o seu estabelecimento…  

- Feito em conformidade. 

(pág. 14/26) – Paragrafo 4 - recomenda-se que no art. 27.º se explicite/indique quais são as áreas 

edificadas consolidadas para aplicação do DL 124/2006 e recolher o parecer do ICNF sobre esta 

matéria. 

- Considera-se que esta questão foi ultrapassada na reunião de concertação onde foi 

mencionado que o conceito está definido na legislação em vigor. 

(pág. 14/26) – Paragrafo 5 – n.º 2 do artigo 29.º… instalações de apoio direto e exclusivo a 

atividades agrícolas… em RAN…situação que deve ser aferida a fim de se apurar se se trata, ou não, 

de um lapso. 

- Não se incluiu porque a edificabilidade está regulada no art. 2.º da Portaria n.º 162/2011, de 

18 de Abril. 

(pág. 14/26) – Paragrafo 6 – No n.º 2 do art. 29 deve substituir-se os números por alíneas…e no n.º 

5 corrigir-se as subalíneas. 

- Trata-se de um comentário a uma versão antiga, estando a situação ultrapassada. 
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(pág. 14/26) – Paragrafo 7 – No n.º 3 do artigo 29.º admite-se a construção,…de edifícios para fins 

habitacionais. Sem qualquer restrição que assegure a excecionalidade a que se refere o n.º 3 do art. 

14.º do DL 80/2015,…nem definição de morfo tipologia…o que não é compatível com a definição de 

solo rústico constante na al. b) do n. 2 do art. 71.º do citado diploma legal… 

- Feito em conformidade. 

(pág. 14/26) – Paragrafo 8 – Recomenda-se que se reformule a subalínea iv), n.º 5, art. 29.º, para 

que se elimine repetições. 

- Trata-se de um comentário a uma versão antiga, estando a situação ultrapassada. 

 

(pág. 15/26) – Paragrafo 1 – Na alínea a) do art. 31.º, al. a) do n.º 1 do art. 32 (33).º, n.º 2 do art. 

39.º, deve ser retirada a menção às obras de conservação,…de reconstrução e alteração uma vez 

que se afigura desnecessária face ao disposto no art. 60.º… do RJUE. 

- Feito em conformidade. 

(pág. 15/26) – Paragrafo 2 – No n.º 2 do artigo 37.º prevê-se que no aglomerado da Praia de 

Paramos não são admissíveis novas construções para além das necessárias à defesa da costa da 

ação do mar enquanto o Planos de Pormenor correspondente à UOPG2 não estiver em vigor. 

- Trata-se agora do art. 80.º. Na UOPG2 há áreas onde pode haver lugar a operações 

urbanísticas e que não estão inseridas no aglomerado da Praia de Paramos. 

(pág. 15/26) – Paragrafo 3 – O capitulo VI do título V refere-se aos espaços de equipamentos e 

infraestruturas. Recomenda-se que no regulamento e legenda da planta de ordenamento – 

qualificação se adote igual designação. 

- Feito em conformidade. 

(pág. 15/26) – Paragrafo 4 - No n.º 5 do art. 42.ºestabelece-se que nas operações urbanísticas de 

impacte relevante como tal consideradas em regulamento municipal deve ser criado estacionamento 

publico… Atento ao disposto no n.º 5 do art. 57.º do RJUE… devem na norma em apreço ser 

também mencionadas as operações urbanísticas de impacte semelhante a uma operação de 

loteamento nos termos a definir em regulamento municipal. A mesma observação é feita no n.º 1 do 

art. 71.º… e n.º 1 do art. 72.º. 

- O impacte relevante é mais abrangente e inclui o impacte semelhante a uma operação de 

loteamento, tal como está disposto no RMUE. 

(pág. 15/26) – Paragrafo 5 – Quanto às subal. i) e ii) da al. b) do n.º 1 do art. 44.º recomenda-se 

que se clarifique onde estão estabelecidas as alturas de fachada…o estabelecimento de outra altura 

de fachada pela CM só poderá ocorrer através de um PMOT. 

- Também a operação de loteamento ou mesmo uma obra de construção pode definir essa 

cércea. Se já tiver havido um licenciamento com cércea que se pretende para o futuro, essa 

é a cércea do novo arruamento. 
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(pág. 15/26) – Paragrafo 6 - No n.º 2 do art. 46.º refere-se que os espaços residenciais de matriz 

urbana dividem-se em tipo I e tupo II…E na legenda da PO – qualificação do solo verifica-se que se 

divide tipo I consolidado e tipo I a consolidar… 

- Procedeu-se em conformidade. 

(pág. 15/26) – Paragrafo 7 – No n.º 2 do art.º 50.º refere-se que os espaços de atividades 

económicas dividem-se nas subcategorias de áreas terciárias e áreas industriais…o quem não resulta 

claro no regulamento. Deve esta situação ser corrigida/ colmatada pela forma que a CM entender 

conveniente. 

- Feito em conformidade. 

 

(pág. 16/26) – Paragrafo 1 – Do n.º 3 do art. 53.º deve ser retirada a expressão bruta cfr. ficha 8 e 

12 do anexo do DR 9/09. 

- Feito em conformidade. 

 (pág. 16/26) – Paragrafo 2 – Na legenda da PO – QS distingue-se a propósito dos espaços de uso 

especial equipamentos estruturantes o consolidado e o a consolidar o quer não decorre do 

regulamento…do art. 57.º e 58.º, o que deve ser corrigido… 

- Procedeu-se em conformidade. Ver PO – QS. 

(pág. 16/26) – Paragrafo 3 – No n.º m1 do artigo 61.º, e sem prejuízo da pronuncia da 

entidade…recomenda-se que se substituía Estradas de Portugal (EP) por Infraestruturas de Portugal 

S. A. (IP, SA) – cfr DL 91/2015, de 29 de maio. 

- Feito em conformidade. 

(pág. 16/26) – Paragrafo 4 – No quadro constante no n.º 1 do artigo 61.º deve substituir-se a 

palavra rural por rustico… 

- Feito em conformidade. 

(pág. 16/26) – Paragrafo 5 - Nos tít. VIII, IX e X deve ser corrigida a numeração dos artigos. 

- Trata-se de um comentário a uma versão antiga, estando a situação ultrapassada. 

(pág. 16/26) – Paragrafo 6 – Na al. b) do n.º 3 do artigo 62(65)…deve clarificar se que as ações 

indicadas são sujeitas a Avaliação de Impacte Ambiental nos termos da lei…cfr DL 151 – B/2013, de 

31 de outubro… 

- Feito em conformidade. 

(pág. 16/26) – Paragrafo 7 – Na n.º 5 do artigo 62 (65)…remete-se para o ponto 1.3 do anexo I do 

regulamento… contudo neste anexo não existe o mencionado ponto…ICNF 

- Feito em conformidade porque foi integrada a parte do ANEXO II que estava em falta. 
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(pág. 16/26) – Paragrafo 8 – No n.º 1 do artigo 63.º (66) refere-se que o património cultural 

identificado na PO – Patrimonio Cultural e no anexo III do regulamento…verifica-se que no anexo III 

não se indica os imóveis…com os n.ºs 216 e seguintes... 

- Foram incluídos os imóveis 216 a 219. Atualmente é o ANEXO IV do Regulamento. 

(pág. 16/26) – Paragrafo 9 – Na al. a) n.º 3 do artigo 63.º(66) faz-se alusão a sítios de valor 

arqueológico classificados ou em vias de classificação…na PC não é feita qualquer menção aos 

mesmos… 

- Ultrapassada esta questão pela alteração das normas relativas aos valores arqueológicos. 

 

(pág. 17/26) – Paragrafo 1 – Nos artigos art. 65.º e 66.º (68 e 69) prevê-se a execução em solo 

urbanizado e não urbanizado…Igualmente deve ser revista a formulação do art. 67.º quando 

menciona solo não urbanizado e do n.º 2 do artigo 79.º quando se refere a zona urbanizada. 

- Alteraram-se estes artigos de forma a eliminar o solo não urbanizado, passando a considerar-

se duas categorias operativas do solo urbano com formas de execução diferenciadas: o 

consolidado e o não consolidado. 

(pág. 17/26) – Paragrafo 2 – O disposto no n.º 1 do artigo 72.º (75), quando refere que as parcelas 

a integrar no domínio público são acordadas entre o promotor e o município, não se ajusta ao 

procedimento previsto no n.º 2 do art. 44.º do RJUE, que menciona que o requerente deve assinalar 

as áreas de cedência ao município em planta a entregar com o pedido de licenciamento… 

- Conquanto se considere que não existe o desfasamento mencionado e que deve ser 

promovido o acordo entre as partes, retirou-se a parte dúbia da norma.  

(pág. 17/26) – Paragrafo 3 – No n.º 1e 2 do artigo 74.º(77)…deve substituir-se a palavra índice 

médio de utilização por edificabilidade média do plano, acolhendo-se a designação constante na al. 

a) do n.º 1 do artigo 177.º do DL80/2015, de 14 de maio. 

- Feito em conformidade. 

(pág. 17/26) – Paragrafo 4 – No artigo 76.º (79)…não se esclarece quais as formas de execução das 

UOPG n.º 3 e 4, nem se clarifica no regulamento quais os termos de referencia das 4 UOPG, o que 

deve ser colmatado,…cfr al. l) do n.º 1 do artigo 96.º do DL 80/2015, 14 de maio. 

- A alínea l) do n.º1 do artigo 96.º do RJIGT nada refere quanto há obrigatoriedade da 

definição das formas de execução das UOPG. De qualquer forma, as UOPG estabelecidas no 

plano assumem-se como áreas suficientemente abrangentes de territórios homogéneos para 

os quais são definidos uma série de objetivos que o plano pretende atingir e correspondem a 

áreas de planos de urbanização (caso da UOPG 1) ou de pormenor (UOPG 2) ou que 

integram SUOPG cujas formas de execução o plano define.   
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(pág. 18/26) – Paragrafo 1 – A respeito do desenho de conjunto mencionado na al. a) do n.º 2 do 

art. 78.º(81.º)é de referir que o mesmo não pode configurar um estudo urbanístico a impor…nas 

situações de exceção mencionadas no n.º2 do art. 79.º(82)…. 

- Não se pretende que o desenho de conjunto constitua a figura de estudo urbanístico, mas 

apenas referi-lo como necessário ao desenvolvimento das unidades de execução, tal como se 

refere no artigo seguinte. 

(pág. 18/26) – Paragrafo 2 – No n.º 1 do artigo 82.º deve substituir-se…retificado por ratificado. 

- Feito em conformidade 

(pág. 18/26) – Paragrafo 3 – Sobre o anexo I e II afigura-se imprescindível a pronúncia do ICNF. 

- Alterada a numeração dos ANEXOS do Regulamento. Aguarda-se a pronuncia do ICNF. 

(pág. 18/26) – Paragrafo 4 - …recomenda-se que sejam corrigidos os lapsos de escrita. 

- Trata-se de um comentário a uma versão antiga, estando a situação ultrapassada. 

 

3.4 Relatório do Plano 

 

(pág. 19/26) – Paragrafo 1 – O relatório deve detalhar o valor de cada uma das classes de solo 

propostas na PO…estabelecendo o confronto com as áreas equivalentes do PDM em vigor. 

- Feito em conformidade. 

(pág. 19/26) – Paragrafo 2 – A proposta de ordenamento desenvolvida no ponto 7 do relatório deve 

ser fundamentada e mais bem explicitada. 

- Foi elaborada e integrada no relatório uma a carta com a % de ocupação do uso do solo 

existente e carta com a % de ocupação de uso do solo proposto no PDM em vigor.  

(pág. 19/26) – Paragrafo 3 – Deve ser reponderada a delimitação das áreas classificadas na 

proposta de plano como solo urbano tendo em conta a definição de solo urbano constante da alínea 

a) do n.º 2 do artigo 71.º…do RJIGT 

- Foram feitas algumas alterações na Planta de Ordenamento e apresentado o ponto 7.1. 

Classificação e Qualificação do solo com a respetiva explicitação do modelo de ordenamento 

no Relatório do Plano. 

(pág. 19/26) – Paragrafo 4 - …deve ser demonstrado que o que está classificado como urbano se 

encontra total ou parcialmente urbanizado ou edificado nos termos do RJIGT, pois parece constatar-

se que está incorreta classificação de algumas áreas…como as áreas industriais e de armazenagem e 

espaços residenciais de matriz rural. 

- Foram elaborados no Relatório novos quadros com o uso do solo proposto no PDM em vigor e 

o uso do solo proposto no RPDM. 
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3.5 Avaliação Ambiental Estratégica 

 

(pág. 20/26) – Paragrafo 3 – O RA contém, em anexo, os contributos das entidades consultadas, 

fazendo referência aos pareceres da CCDRN, da ANPC e da EP,SA, embora não justificando a não 

integração de outros, quando aplicável… 

- Foram efetuadas as referências aos pareceres da CCDR-N, ANPC e IP não sendo 

apresentadas as justificações da não integração de outros uma vez que os contributos não 

eram aplicáveis. 

(pág. 20/26) – Paragrafo 5- …considera-se que o RA deveria ter transcrito resumidamente os 

contributos e a respetiva ponderação, para clarificar a forma como os mesmos foram integrados no 

RA ou a justificação para o não acolhimento. 

- Feito em conformidade. 

 

(pág. 21/26) – Paragrafo 2 - …salienta-se a ausência de referência ao documento “Avaliação 

Nacional de Riscos” da Agência Portuguesa do Ambiente. 

- Feito em conformidade. 

(pág. 21/26) – Paragrafo 2 …o relatório continua omisso no que se refere aos critérios de avaliação. 

- Foram integrados no relatório critérios de avaliação referentes a cada fator crítico. 

- No FCD “Solo” foram incorporados 3 critérios de avaliação: Organização e Ocupação, 

Património e Mobilidade e Acessibilidades. 

- No FCD “Orla Litoral” foram incorporados 3 critérios de avaliação: Biodiversidade, Linha de 

Costa e Paisagem e Valores Naturais. 

- No FCD “Qualidade de Vida” foram incorporados 3 critérios de avaliação: População, 

Ambiente Urbano e Riscos e Segurança. 

- Foram ainda avaliados e reajustados os objetivos e os indicadores dos referidos fatores 

críticos de decisão. 

(pág. 21/26) – Paragrafo 5 - …considera-se que o exercício de avaliação e a apresentação dos 

resultados teria beneficiado com a ilustração do alinhamento entre as diretrizes identificadas, uma 

análise SWOT e uma Matriz de Riscos e Oportunidades a desenvolver para cada FCD. 

- Após a integração dos critérios de avaliação e respetivos indicadores elucidativos das 

tendências, elaborou-se uma análise SWOT (Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e 

Ameaças) para cada fator crítico de decisão. 

 

(pág. 22/26) – Paragrafo 2 - …deveria ser dado maior enfoque aos indicadores para o FCD 

“Qualidade de Vida” no que se refere aos riscos associados a esta faixa de grande sensibilidade e 

vulnerabilidade territorial. 
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- Feito em conformidade. Foi incluído um critério de avaliação “Riscos e Segurança” no FCD 

“Qualidade de Vida”. 

(pág. 22/26) – Paragrafo 4 - Propõe-se incluir indicadores de monitorização relativos ao FCD “Solo”, 

no que se refere ao critério “dispersão urbana e uso do solo”, pelo que se recomenda colmatar esta 

lacuna, podendo ser adotado um ou mais critérios/indicadores de avaliação previstos (por exemplo, 

peso bruto do solo urbano no total do concelho ou evolução da densidade populacional no solo 

urbano). Propõe-se também integrar indicadores para monitorizar a pressão urbanística em solo 

rural, monitorizar a ocupação em áreas florestais e agrícolas, bem como os níveis de atendimento 

dos equipamentos e serviços existentes e a otimização da acessibilidade (inter e intra-concelhia), o 

que se recomenda reforçar. 

- No FCD “Solo” foram incluídos os seguintes indicadores: 

- % do peso bruto do solo no concelho 

- nº de operações urbanísticas no solo rústico 

- taxa de ocupação em áreas florestais e agrícolas 

- taxa de ocupação dos equipamentos sociais 

- taxa de ocupação efetiva dos espaços de atividades económicas 

- identificação e registo dos setores das atividades económicas. 

(pág. 22/26) – Paragrafo 5 - …considera-se que deverá ser reforçada a articulação com o Plano 

Municipal de Emergência e Proteção Civil, no domínio dos riscos ambientais – estabilidade costeira, 

por exemplo – e tecnológicos, com as propostas do PDM, uma vez que não foi incluído como critério 

associado à “contenção de riscos – ambientais e tecnológicos” no FCD Qualidade de vida; 

- Feito em conformidade. 

 

(pág. 23/26) – Paragrafo 5 - Deverá ser entregue um resumo não técnico das informações referidas 

no RA, previsto no procedimento de AAE… 

- Feito em conformidade. 

 

4. CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES DIRETAMENTE APLICAVEIS 

 

(pág. 26/26) – Paragrafo 2 - …deve a proposta do PDM ser colmatada do ponto de vista substantivo 

(conteúdo material) e formal (conteúdo material), passando a incluir o sistema de monitorização, 

fundamentação da sustentabilidade económica e financeira, o programa de execução que dê 

cumprimento ao estabelecido na atual lei…cfr nomeadamente art. 96.º e 97.º, o n.º 4 do art. 146.º, 

o art. 172.º e o art.º 187.ºdo DL 80/2015 
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- Procedeu-se em conformidade. No entanto importa mencionar que os valores relativos ao 

financiamento das candidaturas elaboradas no âmbito do programa “Portugal 2020” e a 

conclusão do preenchimento dos indicadores de monitorização serão apresentados até à 

conclusão da discussão uma vez que esta informação ainda não se encontra disponível. 

 

À consideração superior, 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico, 

 

 

 

 

 

 

(Sandra F. de Almeida, Arq.) 
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: quarta-feira, 4 de Novembro de 2015 17:58
Para: 'APA - Eng. Sergio Fortuna'; 'APA - Eng. Isabel Ribeiro'; 'APA - Eng Pinto Ferreira'
Cc: 'Eng. Lameiras'; 'CCDR-N-Arq. Helena Rebelo'
Assunto: Transposição do PEOT para a Revisão do PDM de Espinho

Importância: Alta

Boa tarde, 

 

Na sequência da reunião de concertação realizada nas V/ instalações na passada segunda feira, onde em 

representação da APA, estiveram presentes o Sr. Eng. Sergio Fortuna, a Sra. Eng. Isabel Ribeiro, o Sr. Eng. Pinto 

Ferreira e os Técnicos representantes da CME,  conforme combinado, vimos por este meio submeter as situações 

que consideramos serem de ponderar neste procedimento da transposição. 

 

Assim enviamos os seguintes elementos para análise: 

- A planta de conformidade do POOC-CE, com a proposta do PDM – versão de trabalho 

- As 7 situações identificadas de eventual conflito. 

 

 
 

 

sandra.almeida@cm-espinho.pt  
envie alguns ficheiros  

Download
 

 

   

Ficheiros (total de 20 MB)  

POOC_Conformidade.pdf  

Situações de Conflito.pdf  

Disponível até  

11 de Novembro de 2015  
 

Obtenha mais do WeTransfer, tenha Plus  

 
 

 

 

Sobre WeTransfer Contacto Legal  Patrocinado por Serviços Web Amazon  

 

Encontramo-nos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional. 

 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  

Planeamento Estratégico I Câmara Municipal de Espinho 

E: sandra.almeida @cm-espinho.pt 
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T: (+351) 227 335 800 

� Por favor considere as suas responsabilidades ambientais.  
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: segunda-feira, 14 de Setembro de 2015 11:32
Para: 'Fatima Correia'; 'CCDR-N-Arq. Helena Rebelo'
Cc: 'Eng. José António Lameiras'; 'CCDR-Dra. Cristina Guimaraes'
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)

Importância: Alta

Bom dia Sra. Arq. Fátima Correia, 

 

Após a receção da resposta emitida pela ANPC considera-se que a reunião de concertação (sobre os pareceres 

emitidos pela ANPC e a APA) deverá ocorrer na mesma. Relativamente à data proposta,  gostaria de saber se sempre 

será possível realizar a reunião amanhã (à tarde) ou na quarta feira? 

 

Aproveito também para a questionar a Sra. Arq.  se o pedido formulado telefonicamente relativo à realização de 

uma outra reunião de concertação, esta entre a CCDR-N, as IP e a CME será exequível ainda durante esta semana. 

 

Disponível para qualquer esclarecimento adicional. 

Muito obrigada. 

 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  
 

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  

 

De: Fatima Correia [mailto:fatima.correia@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 16:06 
Para: Sandra Almeida 
Assunto: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
Importância: Alta 
 

Boa tarde Arq.ª Sandra Almeida 

  

Junto envio a resposta da ANPC, incluindo respetivos anexos.  

  

Com os melhores cumprimentos, 
  
Fátima Correia 
TÉCNICO SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 22 543 39 37 � FAX +351 22 606 14 83 

www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  
AVISO LEGAL 

  
  

  
  

De: Margarida Guedes [mailto:margarida.guedes@prociv.pt]  
Enviada: sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 15:49 
Para: Fatima Correia; pinto.ferreira@apambiente.pt; gravr@infraestruturasdeportugal.pt 
Cc: Cristina Guimaraes; Jose Freire; Helena Rebelo; CODIS Aveiro; Patrícia Pires 
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
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Ex.ma Senhora: 

  

Estarei ausente do país em representação da ANPC de 14 a 21 de setembro, inclusive.  

  

Poderei reunir apenas a partir de 22 de setembro. Contudo, e atendendo ao teor do nosso parecer, que se mantém, 

sugiro, caso a CM de Espinho assim entenda por bem, e de forma a agilizar a situação (dada a urgência) que seja 

adicionado ao regulamento o seguinte artigo (no pressuposto de que a situação de maior relevância a abordar na 

reunião seja a questão do risco de acidente industrial grave e as medidas no âmbito do ordenamento do território, 

previstas pelo DL 254/2007 de 12 de julho): 

“Artigo ?.º Distâncias de segurança na envolvente de estabelecimentos com substâncias perigosas  
  

  
— Até à publicação dos critérios de referência 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: 
  
No raio de alcance que define as zonas de perigosidade associadas 
ao estabelecimento existente no local (Eurospuma, SA), delimitado na Planta 
de Condicionantes, não são compatíveis usos habitacionais e 
os que impliquem elevada concentração de pessoas ou a presença 
de pessoas com mobilidade reduzida, designadamente, estabelecimentos 
ou conjuntos comerciais de grandes dimensões, áreas livres 
para espetáculos, interfaces de transportes de passageiros, escolas, 
estabelecimentos prisionais lares e centros de dia para idosos ou 
para pessoas com deficiência, hospitais e outros estabelecimentos 
de saúde com internamento. Nesta zona também não é compatível 
a presença de equipamentos para socorro da população em caso de 
acidente, como sendo quartéis de bombeiros, forças de segurança e serviços de proteção civil.” 
  
  

No sentido de definir as zonas de perigosidade e as distâncias de segurança em causa, e tal como já informado do 

antecedente, deverão contactar  a Agência Portuguesa do Ambiente, uma vez que a Portaria em questão ainda não 

foi publicada e é esta entidade que tem competência na matéria, cabendo a opção final à Autarquia. 

  

Note-se que o DL 254/2007 foi entretanto revogado pelo DL 150/2015 de 05 de agosto (anexo) mas existe uma 

norma transitória para processos em curso que não prejudica o que atrás expus. 

  

  

Envio ainda o contacto dos técnicos (Eng.ª Sara Vieira (sara.vieira@apambiente.pt) e dirigentes da APA (Eng.ª Maria 

do Carmo Figueira (maria.figueira@apambiente.pt)  que têm habitualmente dado apoio às solicitações dos 

municípios e à ANPC nesta matéria (Prevenção de Acidentes Graves): 

  

  

As outras questões relativas aos riscos abordadas no parecer parecem-me de resolução mais simples e o sentido do 

mesmo também é bastante evidente.  

  

  

Por fim, reitero que todas as disposições não legalmente vinculadas ficam à consideração da Câmara Municipal de 

Espinho, como sugestão de melhoria.  

  

  
Com os melhores cumprimentos 

  

Margarida Guedes 
Técnica Superior 
Planeamento de Emergência, Ordenamento do Território, Riscos e Sensibilização Pública 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro 



3
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De: Fatima Correia [mailto:fatima.correia@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 11:52 
Para: pinto.ferreira@apambiente.pt; gravr@infraestruturasdeportugal.pt; Margarida Guedes 
Cc: Cristina Guimaraes; Jose Freire; Helena Rebelo 
Assunto: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
Importância: Alta 

  

Entidades: APA, ANPC e Infraestruturas de Portugal, SA (rede ferroviária) 

  

  

Ex. mos/as Senhores/as 

  

Uma vez que a minha colega Helena Cristina Rebelo, coordenadora dos trabalhos de revisão do PDM de Espinho na 

CCDR-N, se encontra de férias, venho informar que a Câmara de Espinho solicitou com urgência uma reunião de 

concertação relativa àquele instrumento territorial, cuja data limite para a sua realização ocorre já no dia 17-09-

2015, próxima quinta-feira. 

  

Assim, venho solicitar informação sobre a vossa disponibilidade para a realização dessa reunião, propondo as datas: 

15-09-2015 ou 16-09-2015 (da parte da manhã ou da tarde), pelo que agradeço a resposta o mais breve possível.  

  

Mais informo que ainda hoje a Câmara Municipal de Espinho enviará a agenda da reunião, após o que vos será dado 

conhecimento. 

  

Agradecendo a vossa atenção, 

  

Com os melhores cumprimentos, 
  
Fátima Correia 
TÉCNICO SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
    

Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 22 543 39 37 � FAX +351 22 606 14 83 
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Sandra Almeida

De: Helena Rebelo [helena.rebelo@ccdr-n.pt]
Enviado: segunda-feira, 14 de Setembro de 2015 16:11
Para: isabel.santos@infraestruturasdeportugal.pt; angela.sa@infraestruturasdeportugal.pt; 

Sandra Almeida
Cc: Cristina Guimaraes; Fatima Correia
Assunto: reunião de concertação - revisão  PDM de Espinho

 

 

Boa tarde 

 

Serve o presente email para agendar uma reunião de concertação com a Infraestruturas de Portugal e a Câmara 

Municipal de Espinho, no âmbito do procedimento de revisão do PDM, no dia 16 de setembro (próxima quarta feira) 

às 14:45h, nas instalações desta CCDR. 

 

Obrigada 
 

Helena Cristina Rebelo 
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
 

 
 

     
 

 
 
 

 

Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 

www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: terça-feira, 10 de Novembro de 2015 14:52
Para: 'CCDR-N-Arq. Helena Rebelo'
Cc: 'CCDR-N-Dra Cristina Guimaraes'; 'Eng. Lameiras'
Assunto: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal

Importância: Alta

Sra. Arquiteta Helena Rebelo, boa tarde  

 

Tendo a ultima reunião de concertação ocorrido na APA, no passado dia 2 de novembro e remetidos os elementos 

da transposição do PEOT para o procedimento de revisão do PDM, para pronuncia no dia 4 de novembro, considera-

se que o Município apenas necessita de efetuar mais uma reunião de concertação, desta vez com o Turismo de 

Portugal. 

 

Assim, solicita-se à Comissão de Coordenação o agendamento da mesma. 

Muito obrigada. 

 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  

 

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: quinta-feira, 29 de Outubro de 2015 18:06
Para: 'CCDR-N-Arq. Helena Rebelo'
Cc: 'Eng. Lameiras'; 'CCDR-N-Dra Cristina Guimaraes'
Assunto: Reunião - Transposição do PEOT para o PDM de Espinho

Boa tarde Sra. Arq. Helena Rebelo, 

 

Na sequência das reuniões realizadas na Comissão de Coordenação com o Sr. Eng. Pinto Ferreira foi solicitada a 

necessidade urgente de agendarmos uma reunião, com os técnicos da APA intervenientes no processo da POC-CE, 

para que a transposição para o PDM de Espinho pudesse ser concluída com a maior brevidade possível.  

 

Estando aguardar o agendamento da parte do Sr. Eng. Pinto Ferreira, o que ainda não se tinha verificado, e 

proporcionando-se um encontro presencial com a Sr. Eng Isabel Ribeiro e com o Sr. Eng. Sergio Fortuna solicitei 

pessoalmente a realização da mesma. A reunião ficou agendada para a próxima segunda-feira, às 10:30h, na APA, 

nas suas instalações do Porto. 

 

Assim, o presente email tem como objetivo informar a Comissão de Coordenação da ocorrência da reunião e caso a 

Sra. Arq. Helena Rebelo tenha disponibilidade contar com a S/ presença. Deixo apenas à S/ consideração a eventual 

comunicação ao Sr. Eng. Pinto Ferreira, não tendo qualquer conhecimento se essa diligência já foi assegurada pelos 

S/colegas da APA.  

 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  

Planeamento Estratégico I Câmara Municipal de Espinho 

E: sandra.almeida @cm-espinho.pt 

T: (+351) 227 335 800 

� Por favor considere as suas responsabilidades ambientais.  
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Sandra Almeida

De: Helena Rebelo [helena.rebelo@ccdr-n.pt]
Enviado: segunda-feira, 14 de Setembro de 2015 14:41
Para: pinto ferreira; Sandra Almeida
Cc: Fatima Correia; Cristina Guimaraes
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)

Boa tarde 

  

De acordo com o combinado telefonicamente com a Sr.ª Arq.ª Sandra Almeida, fica então agendada a reunião de 

concertação com a APA IP, no próximo  dia 16, às 11h, nas instalações desta CCDR. 

  

  

Cumprimentos, 

  
  
Helena Cristina Rebelo 
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 

www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  

  

  
  

  

  

De: pinto ferreira [mailto:pinto.ferreira@apambiente.pt]  
Enviada: segunda-feira, 14 de Setembro de 2015 11:58 
Para: Fatima Correia; Helena Rebelo 
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
  

Bom dia 

Venho comunicar que dentro das datas sugeridas prefiro dia 16, quarta-feira, da parte da manhã. 

Esta preferência , ou outra data posterior (obs. exceto dia 18, sexta) permite ter algum tempo para “recordar” o 

processo. Acresce que a C.M. de Espinho ainda não enviou nenhum documento – justificava-se apresentar uma 

resposta ao pareceres emitidos - nem mesmo a agenda da reunião. 

Cumprimentos 

  
António Pinto Ferreira 
Administração da Região Hidrográfica do Norte 
Divisão de Planeamento e Informação 

 
Edificio de apoio a doca de recreio, junto a ponte eiffel(s/n) 
4900-405 Viana do Castelo | PORTUGAL  
+351 258 807 130 | Fax: +351 258 842 092 
e-mail: pinto.ferreira@apambiente.pt 
www.apambiente.pt 

  

De: Fatima Correia [mailto:fatima.correia@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 11:52 
Para: pinto ferreira; gravr@infraestruturasdeportugal.pt; margarida.guedes@prociv.pt 
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Cc: Cristina Guimaraes; Jose Freire; Helena Rebelo 
Assunto: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
Importância: Alta 

  

Entidades: APA, ANPC e Infraestruturas de Portugal, SA (rede ferroviária) 

  

  

Ex. mos/as Senhores/as 

  

Uma vez que a minha colega Helena Cristina Rebelo, coordenadora dos trabalhos de revisão do PDM de Espinho na 

CCDR-N, se encontra de férias, venho informar que a Câmara de Espinho solicitou com urgência uma reunião de 

concertação relativa àquele instrumento territorial, cuja data limite para a sua realização ocorre já no dia 17-09-

2015, próxima quinta-feira. 

  

Assim, venho solicitar informação sobre a vossa disponibilidade para a realização dessa reunião, propondo as datas: 

15-09-2015 ou 16-09-2015 (da parte da manhã ou da tarde), pelo que agradeço a resposta o mais breve possível.  

  

Mais informo que ainda hoje a Câmara Municipal de Espinho enviará a agenda da reunião, após o que vos será dado 

conhecimento. 

  

Agradecendo a vossa atenção, 

  

Com os melhores cumprimentos, 
  
Fátima Correia 
TÉCNICO SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 22 543 39 37 � FAX +351 22 606 14 83 

www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  
AVISO LEGAL 
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: segunda-feira, 14 de Setembro de 2015 11:32
Para: 'Fatima Correia'; 'CCDR-N-Arq. Helena Rebelo'
Cc: 'Eng. José António Lameiras'; 'CCDR-Dra. Cristina Guimaraes'
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)

Importância: Alta

Bom dia Sra. Arq. Fátima Correia, 

 

Após a receção da resposta emitida pela ANPC considera-se que a reunião de concertação (sobre os pareceres 

emitidos pela ANPC e a APA) deverá ocorrer na mesma. Relativamente à data proposta,  gostaria de saber se sempre 

será possível realizar a reunião amanhã (à tarde) ou na quarta feira? 

 

Aproveito também para a questionar a Sra. Arq.  se o pedido formulado telefonicamente relativo à realização de 

uma outra reunião de concertação, esta entre a CCDR-N, as IP e a CME será exequível ainda durante esta semana. 

 

Disponível para qualquer esclarecimento adicional. 

Muito obrigada. 

 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  
 

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  

 

De: Fatima Correia [mailto:fatima.correia@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 16:06 
Para: Sandra Almeida 
Assunto: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
Importância: Alta 
 

Boa tarde Arq.ª Sandra Almeida 

  

Junto envio a resposta da ANPC, incluindo respetivos anexos.  

  

Com os melhores cumprimentos, 
  
Fátima Correia 
TÉCNICO SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 22 543 39 37 � FAX +351 22 606 14 83 

www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  
AVISO LEGAL 

  
  

  
  

De: Margarida Guedes [mailto:margarida.guedes@prociv.pt]  
Enviada: sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 15:49 
Para: Fatima Correia; pinto.ferreira@apambiente.pt; gravr@infraestruturasdeportugal.pt 
Cc: Cristina Guimaraes; Jose Freire; Helena Rebelo; CODIS Aveiro; Patrícia Pires 
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
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Ex.ma Senhora: 

  

Estarei ausente do país em representação da ANPC de 14 a 21 de setembro, inclusive.  

  

Poderei reunir apenas a partir de 22 de setembro. Contudo, e atendendo ao teor do nosso parecer, que se mantém, 

sugiro, caso a CM de Espinho assim entenda por bem, e de forma a agilizar a situação (dada a urgência) que seja 

adicionado ao regulamento o seguinte artigo (no pressuposto de que a situação de maior relevância a abordar na 

reunião seja a questão do risco de acidente industrial grave e as medidas no âmbito do ordenamento do território, 

previstas pelo DL 254/2007 de 12 de julho): 

“Artigo ?.º Distâncias de segurança na envolvente de estabelecimentos com substâncias perigosas  
  

  
— Até à publicação dos critérios de referência 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: 
  
No raio de alcance que define as zonas de perigosidade associadas 
ao estabelecimento existente no local (Eurospuma, SA), delimitado na Planta 
de Condicionantes, não são compatíveis usos habitacionais e 
os que impliquem elevada concentração de pessoas ou a presença 
de pessoas com mobilidade reduzida, designadamente, estabelecimentos 
ou conjuntos comerciais de grandes dimensões, áreas livres 
para espetáculos, interfaces de transportes de passageiros, escolas, 
estabelecimentos prisionais lares e centros de dia para idosos ou 
para pessoas com deficiência, hospitais e outros estabelecimentos 
de saúde com internamento. Nesta zona também não é compatível 
a presença de equipamentos para socorro da população em caso de 
acidente, como sendo quartéis de bombeiros, forças de segurança e serviços de proteção civil.” 
  
  

No sentido de definir as zonas de perigosidade e as distâncias de segurança em causa, e tal como já informado do 

antecedente, deverão contactar  a Agência Portuguesa do Ambiente, uma vez que a Portaria em questão ainda não 

foi publicada e é esta entidade que tem competência na matéria, cabendo a opção final à Autarquia. 

  

Note-se que o DL 254/2007 foi entretanto revogado pelo DL 150/2015 de 05 de agosto (anexo) mas existe uma 

norma transitória para processos em curso que não prejudica o que atrás expus. 

  

  

Envio ainda o contacto dos técnicos (Eng.ª Sara Vieira (sara.vieira@apambiente.pt) e dirigentes da APA (Eng.ª Maria 

do Carmo Figueira (maria.figueira@apambiente.pt)  que têm habitualmente dado apoio às solicitações dos 

municípios e à ANPC nesta matéria (Prevenção de Acidentes Graves): 

  

  

As outras questões relativas aos riscos abordadas no parecer parecem-me de resolução mais simples e o sentido do 

mesmo também é bastante evidente.  

  

  

Por fim, reitero que todas as disposições não legalmente vinculadas ficam à consideração da Câmara Municipal de 

Espinho, como sugestão de melhoria.  

  

  
Com os melhores cumprimentos 

  

Margarida Guedes 
Técnica Superior 
Planeamento de Emergência, Ordenamento do Território, Riscos e Sensibilização Pública 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro 
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De: Fatima Correia [mailto:fatima.correia@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 11:52 
Para: pinto.ferreira@apambiente.pt; gravr@infraestruturasdeportugal.pt; Margarida Guedes 
Cc: Cristina Guimaraes; Jose Freire; Helena Rebelo 
Assunto: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
Importância: Alta 

  

Entidades: APA, ANPC e Infraestruturas de Portugal, SA (rede ferroviária) 

  

  

Ex. mos/as Senhores/as 

  

Uma vez que a minha colega Helena Cristina Rebelo, coordenadora dos trabalhos de revisão do PDM de Espinho na 

CCDR-N, se encontra de férias, venho informar que a Câmara de Espinho solicitou com urgência uma reunião de 

concertação relativa àquele instrumento territorial, cuja data limite para a sua realização ocorre já no dia 17-09-

2015, próxima quinta-feira. 

  

Assim, venho solicitar informação sobre a vossa disponibilidade para a realização dessa reunião, propondo as datas: 

15-09-2015 ou 16-09-2015 (da parte da manhã ou da tarde), pelo que agradeço a resposta o mais breve possível.  

  

Mais informo que ainda hoje a Câmara Municipal de Espinho enviará a agenda da reunião, após o que vos será dado 

conhecimento. 

  

Agradecendo a vossa atenção, 

  

Com os melhores cumprimentos, 
  
Fátima Correia 
TÉCNICO SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
    

Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 22 543 39 37 � FAX +351 22 606 14 83 
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www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
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Sandra Almeida

De: Helena Rebelo [helena.rebelo@ccdr-n.pt]
Enviado: segunda-feira, 14 de Setembro de 2015 14:41
Para: pinto ferreira; Sandra Almeida
Cc: Fatima Correia; Cristina Guimaraes
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)

Boa tarde 

  

De acordo com o combinado telefonicamente com a Sr.ª Arq.ª Sandra Almeida, fica então agendada a reunião de 

concertação com a APA IP, no próximo  dia 16, às 11h, nas instalações desta CCDR. 

  

  

Cumprimentos, 

  
  
Helena Cristina Rebelo 
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 

www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  

  

  
  

  

  

De: pinto ferreira [mailto:pinto.ferreira@apambiente.pt]  
Enviada: segunda-feira, 14 de Setembro de 2015 11:58 
Para: Fatima Correia; Helena Rebelo 
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
  

Bom dia 

Venho comunicar que dentro das datas sugeridas prefiro dia 16, quarta-feira, da parte da manhã. 

Esta preferência , ou outra data posterior (obs. exceto dia 18, sexta) permite ter algum tempo para “recordar” o 

processo. Acresce que a C.M. de Espinho ainda não enviou nenhum documento – justificava-se apresentar uma 

resposta ao pareceres emitidos - nem mesmo a agenda da reunião. 

Cumprimentos 

  
António Pinto Ferreira 
Administração da Região Hidrográfica do Norte 
Divisão de Planeamento e Informação 

 
Edificio de apoio a doca de recreio, junto a ponte eiffel(s/n) 
4900-405 Viana do Castelo | PORTUGAL  
+351 258 807 130 | Fax: +351 258 842 092 
e-mail: pinto.ferreira@apambiente.pt 
www.apambiente.pt 

  

De: Fatima Correia [mailto:fatima.correia@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 11:52 
Para: pinto ferreira; gravr@infraestruturasdeportugal.pt; margarida.guedes@prociv.pt 
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Cc: Cristina Guimaraes; Jose Freire; Helena Rebelo 
Assunto: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
Importância: Alta 

  

Entidades: APA, ANPC e Infraestruturas de Portugal, SA (rede ferroviária) 

  

  

Ex. mos/as Senhores/as 

  

Uma vez que a minha colega Helena Cristina Rebelo, coordenadora dos trabalhos de revisão do PDM de Espinho na 

CCDR-N, se encontra de férias, venho informar que a Câmara de Espinho solicitou com urgência uma reunião de 

concertação relativa àquele instrumento territorial, cuja data limite para a sua realização ocorre já no dia 17-09-

2015, próxima quinta-feira. 

  

Assim, venho solicitar informação sobre a vossa disponibilidade para a realização dessa reunião, propondo as datas: 

15-09-2015 ou 16-09-2015 (da parte da manhã ou da tarde), pelo que agradeço a resposta o mais breve possível.  

  

Mais informo que ainda hoje a Câmara Municipal de Espinho enviará a agenda da reunião, após o que vos será dado 

conhecimento. 

  

Agradecendo a vossa atenção, 

  

Com os melhores cumprimentos, 
  
Fátima Correia 
TÉCNICO SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 22 543 39 37 � FAX +351 22 606 14 83 

www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  
AVISO LEGAL 
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: terça-feira, 22 de Setembro de 2015 12:40
Para: 'CCDR-N-Arq. Helena Rebelo'; 'APA - Eng Pinto Ferreira'
Cc: 'José António Lameiras'
Assunto: FW: Fw: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)
Anexos: Parecer APA-EUROSPUMA.pdf

Importância: Alta

Bom dia, 

 

Na sequência da reunião realizada na passada semana na CCDR, sobre o estabelecimento SEVESO – EUROSPUMA, 

serve o presente para reencaminhar os elementos rececionados da EUROSPUMA. 

 

Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional. 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  
 

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  

 
 

De: Sandra Almeida [mailto:sandra.almeida@cm-espinho.pt]  
Enviada: sexta-feira, 18 de Setembro de 2015 10:35 
Para: 'RCarmo@eurospuma.pt' 
Cc: 'Administração Eurospuma'; 'CarlaMaia@eurospuma.pt' 
Assunto: RE: Fw: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 

 
Bom dia Sra. Dra. Rosa, 

 

Aproveito desde já a oportunidade para agradecer a V/ disponibilidade e presença na reunião na CCDR-N. 

O documento enviado será reencaminhado para a APA. 

Muito obrigada. 

Bom trabalho. 

 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  
 

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  

 

De: RCarmo@eurospuma.pt [mailto:RCarmo@eurospuma.pt]  
Enviada: quarta-feira, 16 de Setembro de 2015 18:40 
Para: sandra.almeida@cm-espinho.pt 
Cc: Administração Eurospuma; CarlaMaia@eurospuma.pt 
Assunto: Re: Fw: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 

 
Sra Arquiteta Sandra,  
 
Conforme combinado na reunião de hoje anexo a informação da APA, que  classifica a EUROSPUMA no nível 
inferior de perigosidade de acordo com o D: L :254/2007 que  transpõe a Diretiva SEVESO.  
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Rosa Carmo 
Serviços Juridico/Fiscais 
 
Rua dos Lagos, 242 – Guetim 
Apartado 95 
4501-855 Espinho 
T: (+351) 227 335 068 
F: (+351) 227 335 030 
email | website | mapa  

 
 
 
 
AVISO LEGAL 
A informação presente nesta mensagem, bem como em qualquer dos seus anexos é confidencial e destinada exclusivamente ao(s) 
destinatário(s). Qualquer utilização desta informação que não esteja de acordo com o seu objetivo, qualquer disseminação ou 
divulgação, total ou parcial, é proibida exceto se formalmente aprovada. A Internet não garante a integridade desta mensagem, a qual 
poderá ter sido intercetada, corrompida, perdida, atrasada ou acrescida de vírus. Assim, a Eurospuma, S.A. não se responsabiliza pela 
mensagem se modificada.  
 
DISCLAIMER 
The information in this e-mail and in any attachments is confidential and intended exclusively for the named adressee(s).Any use of this 
information not in accordance with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except if formally 
approved. The Internet can not guarantee the integrity of this message, as it could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 
or incomplete or have viruses added to it. Eurospuma, S.A. will not therefore be liable for the message if modified.  
 
 
 
From:        Geral/Eurospuma/PT  
To:        Administração Eurospuma,  
Cc:        Rosa Carmo/Eurospuma/PT@Eurospuma  
Date:        14/09/2015 16:17  
Subject:        Fw: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)  

 

 

  

Geral 
 
 
Rua dos Lagos, 242 – Guetim 
Apartado 95 
4501-855 Espinho 
T: (+351) 227 335 000 
F: (+351) 227 335 030 
email | website | mapa  

 
 
 
 
AVISO LEGAL 
A informação presente nesta mensagem, bem como em qualquer dos seus anexos é confidencial e destinada exclusivamente ao(s) 
destinatário(s). Qualquer utilização desta informação que não esteja de acordo com o seu objetivo, qualquer disseminação ou 
divulgação, total ou parcial, é proibida exceto se formalmente aprovada. A Internet não garante a integridade desta mensagem, a qual 
poderá ter sido intercetada, corrompida, perdida, atrasada ou acrescida de vírus. Assim, a Eurospuma, S.A. não se responsabiliza pela 
mensagem se modificada.  
 
DISCLAIMER 
The information in this e-mail and in any attachments is confidential and intended exclusively for the named adressee(s).Any use of this 
information not in accordance with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except if formally 
approved. The Internet can not guarantee the integrity of this message, as it could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 
or incomplete or have viruses added to it. Eurospuma, S.A. will not therefore be liable for the message if modified.  
----- Forwarded by Geral/Eurospuma/PT on 14-09-2015 16:16 -----  
 
From:        "Sandra Almeida" <sandra.almeida@cm-espinho.pt>  
To:        <geral@eurospuma.pt>  
Date:        14-09-2015 15:22  
Subject:        FW: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)  
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Sra Dra. Rosa, boa tarde  
   
No âmbito do processo em curso relativo à revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho, na reunião de 

Conferência de Serviços realizada no passado dia 29 de julho, e na sequência das nossas conversas 

telefónicas venho por este meio solicitar/convidar a presença da Eurospuma na reunião de concertação 

que irá ser realizada na CCDR-N, para debater as questões/recomendações levantadas que dizem respeito 

à localização V/ Empresa.  
   
Dessa reunião, resultaram os pareceres das 27 Entidades que integram a Comissão de Acompanhamento, 

e nos pareceres emitidos pela CCDR-N, pela APA e pela ANPC verifica-se que são apresentadas algumas 

condicionantes, uma vez que a EUROSPUMA se encontra classificada como um Estabelecimento SEVESO.  
   
Assim, o Municipio considera que será do interesse da V/ Empresa integrar a reunião mencionada. A 

reunião está agendada para a próxima quarta feira, às 11 horas, nas instalações da CCDR-N, com a Sra. 

Arq. Helena Rebelo. Estarão presentes nesta reunião a CCDR-N, a APA a CME e a Eurospuma. 

Preferencialmente, a técnica que elaborou o Plano de Segurança relativo à Operação Urbanística 

apresentada  na CME em fevereiro de 2015, deverá estar presente para poder prestar os esclarecimentos 

técnicos necessários.  
   
Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.  
   
Cumprimentos  
Sandra de Almeida, arq.  
   
Planeamento Estratégico-leadership  
sandra.almeida @cm-espinho.pt  
(+351) 227 335 800  

 
De: Helena Rebelo [mailto:helena.rebelo@ccdr-n.pt]  
Enviada: segunda-feira, 14 de Setembro de 2015 14:41 
Para: pinto ferreira; Sandra Almeida 
Cc: Fatima Correia; Cristina Guimaraes 
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)  
   
Boa tarde  
   
De acordo com o combinado telefonicamente com a Sr.ª Arq.ª Sandra Almeida, fica então agendada a 

reunião de concertação com a APA IP, no próximo  dia 16, às 11h, nas instalações desta CCDR.  
   
   
Cumprimentos,  
   
   
Helena Cristina Rebelo 
Técnica Superior / Divisão de Planeamento e Gestão Urbana  
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte           
   

   
   
     

   
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal  
TEL +351 226086300 FAX  22 061480  
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www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
   
   
  

 
   
   
De: pinto ferreira [mailto:pinto.ferreira@apambiente.pt]  
Enviada: segunda-feira, 14 de Setembro de 2015 11:58 
Para: Fatima Correia; Helena Rebelo 
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)  
   
Bom dia  
Venho comunicar que dentro das datas sugeridas prefiro dia 16, quarta-feira, da parte da manhã.  
Esta preferência , ou outra data posterior (obs. exceto dia 18, sexta) permite ter algum tempo para 

“recordar” o processo. Acresce que a C.M. de Espinho ainda não enviou nenhum documento – justificava-

se apresentar uma resposta ao pareceres emitidos - nem mesmo a agenda da reunião.  
Cumprimentos  
   
António Pinto Ferreira  
Administração da Região Hidrográfica do Norte  
Divisão de Planeamento e Informação  
 
Edificio de apoio a doca de recreio, junto a ponte eiffel(s/n)  
4900-405 Viana do Castelo | PORTUGAL  
+351 258 807 130 | Fax: +351 258 842 092  
e-mail: pinto.ferreira@apambiente.pt  
www.apambiente.pt  
   
De: Fatima Correia [mailto:fatima.correia@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 11:52 
Para: pinto ferreira; gravr@infraestruturasdeportugal.pt; margarida.guedes@prociv.pt 
Cc: Cristina Guimaraes; Jose Freire; Helena Rebelo 
Assunto: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
Importância: Alta  
   
Entidades: APA, ANPC e Infraestruturas de Portugal, SA (rede ferroviária)  
   
   
Ex. mos/as Senhores/as  
   
Uma vez que a minha colega Helena Cristina Rebelo, coordenadora dos trabalhos de revisão do PDM de 

Espinho na CCDR-N, se encontra de férias, venho informar que a Câmara de Espinho solicitou com urgência 

uma reunião de concertação relativa àquele instrumento territorial, cuja data limite para a sua realização 

ocorre já no dia 17-09-2015, próxima quinta-feira.  
   
Assim, venho solicitar informação sobre a vossa disponibilidade para a realização dessa reunião, propondo 

as datas: 15-09-2015 ou 16-09-2015 (da parte da manhã ou da tarde), pelo que agradeço a resposta o mais 

breve possível.  
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Mais informo que ainda hoje a Câmara Municipal de Espinho enviará a agenda da reunião, após o que vos 

será dado conhecimento.  
   
Agradecendo a vossa atenção,  
   
Com os melhores cumprimentos,  

   
Fátima Correia 
Técnico Superior / Divisão de Planeamento e Gestão Urbana  
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte           
   

   
   
     
   
   
   
   

   
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal  
TEL +351 22 543 39 37 � FAX +351 22 606 14 83  
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
   
Aviso Legal  
   
  

 
   
   
[attachment "image001.jpg" deleted by Rosa Carmo/Eurospuma/PT]  
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: terça-feira, 22 de Setembro de 2015 12:40
Para: 'CCDR-N-Arq. Helena Rebelo'; 'APA - Eng Pinto Ferreira'
Cc: 'José António Lameiras'
Assunto: FW: Fw: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)
Anexos: Parecer APA-EUROSPUMA.pdf

Importância: Alta

Bom dia, 

 

Na sequência da reunião realizada na passada semana na CCDR, sobre o estabelecimento SEVESO – EUROSPUMA, 

serve o presente para reencaminhar os elementos rececionados da EUROSPUMA. 

 

Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional. 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  
 

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  

 
 

De: Sandra Almeida [mailto:sandra.almeida@cm-espinho.pt]  
Enviada: sexta-feira, 18 de Setembro de 2015 10:35 
Para: 'RCarmo@eurospuma.pt' 
Cc: 'Administração Eurospuma'; 'CarlaMaia@eurospuma.pt' 
Assunto: RE: Fw: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 

 
Bom dia Sra. Dra. Rosa, 

 

Aproveito desde já a oportunidade para agradecer a V/ disponibilidade e presença na reunião na CCDR-N. 

O documento enviado será reencaminhado para a APA. 

Muito obrigada. 

Bom trabalho. 

 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  
 

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  

 

De: RCarmo@eurospuma.pt [mailto:RCarmo@eurospuma.pt]  
Enviada: quarta-feira, 16 de Setembro de 2015 18:40 
Para: sandra.almeida@cm-espinho.pt 
Cc: Administração Eurospuma; CarlaMaia@eurospuma.pt 
Assunto: Re: Fw: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 

 
Sra Arquiteta Sandra,  
 
Conforme combinado na reunião de hoje anexo a informação da APA, que  classifica a EUROSPUMA no nível 
inferior de perigosidade de acordo com o D: L :254/2007 que  transpõe a Diretiva SEVESO.  
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Rosa Carmo 
Serviços Juridico/Fiscais 
 
Rua dos Lagos, 242 – Guetim 
Apartado 95 
4501-855 Espinho 
T: (+351) 227 335 068 
F: (+351) 227 335 030 
email | website | mapa  

 
 
 
 
AVISO LEGAL 
A informação presente nesta mensagem, bem como em qualquer dos seus anexos é confidencial e destinada exclusivamente ao(s) 
destinatário(s). Qualquer utilização desta informação que não esteja de acordo com o seu objetivo, qualquer disseminação ou 
divulgação, total ou parcial, é proibida exceto se formalmente aprovada. A Internet não garante a integridade desta mensagem, a qual 
poderá ter sido intercetada, corrompida, perdida, atrasada ou acrescida de vírus. Assim, a Eurospuma, S.A. não se responsabiliza pela 
mensagem se modificada.  
 
DISCLAIMER 
The information in this e-mail and in any attachments is confidential and intended exclusively for the named adressee(s).Any use of this 
information not in accordance with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except if formally 
approved. The Internet can not guarantee the integrity of this message, as it could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 
or incomplete or have viruses added to it. Eurospuma, S.A. will not therefore be liable for the message if modified.  
 
 
 
From:        Geral/Eurospuma/PT  
To:        Administração Eurospuma,  
Cc:        Rosa Carmo/Eurospuma/PT@Eurospuma  
Date:        14/09/2015 16:17  
Subject:        Fw: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)  

 

 

  

Geral 
 
 
Rua dos Lagos, 242 – Guetim 
Apartado 95 
4501-855 Espinho 
T: (+351) 227 335 000 
F: (+351) 227 335 030 
email | website | mapa  

 
 
 
 
AVISO LEGAL 
A informação presente nesta mensagem, bem como em qualquer dos seus anexos é confidencial e destinada exclusivamente ao(s) 
destinatário(s). Qualquer utilização desta informação que não esteja de acordo com o seu objetivo, qualquer disseminação ou 
divulgação, total ou parcial, é proibida exceto se formalmente aprovada. A Internet não garante a integridade desta mensagem, a qual 
poderá ter sido intercetada, corrompida, perdida, atrasada ou acrescida de vírus. Assim, a Eurospuma, S.A. não se responsabiliza pela 
mensagem se modificada.  
 
DISCLAIMER 
The information in this e-mail and in any attachments is confidential and intended exclusively for the named adressee(s).Any use of this 
information not in accordance with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except if formally 
approved. The Internet can not guarantee the integrity of this message, as it could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 
or incomplete or have viruses added to it. Eurospuma, S.A. will not therefore be liable for the message if modified.  
----- Forwarded by Geral/Eurospuma/PT on 14-09-2015 16:16 -----  
 
From:        "Sandra Almeida" <sandra.almeida@cm-espinho.pt>  
To:        <geral@eurospuma.pt>  
Date:        14-09-2015 15:22  
Subject:        FW: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)  
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Sra Dra. Rosa, boa tarde  
   
No âmbito do processo em curso relativo à revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho, na reunião de 

Conferência de Serviços realizada no passado dia 29 de julho, e na sequência das nossas conversas 

telefónicas venho por este meio solicitar/convidar a presença da Eurospuma na reunião de concertação 

que irá ser realizada na CCDR-N, para debater as questões/recomendações levantadas que dizem respeito 

à localização V/ Empresa.  
   
Dessa reunião, resultaram os pareceres das 27 Entidades que integram a Comissão de Acompanhamento, 

e nos pareceres emitidos pela CCDR-N, pela APA e pela ANPC verifica-se que são apresentadas algumas 

condicionantes, uma vez que a EUROSPUMA se encontra classificada como um Estabelecimento SEVESO.  
   
Assim, o Municipio considera que será do interesse da V/ Empresa integrar a reunião mencionada. A 

reunião está agendada para a próxima quarta feira, às 11 horas, nas instalações da CCDR-N, com a Sra. 

Arq. Helena Rebelo. Estarão presentes nesta reunião a CCDR-N, a APA a CME e a Eurospuma. 

Preferencialmente, a técnica que elaborou o Plano de Segurança relativo à Operação Urbanística 

apresentada  na CME em fevereiro de 2015, deverá estar presente para poder prestar os esclarecimentos 

técnicos necessários.  
   
Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.  
   
Cumprimentos  
Sandra de Almeida, arq.  
   
Planeamento Estratégico-leadership  
sandra.almeida @cm-espinho.pt  
(+351) 227 335 800  

 
De: Helena Rebelo [mailto:helena.rebelo@ccdr-n.pt]  
Enviada: segunda-feira, 14 de Setembro de 2015 14:41 
Para: pinto ferreira; Sandra Almeida 
Cc: Fatima Correia; Cristina Guimaraes 
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)  
   
Boa tarde  
   
De acordo com o combinado telefonicamente com a Sr.ª Arq.ª Sandra Almeida, fica então agendada a 

reunião de concertação com a APA IP, no próximo  dia 16, às 11h, nas instalações desta CCDR.  
   
   
Cumprimentos,  
   
   
Helena Cristina Rebelo 
Técnica Superior / Divisão de Planeamento e Gestão Urbana  
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte           
   

   
   
     

   
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal  
TEL +351 226086300 FAX  22 061480  
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www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
   
   
  

 
   
   
De: pinto ferreira [mailto:pinto.ferreira@apambiente.pt]  
Enviada: segunda-feira, 14 de Setembro de 2015 11:58 
Para: Fatima Correia; Helena Rebelo 
Assunto: RE: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621)  
   
Bom dia  
Venho comunicar que dentro das datas sugeridas prefiro dia 16, quarta-feira, da parte da manhã.  
Esta preferência , ou outra data posterior (obs. exceto dia 18, sexta) permite ter algum tempo para 

“recordar” o processo. Acresce que a C.M. de Espinho ainda não enviou nenhum documento – justificava-

se apresentar uma resposta ao pareceres emitidos - nem mesmo a agenda da reunião.  
Cumprimentos  
   
António Pinto Ferreira  
Administração da Região Hidrográfica do Norte  
Divisão de Planeamento e Informação  
 
Edificio de apoio a doca de recreio, junto a ponte eiffel(s/n)  
4900-405 Viana do Castelo | PORTUGAL  
+351 258 807 130 | Fax: +351 258 842 092  
e-mail: pinto.ferreira@apambiente.pt  
www.apambiente.pt  
   
De: Fatima Correia [mailto:fatima.correia@ccdr-n.pt]  
Enviada: sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 11:52 
Para: pinto ferreira; gravr@infraestruturasdeportugal.pt; margarida.guedes@prociv.pt 
Cc: Cristina Guimaraes; Jose Freire; Helena Rebelo 
Assunto: Revisão do PDM Espinho - Reunião de concertação (processo 566621) 
Importância: Alta  
   
Entidades: APA, ANPC e Infraestruturas de Portugal, SA (rede ferroviária)  
   
   
Ex. mos/as Senhores/as  
   
Uma vez que a minha colega Helena Cristina Rebelo, coordenadora dos trabalhos de revisão do PDM de 

Espinho na CCDR-N, se encontra de férias, venho informar que a Câmara de Espinho solicitou com urgência 

uma reunião de concertação relativa àquele instrumento territorial, cuja data limite para a sua realização 

ocorre já no dia 17-09-2015, próxima quinta-feira.  
   
Assim, venho solicitar informação sobre a vossa disponibilidade para a realização dessa reunião, propondo 

as datas: 15-09-2015 ou 16-09-2015 (da parte da manhã ou da tarde), pelo que agradeço a resposta o mais 

breve possível.  
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Mais informo que ainda hoje a Câmara Municipal de Espinho enviará a agenda da reunião, após o que vos 

será dado conhecimento.  
   
Agradecendo a vossa atenção,  
   
Com os melhores cumprimentos,  

   
Fátima Correia 
Técnico Superior / Divisão de Planeamento e Gestão Urbana  
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte           
   

   
   
     
   
   
   
   

   
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal  
TEL +351 22 543 39 37 � FAX +351 22 606 14 83  
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
   
Aviso Legal  
   
  

 
   
   
[attachment "image001.jpg" deleted by Rosa Carmo/Eurospuma/PT]  
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Sandra Almeida

De: Helena Rebelo [helena.rebelo@ccdr-n.pt]
Enviado: quinta-feira, 17 de Setembro de 2015 11:23
Para: Sandra Almeida
Cc: 'José António Lameiras'; Cristina Guimaraes; Jose Cangueiro; Lucia Reis
Assunto: agendamento de reunião

  
Bom dia 
  
Na sequência do solicitado na reunião de concertação com a IP, fica agendada a reunião com esta CCDR, às 11h, dia 
24 (próxima quinta feira) do corrente mês. 
  
Aguardamos o envio das questões que queiram colocar, com a brevidade possível. 
  
Obrigada 
  
  
  
  
  
  
Helena Cristina Rebelo 
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  

  
  

  
  

De: Sandra Almeida [mailto:sandra.almeida@cm-espinho.pt]  
Enviada: terça-feira, 15 de Setembro de 2015 17:41 
Para: isabel.santos@infraestruturasdeportugal.pt 
Cc: 'José António Lameiras'; Helena Rebelo 
Assunto: Parecer emitido na Reunião de Conferencia de Serviços do PDM de Espinho 
Importância: Alta 
  
Eng. Isabel Santos, boa tarde 
  
Na sequência da nossa conversa telefónica e após o pedido formulado, venho remeter algumas das questões sobre 
a considerações apontadas no parecer relativas às Intervenções na Rede Ferroviária: 
  

• Conclusão do Plano de Modernização da Linha do Norte – nas seis passagens enunciadas verifica-se que 
deverá existir um lapso na referência à Passagem Superior Rodoviária ao Km 315+788. É do conhecimento 
do Município que está prevista neste local  uma Passagem Superior Pedonal. Confirmem, por favor. 

• Linha do Vouga - o Município solicita o acesso à ultima versão deste projeto. 

• Variante à Linha do Vouga – é referido no parecer que não existe previsão no Plano de Proximidade2015-
2019 da IP da construção de uma variante à linha do Vouga. Uma vez que não temos conhecimento de uma 
proposta alternativa à existente, considera-se pertinente avaliar se o traçado proposto(espaço canal) 
apresenta condições de viabilização uma vez que o PDM poderá ultrapassar a prazo estabelecido no PETI. 

• Contrato de 30 de julho de 2003 – efetuamos uma pesquisa no arquivo municipal,  e pela designação de 
contrato, não detetamos nenhum documento realizado entre o Município e a REFER. Solicita-se acesso ao 
contrato mencionado.   
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Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional. 
  
Cumprimentos 
Sandra de Almeida, arq.  
  
Planeamento Estratégico-leadership 
sandra.almeida @cm-espinho.pt 
(+351) 227 335 800  
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: terça-feira, 10 de Novembro de 2015 14:52
Para: 'CCDR-N-Arq. Helena Rebelo'
Cc: 'CCDR-N-Dra Cristina Guimaraes'; 'Eng. Lameiras'
Assunto: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal

Importância: Alta

Sra. Arquiteta Helena Rebelo, boa tarde  

 

Tendo a ultima reunião de concertação ocorrido na APA, no passado dia 2 de novembro e remetidos os elementos 

da transposição do PEOT para o procedimento de revisão do PDM, para pronuncia no dia 4 de novembro, considera-

se que o Município apenas necessita de efetuar mais uma reunião de concertação, desta vez com o Turismo de 

Portugal. 

 

Assim, solicita-se à Comissão de Coordenação o agendamento da mesma. 

Muito obrigada. 

 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  

 

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: quinta-feira, 29 de Outubro de 2015 18:06
Para: 'CCDR-N-Arq. Helena Rebelo'
Cc: 'Eng. Lameiras'; 'CCDR-N-Dra Cristina Guimaraes'
Assunto: Reunião - Transposição do PEOT para o PDM de Espinho

Boa tarde Sra. Arq. Helena Rebelo, 

 

Na sequência das reuniões realizadas na Comissão de Coordenação com o Sr. Eng. Pinto Ferreira foi solicitada a 

necessidade urgente de agendarmos uma reunião, com os técnicos da APA intervenientes no processo da POC-CE, 

para que a transposição para o PDM de Espinho pudesse ser concluída com a maior brevidade possível.  

 

Estando aguardar o agendamento da parte do Sr. Eng. Pinto Ferreira, o que ainda não se tinha verificado, e 

proporcionando-se um encontro presencial com a Sr. Eng Isabel Ribeiro e com o Sr. Eng. Sergio Fortuna solicitei 

pessoalmente a realização da mesma. A reunião ficou agendada para a próxima segunda-feira, às 10:30h, na APA, 

nas suas instalações do Porto. 

 

Assim, o presente email tem como objetivo informar a Comissão de Coordenação da ocorrência da reunião e caso a 

Sra. Arq. Helena Rebelo tenha disponibilidade contar com a S/ presença. Deixo apenas à S/ consideração a eventual 

comunicação ao Sr. Eng. Pinto Ferreira, não tendo qualquer conhecimento se essa diligência já foi assegurada pelos 

S/colegas da APA.  

 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  

Planeamento Estratégico I Câmara Municipal de Espinho 

E: sandra.almeida @cm-espinho.pt 

T: (+351) 227 335 800 

� Por favor considere as suas responsabilidades ambientais.  
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Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 11:15
Para: 'CCDR-N- Arq. Fátima Correia'
Cc: 'CCDR-Dra. Cristina Guimaraes'
Assunto: FW: Pedido de Reunião de Concertação com a APA

Importância: Alta

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  

 

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  

 
 

De: Sandra Almeida [mailto:sandra.almeida@cm-espinho.pt]  
Enviada: segunda-feira, 7 de Setembro de 2015 11:32 
Para: 'CCDR-N-Arq. Helena Rebelo' 
Cc: 'José António Lameiras' 
Assunto: Pedido de Reunião de Concertação com a APA 
Importância: Alta 

 
Bom dia Sra. Arq. Helena Rebelo, 

 

Espero que tenha tido umas boas férias. 

Realizamos já a maioria das recomendações efetuadas nos pareceres das entidades , no âmbito da reunião da 

conferência de serviços da revisão do PDM de Espinho , e neste momento estamos em condições de apresentar as 

mesmas às entidades competentes. 

 

Assim, propõe-se que seja realizada uma reunião com a APA(tendo por base o parecer da CCDR-N e da ANPC) 

relativa ao estabelecimento SEVESO (Eurospuma), com a maior brevidade possível. 

 

Cumprimentos 

Sandra de Almeida, arq.  
 

Planeamento Estratégico-leadership 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  

 
 

De: Municipio de Espinho [mailto:geral@cm-espinho.pt]  
Enviada: sexta-feira, 21 de Agosto de 2015 14:54 
Para: sandra.almeida@cm-espinho.pt 
Assunto: FW: OF_DSOT_FM_2604/2015 - Ref<OF_DSOT_FM_2604/2015> 
 

De: Francisco Morais [mailto:francisco.morais@ccdr-n.pt]  
Enviada: quinta-feira, 20 de Agosto de 2015 19:25 
Para: geral@cm-espinho.pt 
Cc: cristina.guimaraes@ccdr-n.pt; helena.rebelo@ccdr-n.pt 
Assunto: OF_DSOT_FM_2604/2015 - Ref<OF_DSOT_FM_2604/2015> 
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Junto envio Parecer emitido no âmbito do artigo 85.º do RJIGT sobre a proposta de Revisão do PDM de 
Espinho. 
 
Melhores cumprimentos, 
 
Francisco Pires de Morais 
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Sandra Almeida

De: Helena Rebelo [helena.rebelo@ccdr-n.pt]
Enviado: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 15:05
Para: mariana.manso@turismodeportugal.pt; Sandra Almeida
Assunto: FW: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal

Boa tarde, 
  
É possível fazer a reunião por videoconferência. Fico a aguardar o envio do nome do V/técnico e contacto, para 
sabermos qual o sistema de videoconferência que utilizam. 
  
Porém, para reunirmos por aquela via, temos de alterar a data para dia 23 de novembro(segunda seguinte), porque 
a sala de videoconferência encontra-se ocupada no dia 20.  
  
Aguardo a V/ confirmação. 
  
Cumprimentos, 
  
  
  
Helena Cristina Rebelo 
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE           
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  

  
  

  
  

De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 09:50 
Para: Helena Rebelo 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
Bom dia, 
  
Agradeço a retificação. 
A CCDR Norte tem disponibilidade para realizar esta reunião através do sistema de videoconferência? 
Entretanto, irei também averiguar, com o nosso departamento de informática, se também existe essa possibilidade 
da nossa parte. 
Muito obrigada. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
  
Mariana Manso 
Departamento de Ordenamento do Território 
Direção de Desenvolvimento e Valorização da Oferta 
  
Turismo de Portugal, I.P. 
mariana.manso@turismodeportugal.pt  |  Tel.: + 351 211 140 568    
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt 
 
Texto de acordo com as normas do Acordo Ortográfico 
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De: Helena Rebelo [mailto:helena.rebelo@ccdr-n.pt]  
Enviada: quinta-feira, 12 de Novembro de 2015 17:40 
Para: Mariana Manso; Sandra Almeida 
Assunto: FW: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
  
Boa tarde 
  
Corrigimos o lapso, a reunião fica agendada para sexta, dia  20 de novembro, às 10,30h. 
  
Obrigada 
  
Helena Cristina Rebelo 
  
  
  

     
  
  
  
  

  
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal 
TEL +351 226086300 FAX  22 061480 
www.ccdr-n.pt � www.novonorte.qren.pt  
  

  
  

  
  

De: Mariana Manso [mailto:mariana.manso@turismodeportugal.pt]  
Enviada: quinta-feira, 12 de Novembro de 2015 11:57 
Para: Helena Rebelo 
Cc: Fernanda Praça 
Assunto: RE: Pedido de Reunião de Concertação - Turismo de Portugal 
  
Bom dia, 
  
Certamente terá havido um lapso no agendamento, visto que o dia 21 de novembro é sábado. 
Deste modo, aguardo a indicação da nova data da reunião. 
Muito obrigada. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
  
Bom dia  
  
Serve o presente para agendar a reunião solicitada pela Câmara Municipal de Espinho, no âmbito da concertação 
com as entidades, no dia 21 do corrente mês, pelas 10,30h, nas instalações desta CCDR. 
  
Caso haja impedimento na data, agradecemos a sugestão para nova data. 
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Obrigada 
  
Helena Cristina Rebelo 



1

Sandra Almeida

De: Sandra Almeida [sandra.almeida@cm-espinho.pt]
Enviado: 12 de janeiro de 2016 17:12
Para: 'CCDR-N Arq.Helena Rebelo'
Cc: 'José António Lameiras'; 'CCDR-N-Dra Cristina Guimaraes'
Assunto: RE: Processo de Revisão do PDM de Espinho - Resposta ao Parecer no âmbito do artigo 

85.º do RJIGT
Anexos: DGOTDU221055441.pdf

Importância: Alta

Sra. Arquiteta Helena Cristina Rebelo, boa tarde 

 

1. Serve o presente para informar que foram verificados alguns lapsos nos documentos submetidos e que iremos 

proceder à sua correção que são os seguintes: 

 

Carta 1A - Ordenamento - Qualificação do Solo: 

• A legenda das U.O.P.G. e S.U.O.P.G. está trocada. 

• Está identificada na carta uma S.U.O.P.G 0 que não existe. 

Carta 10 - Planta da Estrutura Ecológica Municipal: 

• O oceano atlântico está sobreposto à cartografia. 

• O plano de água da Lagoa de Paramos não está identificado assim como a respetiva legenda. 

Regulamento: 

• No nº 2  e 3 do artigo 99.º, a numeração das SUOPG está trocada. 

2. Foram adicionados à Plataforma da CCDR-N, os seguintes Planos Municipais em vigor: 

• Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios( em processo de revisão) 

• Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil 

 

3. Mais se informa que na Reunião Ordinária de Câmara Publica do passado dia 21.12.2015 foi deliberado proceder 

Abertura de um período de Discussão Publica, a ter inicio no dia 18 de janeiro e termino no dia 26 de fevereiro. 

Foi enviado o Aviso, para publicação em DR no passado dia 29 de dezembro de 2015. A publicação encontra-se 

em atraso, segundo o ICNM, devido ao enorme fluxo e naturalmente às alterações no Governo. Hoje, pedimos a 

publicação urgente no Suplemento do DR e prevê-se que desta forma o Aviso seja publicado amanhã dia 13 de 

janeiro. Como o Aviso não será anunciado com uma antecedência mínima de 5 dias teremos que posteriormente 

efetuar uma prorrogação do período previsto para a Discussão Publica. 

 

Sem mais de momento e ao dispor para qualquer esclarecimento adicional. 

 

Atentamente 

Sandra F.de Almeida, arq.  

Planeamento Estratégico-leadership 

planeamentoestrategico@cm-espinho.pt 

sandra.almeida @cm-espinho.pt 

(+351) 227 335 800  
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De: Sandra Almeida [mailto:sandra.almeida@cm-espinho.pt]  
Enviada: quarta-feira, 23 de Dezembro de 2015 13:00 
Para: 'CCDR-N Arq.Helena Rebelo' 
Cc: 'José António Lameiras'; 'CCDR-N-Dra Cristina Guimaraes' 
Assunto: Processo de Revisão do PDM de Espinho - Resposta ao Parecer no âmbito do artigo 85.º do RJIGT 
Importância: Alta 
 

Sra. Arquiteta Helena Cristina Rebelo, bom dia 

 

Serve o presente para informar que foram submetidos na Plataforma da CCDR todos os documentos que constam 

do oficio em anexo. O processo físico e o digital será entregue na CCDR, durante a próxima semana. 

 

Importa mencionar, que foram elaboradas de novo todas as plantas que integram o processo assim como as peças 

escritas em falta. Todos os documentos que foram alterados, essas alterações, encontram-se assinaladas a cor azul 

para melhor compreensão das mesmas.  

 

Encontro-me sempre ao dispor para qualquer esclarecimento adicional. 

Aproveito também para desejar a todos Festas Felizes. 

 

Atentamente 

Sandra de Almeida, arq.  

Planeamento Estratégico I Câmara Municipal de Espinho 

E: sandra.almeida @cm-espinho.pt 

T: (+351) 227 335 800 

� Por favor considere as suas responsabilidades ambientais.  
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Sandra Almeida

De: Miguel Portugal [miguel.portugal@icnf.pt]
Enviado: quinta-feira, 30 de Julho de 2015 12:56
Para: Sandra Almeida
Cc: helena.rebelo@ccdr-n.pt; Paulo.Mateus@icnf.pt
Assunto: Revisão do PDM de Espinho

Exmª. Sr.ª Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico da Câmara Municipal de Espinho 

Arq.ª Sandra Ferreira de Almeida, 

  

Na sequência da reunião da CA na passada quarta-feira, informamos sobre duas questões complementares que 

importa retificar na proposta de revisão: 

  

1.       Anexo A da Planta de Condicionantes: Verifica-se que a georreferenciação das áreas ardidas não está 

conforme com a cartografia nacional das áreas ardidas (disponível em 

http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/info-geo), estando deslocadas cerca de 200 metros para 

sudeste. Este facto em nada altera as considerações feitas sobre este tópico no parecer do ICNF, uma vez 

que a única área ardida no concelho de Espinho, dentro do período do qual se dispõe cartografia, sobrepõe-

se com a categoria de uso “Espaço florestal”, portanto, sem implicação no âmbito do DL327/90, na redação 

conferida pelo DL55/2007; 

2.       Planta de Qualificação: Verifica-se que a Lagoa de Paramos não está identificada com a cor correspondente 

à categoria que lhe corresponde no Regulamento (Espaço natural costeiro). Caso a CME considere 

imprescindível individualizar a Lagoa, recomenda-se uma trama sobreposta ou a criação de uma 

subcategoria de “Espaço Natural”, por exemplo, “Laguna costeira”.  

  

Estaremos disponíveis para prestar qualquer esclarecimento adicional que entenda necessário. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

  

Miguel Portugal 
Técnico Superior 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP 
Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Norte 
Divisão de Planeamento e Avaliação de Projetos 
Rua Dr. Filinto de Morais, Sobral-Arca, 4990-023 Ponte de Lima 
T: +351 258 521 032 
www.icnf.pt 

  

  
Clique aqui 
com o botão  
direito do 
rato para 
transferir  
imagens.  
Para ajudar a 
proteger a 

sua 
privacidade, 
o Outloo k 
impediu a 
transferência   
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S/Referência     Nº de Processo Nº de Registo Data 

 

  3679/10/1051 2015/12/23 
 
 

 

Assunto: Processo de Revisão do Plano Diretor Municiapal de Espinho (processo 593306) 

Resposta ao Parecer no âmbito do artigo 85.º do RJIGT. 

 
Na sequência da emissão do V/ Parecer (ref: OF_DSOT_2604/2015- DSOT/566621, de 20 de agosto de 2015) 

emitido no âmbito do artigo 85.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

estabelecido pelo Decreto-lei n.º 80/2015, de 14 de maio, serve o presente para informar que decorrido este 

período de concertação, onde foram realizadas várias reuniões com as entidades da Administração Publica que 

emitiram pareceres condicionados considera-se que estão concluídas as respostas, a todas as questões e 

considerações formuladas pelas entidades. 

 

Assim, tendo realizado as alterações aos documentos escritos e desenhados que integram o procedimento da 

revisão do PDM de Espinho serve o presente para remeter os seguintes documentos: 

 

I. O Conteúdo Documental da Proposta Final do Plano: 

 

- Regulamento 

1. Planta de Ordenamento, desdobrada em: 

1.A - Qualificação do solo 

1.B1/1.B2 - Património cultural 

1.C - Áreas de salvaguarda dos recursos e valores naturais 

1.D - Zonamento acústico 

2. Planta de Condicionantes, com as seguintes cartas anexas: 

2.A - Anexo A: Áreas florestais percorridas por incêndios 

2.B - Anexo B: Carta de perigosidade de incêndio – Classes alta e muito alta 

 

 

Exmo(a) Senhor(a): 

CCDRN - COMISSÃO DE 

COORDENAÇAO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL DO NORTE 

RUA RAINHA D. ESTEFANIA, N.º 251   
4150-304 - PORTO 
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Acompanham ainda o Plano:  

3. Planta de enquadramento regional 

4. Planta da situação existente 

5. Planta dos equipamentos 

6. Planta de acessibilidades – rede estruturante 

7. Planta de infraestruturas 

8. Carta da Reserva Agrícola Nacional 

9. Carta da Reserva Ecológica Nacional 

10. Planta da estrutura ecológica municipal 

11. Mapa de ruído 

11.A – Mapa de Ruido – indicador Lden 

11.B - Mapa de Ruido indicador Ln 

12. Planta dos compromissos urbanísticos 

 

- Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica e o Resumo Não Técnico 

- Relatório do Plano 

- Programa de Execução e Plano de Financiamento 

- Relatório de Conformidade com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – SIC Barrinha de Esmoriz 

- Relatório de avaliação de conflitos entre áreas de solo urbano e povoamentos florestais percorridos por 

incêndios nos últimos dez anos e perigosidade de incendio florestal nas classes alta e muita alta 

- Relatório temático do património cultural 

- Fichas de identificação do património cultural 

 

II. As respostas aos pareceres das entidades – concertação: 

 

- ICNF (integra a Ata) 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte – DRAPN 

- Direção Geral de Energia e Geologia – DGEG 

- Turismo de Portugal – TP 

- Infraestruturas de Portugal – Gestão Regional do Porto e Aveiro 

- Autoridade Nacional Proteção Civil – ANPC 

- Direção Geral Território – DGT 

- Ministério da Defesa Nacional – Direção Geral Recursos da Defesa Nacional 

- Direção Geral de Cultura do Norte – DRCN 

- ANACOM 

- Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte - CCDR-N 

- Agencia Portuguesa do Ambiente – APA 

- Correspondência resultante da concertação com as entidades 
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Mais se informa que todos estes documentos já se encontram disponíveis na plataforma digital da CCDR-N, 

para consulta de todas as entidades que integram a Comissão Consultiva, e será ainda enviado/entregue um 

processo físico e digital aos/nos Serviços de Ordenamento do Território da Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento Regional do Norte. 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

 

A Responsável pelos Serviços de Planeamento Estratégico,  

(no exercício de competências subdelegadas)  
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