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1.  INTRODUÇÃO 

No âmbito dos trabalhos de alteração do Plano de Pormenor do Bairro dos Ferreiros (PPBF), e no 

sentido de dar cumprimento ao definido na legislação nacional sobre esta matéria, nomeadamente o 

disposto nos artigos 5º, 6º e 77º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro (Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT), com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro, a proposta de alteração do PPBF foi colocada em Discussão Pública no dia 

11 de Abril de 2011, tendo decorrido durante 22 dias úteis. 

 

A preparação do procedimento iniciou-se após a emissão de parecer por parte das entidades 

consultadas no âmbito deste procedimento, nomeadamente a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-n), a Autoridade Florestal Nacional (AFN), Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (ANPC) e Administração Regional de Saúde do Norte (ARS – Norte), e da 

correcção dos elementos do plano em função das recomendações/observações emitidas nos respectivos 

pareceres. 

 

Estando reunidas todas as condições legais para que a Câmara Municipal de Vila Real definisse a data 

de início, a duração e os moldes para a discussão pública da proposta de alteração do Plano tal como 

está previsto no RJIGT, foi deliberado em reunião do Executivo Municipal realizada a 16 de Março de 

2011, dar início à discussão pública no 11 de Abril de 2011, por um período de 22 dias úteis. 

 

A proposta de alteração do plano esteve patente para consulta dos interessados nos Paços do Concelho 

e na página da Internet do Município, sendo divulgada nos meios de comunicação social, nos moldes 

definidos pela legislação em vigor, tendo também sido promovida uma sessão de esclarecimento 

realizada no dia de arranque do período de discussão pública. 

 

Finalizado o processo, a Câmara Municipal procedeu ao início do processo de apreciação e ponderação 

das reclamações, sugestões e observações apresentadas que reunissem condições para tal, nos termos 

e condições previstos na lei, sendo a apresentação dos resultados da discussão pública efectuada 

através do presente documento, denominado relatório da discussão pública da proposta de alteração do 

Plano de Pormenor do Bairro dos Ferreiros, que procura resumir todo este processo e também 

responder à obrigação legal de divulgar os resultados da ponderação das participações recebidas nesta 

fase. 
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O presente documento serve assim como relatório de ponderação das reclamações, observações, 

sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados em sede de discussão pública, dando 

cumprimento ao definido na alínea e) do número 1.º da Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro, na 

sua actual redacção, como elemento que deve acompanhar a proposta final de um Plano de Pormenor, 

devendo ser de acesso público e com divulgação nos meios de comunicação social e na página da 

Internet do Município (n.º 5, art.º 77.º do Decreto-lei n.º 380/99), salvaguardando-se sempre a reserva 

no acesso às informações de carácter particular, nomeadamente os dados pessoais colocados no 

preenchimento das fichas de participação disponibilizadas para os devidos efeitos. 

 

Este documento procura ainda resumir o trabalho realizado pelos técnicos do município responsáveis 

pela elaboração da proposta de alteração do Plano de Pormenor do Bairro dos Ferreiros, sobre a 

elaboração da proposta final de alteração do plano resultante da ponderação das pretensões expostas 

em fase de discussão pública, passando a ser um dos elementos de acompanhamento da proposta final 

de alteração de plano a submeter à aprovação da Assembleia Municipal.  
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2.  PREPARAÇÃO  DO  PERÍODO  DE  DISCUSSÃO  PÚBLICA 

2.1. OBJECTIVOS E RESULTADOS DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

O processo de discussão pública teve como objectivo principal salvaguardar o direito à informação e o 

direito à participação de todos os interessados, direitos que estão expressamente consagrados na Lei 

de Bases da Política de Ordenamento do Território, Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, alterada pela Lei n.º 

54/2007, de 31 de Agosto, no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, Decreto-lei n.º 

380/99, na sua actual redacção, e na Constituição da República Portuguesa. 

 

Para tal foi elaborada uma proposta metodológica para a discussão pública por parte dos serviços 

municipais responsáveis pela implementação e elaboração desta alteração, tendo sido submetida à 

aprovação da Câmara Municipal na mesma reunião que determinou o início da discussão pública. 

A metodologia definida no documento atrás referido, estabeleceu que seria fundamental e prioritário 

transmitir as propostas do plano de forma rigorosa, clara e transparente, utilizando tecnologias que 

permitissem a apresentar em realidade virtual algumas das soluções propostas nomeadamente aquelas 

em que a maioria dos cidadãos teria dificuldade de compreensão se se recorresse apenas à 

apresentação dos documentos constituintes do plano (ex: planta de implantação, fichas 

regulamentares), recorrendo-se para isso a tecnologia multimédia que permitisse a visualização de 

percursos virtuais. 

 

O objectivo principal estabelecido para a discussão pública foi o de permitir aos cidadãos compreender 

as alterações propostas, assegurar a correspondente participação cívica, num processo de aferição e 

discussão das soluções para uma área central da cidade de Vila Real. 

 

2.2. PROGRAMAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

Os trabalhos a realizar no âmbito do processo de discussão pública foram inicialmente divididos em 5 

fases, a saber: 

1.ª fase: trabalhos preparatórios; 

2.ª fase: discussão pública propriamente dita; 

3.ª fase: apreciação e decisão sobre as exposições apresentadas; 

4.ª fase: preparação e apresentação dos resultados da discussão pública, elaboração do respectivo 

relatório e da proposta final do plano; 
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Foi elaborado ainda um cronograma de trabalhos correspondente, que teve como base a deliberação da 

Câmara Municipal de realizar a discussão pública do plano durante um período de 22 dias úteis, e tipo 

de procedimento em causa prevendo-se um volume de participações que se estimou ser inferior às 

duas dezena de exposições. 

 

2.3. TRABALHOS PREPARATÓRIOS DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

Os trabalhos de preparação da discussão pública do plano implicaram a definição, criação e montagem 

da exposição das alterações efectuadas no plano, quer fisicamente quer através da internet, tendo sido 

estas as duas plataformas escolhidas para a sua divulgação, a identificação de todos os meios humanos 

e tecnológicos necessários, o levantamento das disponibilidades internas de meios, a identificação dos 

suportes e formatos a utilizar, bem como o cumprimento dos procedimentos legalmente estabelecidos 

para a sua divulgação e publicitação, isto no cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos e tendo 

em vista a data determinada pelo Executivo Municipal para o seu início. 

 

Estes trabalhos implicaram a criação de uma equipa constituída por técnicos municipais do 

Departamento de Planeamento e Desenvolvimento Sustentável (DPDS) que se dedicaram à realização 

destas tarefas, no curto período que mediou entre 16 de Março e 11 de Abril tendo contado ainda, para 

as matérias relacionadas com a internet, com a colaboração dos serviços responsáveis pela gestão do 

site da CMVR, que aliás já tinham colaborado na construção da plataforma virtual de discussão pública 

da proposta de revisão do Plano Director Municipal (PDM).  

 

As tarefas em questão incluíram seleccionar e preparar as peças a expor, definir o conteúdo da sessão 

de esclarecimento, adaptação da plataforma utilizada durante a discussão publica do PDM no sítio da 

Internet da CMVR, estudo e escolha do local onde seria fisicamente exposto o plano - recaindo a 

escolha nos claustros dos Paços do Concelho - preparação gráfica das peças a expor e do formulário de 

participação, preparação e eventual formação dos meios técnicos e humanos a disponibilizar para 

atendimento dos cidadãos, preparação dos textos de publicitação nos meios de comunicação social e no 

Diário da República. 

 

Para além disso e para que a discussão pública do plano se processasse com a qualidade pretendida foi 

necessário, preparar e produzir expositores físicos dos elementos do plano e preparar o espaço físico da 

exposição, assegurando que este permitisse e convidasse a uma interacção directa com os cidadãos. 
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As soluções escolhidas tiveram em conta o facto deste espaço de exposição e atendimento ter um 

carácter pontual e relativamente limitado na sua duração temporal, combinado com a economia de 

recursos, sempre obrigatória, tendo-se recorrido à utilização de uma plataforma expositiva que já tinha 

sido anteriormente utilizada em discussão pública de planos de pormenor neste município e os meios 

informáticos disponíveis, não tendo sido necessário proceder-se a nenhuma aquisição de bens e 

serviços. 

 

Os trabalhos de design, concepção e impressão de todos os posters e cartazes de 

informação/divulgação foram igualmente efectuados internamente pelos técnicos do Departamento de 

Planeamento e Desenvolvimento Sustentável.  

 

A obrigatória divulgação e publicitação do processo de discussão pública no Diário da República e nos 

meios de comunicação social, traduziu-se na Publicação do Aviso n.º 7789/2011 (Diário da Republica 

n.º 61 - 2.ª série - de 28 de Março) e na publicação de anúncios em dois jornais diários (Jornal de 

Notícias e Diário de Notícias, ambos no dia 31/03/2011), num jornal semanário de âmbito nacional (Sol, 

no dia 01/04/2011), nos termos e dentro dos prazos legalmente definidos. 

 

Adicionalmente e tendo em conta que não existe nenhuma imprensa local com a periodicidade diária, 

foi efectuada a publicitação deste processo num jornal semanário de abrangência regional (A Voz de 

Trás-os-Montes, a 31/03/2011), de modo a dar uma maior visibilidade ao processo.  

 

Paralelamente, os serviços municipais responsáveis pela página da internet do Município, elaboraram 

um espaço Web dedicado à discussão pública do plano, aproveitando a plataforma anteriormente criada 

para discussão pública da revisão do Plano Director Municipal. De referir que esse processo de revisão 

do PDM foi utilizado como referência para este processo, tendo em consideração os respectivos 

resultados e a experiência adquirida possibilitado aprender lições valiosas, permitindo agora melhorar 

alguns aspectos de uma discussão pública destes instrumentos de gestão territorial. 

 

2.4. SELECÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO A EXPOR 

A apresentação dos elementos da proposta de alteração de plano sem um tratamento prévio que 

permitisse ao público em geral a fácil compreensão do seu conteúdo, conduziria a uma inevitável 

confusão e frustração das pessoas, ficando estas sem entenderem o mesmo e as suas disposições, em 

especial aquelas que têm um real impacto nas suas vidas. O trabalho de selecção, adaptação, e criação 

de textos, peças desenhadas e design da exposição, foi efectuado pelos serviços municipais do DPDS. 
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Procurando atingir os objectivos inicialmente traçados, foram criados alguns textos de explicação, 

recepção e informação sobre o processo de alteração do Plano de Pormenor do Bairro dos Ferreiros, do 

seu enquadramento histórico, da necessidade de alteração, e da forma como poderiam participar na 

sua discussão pública, centrando a atenção num trabalho de “tradução” e “explicação” das principais 

alterações efectuadas ao plano, recorrendo a textos resumo, o mais simples e sintéticos possíveis. 

| FIGURA 1 | PAINEL DE RECEPÇÃO E EXPLICAÇÃO  
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No sentido de melhorar a compreensão dos conteúdo documentais do plano, foi efectuado um trabalho 

de produção de textos, quadros e imagens que procuraram, por um lado, “traduzir” a linguagem 

técnico-jurídica utilizada nos documentos para uma linguagem mais acessível as cidadão e, por outro 

lado, permitir uma comparação directa entre o plano em vigor (2003) e a proposta de alteração (2011).  

| FIGURA 2 | PAINEL DE APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 
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Outra preocupação tida em conta nesta fase foi a de apresentar a alteração da proposta para o edifício 

inacabado da Av. 1.º de Maio e respectivas acessibilidades de modo a permitir que todos os cidadãos 

percepcionassem a proposta para este edifício de uma forma simples, clara e inequívoca. Para tal 

recorreu-se a uma tecnologia de realidade virtual, que permitisse apresentar a solução através de meios 

audiovisuais, tendo sido elaborados quatro pequenos filmes, mostrando uma vista aérea a 360º sobre 

esta área e a simulação de percursos de entrada e saída dos pisos de estacionamento do novo 

equipamento proposto. Estes conteúdos foram elaborados considerando a premissa de serem também 

disponibilizados na plataforma de discussão pública on-line. 

| FIGURA 3 | FOTOGRAMAS DOS FILMES DE APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA O 

HOSPITAL PRIVADO E REPECTIVAS ACESSIBIIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, foram seleccionadas todas as informações e conteúdos a disponibilizar na Internet, tendo-se 

optado por utilizar a mesma plataforma que foi implementada a quando da discussão pública da 

proposta de revisão do PDMVR, possibilitando assim a consulta e download de todos os documentos do 

plano que sofreram alteração, o Relatório de alteração e os pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas. 
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2.5. FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

A elaboração de um formulário de participação individual neste processo de discussão pública, procurou 

responder ao duplo objectivo de disciplinar a forma como as observações, sugestões, reclamações ou 

pedidos de esclarecimento dos interessados iriam ser efectuadas e, simultaneamente, caracterizar a 

participação efectuada, facilitando o seu posterior tratamento na fase de ponderação. 

 

Foi estabelecido que seria através do seu preenchimento que, preferencialmente, os cidadãos deveriam 

efectuar a sua exposição sobre a proposta de alteração do plano, aceitando-se no entanto outras 

formas de exposição, nomeadamente as dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, sempre 

de acordo com o disposto no Código do Procedimento Administrativo. 

 

Procurou-se assim, com a recolha das participações através de um formulário de participação, agilizar e 

reduzir temporalmente todo o posterior processo de ponderação e a posterior resposta da Câmara 

Municipal, tentando enquadrar todas as situações que pudessem surgir no âmbito deste processo.  

 

Os campos de preenchimento foram formatados para que os munícipes percebessem claramente que 

informações deveriam transmitir e a documentação que poderiam anexar ao formulário, sendo 

contemplado um campo para a identificação do objecto das exposições e, no caso de se tratar de 

exposições sobre parcelas específicas do território, a inclusão obrigatória de informação que permitisse 

localizar geograficamente a parcela/ edifício em causa, sob pena das participações não serem 

consideradas por falta de informação que permitisse a sua análise. 

 

O espaço para a descrição da exposição de cada participante foi formatado com um tamanho 

considerado adequado a que os interessados pudessem expor sucintamente as suas observações, 

sugestões, reclamações ou pedidos de esclarecimento, procurando que estas não se alongassem 

desnecessariamente, mas permitindo sempre a inclusão de documentação anexa que fosse considerada 

relevante para a correcta avaliação da participação, sendo apenas necessário assinalar que 

documentação era anexa à mesma. 

 

| FIGURA 4 | FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO PÚBLICA DA  
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ALTERAÇÃO DO PPBF – 1.ª FOLHA 
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| FIGURA 5 | FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO PÚBLICA DA 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PPBF – 2.ª FOLHA 
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3.  PERÍODO  DE  DISCUSSÃO  PÚBLICA 

3.1. PAÇOS DO CONCELHO 

Durante o período de discussão pública, a proposta de alteração do plano - acompanhada dos 

pareceres das entidades consultadas no âmbito deste processo foi exposta fisicamente no átrio dos 

Paços do Concelho, sendo ainda assegurada a visualização, impressão e cópia dos elementos que 

constituem a proposta e a comparação directa com os elementos da versão do Plano em vigor (2003), 

no Departamento de Planeamento e Desenvolvimento Sustentável. 

 

Foi definido que a exposição estaria aberta ao público todos os dias úteis da semana, entre as 9 horas e 

as 17 horas e 30 minutos, em modalidade de horário contínuo, possibilitando o acesso dos interessados 

durante o período de almoço. Estas informações foram disponibilizadas através de avisos colocados nos 

locais habituais, na imprensa e no sítio da Internet da CMVR. 

 

O formulário de participação estava disponível no local da exposição, podendo ser preenchido nesse 

mesmo local ou no Departamento de Planeamento e Desenvolvimento Sustentável, ou ainda enviado 

por correio (normal ou electrónico). 

 

Foi ainda criado um local de consulta dos elementos em formato papel e onde podiam ser esclarecidas 

todas as dúvidas relativamente à proposta de alteração do PPBF, a impressão de plantas, e a ajuda no 

preenchimento dos formulários de participação. Este serviço foi prestado directamente pelos técnicos 

do Município que participaram na elaboração da proposta, que no horário normal de expediente, 

garantiram a disponibilização desse apoio, o qual também poderia ser agendado telefonicamente, 

permitindo assim que o atendimento dos cidadãos se efectuasse sem a perda de tempo na espera por 

falta de disponibilidade dos técnicos, os quais não estavam exclusivamente afectos a esta tarefa. 
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3.2. ESPAÇO EXPOSITIVO  

No espaço expositivo optou-se por criar um percurso aconselhado, 

sinalizado através de setas impressas no chão, de modo a levar o 

visitante numa sequência lógica de leitura da informação, a qual se 

iniciava com um primeiro cartaz, de recepção e explicação dos objectivos 

da exposição e das formas de participação no processo de discussão 

pública, bem como, um resumo histórico do plano e da necessidade da 

sua alteração. 

 

Seguindo as setas, os visitantes encontravam um 

conjunto de painéis com a apresentação das principais 

alterações propostas, começando pelas alterações de 

carácter regulamentar e a actualização do plano de 

acção e programa de financiamento, terminando com os 

painéis de apresentação das alterações às peças 

desenhadas. Esta apresentação foi sempre efectuada 

comparando o plano em vigor (2003) com a versão 

sujeita a discussão pública (2011). 

 

Continuando a seguir o percurso marcado no chão, os 

cidadãos encontravam um monitor que permitia a visualização 

de 4 pequenos filmes, mostrando uma vista aérea a 360º 

sobre a proposta para o edifício inacabado da Av. 1.º de Maio 

e a simulação dos percursos de entrada e saída dos pisos de 

estacionamento do novo equipamento proposto.  

 

 

Por último os visitantes encontravam um local onde podiam obter e 

preencher o formulário de participação e indicações sobre a sua entrega. 

  



 

 

 
 
 
 
 

 

3.3. APRESENTAÇÃO PÚBLICA

Cumprindo a deliberação do Executivo Municipal

pública de apresentação das propostas de alteração do PPBF no dia 11

Auditório do Teatro de Vila Real. 

 

Esta sessão teve como objectivo dar a co

plano, a justificação da necessidade de alteração

O programa da sessão foi o seguinte:

1 | Introdução - efectuada pelo Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, Eng.º Miguel Esteves.

2 | Apresentação da proposta de r

municipais responsáveis pela

� Capítulo I 

� Capítulo II 

� Capítulo III 

3 | Esclarecimento de dúvidas

| FOTOS 03 | SESSÃO DE ESCLARECIMENTO

A sessão contou com a presença de 35

minutos, aproveitou-se também a oportunidade para 

suas dúvidas particulares e/ou como poderiam efectuar a sua reclamação, observação ou sugestão, 

remetendo-se para o serviço de atendimento existente nos

esclarecimentos de carácter mais 
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ÚBLICA 

Cumprindo a deliberação do Executivo Municipal de 16 de Março de 2011, foi 

entação das propostas de alteração do PPBF no dia 11 de Abril

 

Esta sessão teve como objectivo dar a conhecer de forma global as principais alterações produzidas n

a justificação da necessidade de alteração e a metodologia utilizada na sua elabor

O programa da sessão foi o seguinte: 

efectuada pelo Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, Eng.º Miguel Esteves.

Apresentação da proposta de revisão do PDMVR – efectuado pelos

responsáveis pela elaboração da proposta de alteração, organizada em 3

Capítulo I – Histórico do plano  

Capítulo II – Da necessidade de alteração 

ítulo III – Proposta de alteração 

Esclarecimento de dúvidas. 

NTO 

 

são contou com a presença de 35 pessoas, tendo decorrido aproximadamente durante 1

a oportunidade para informar como os cidadãos poderiam

suas dúvidas particulares e/ou como poderiam efectuar a sua reclamação, observação ou sugestão, 

iço de atendimento existente nos paços do concelho

mais particular. 
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, foi realizada uma sessão 

Abril de 2011, no Pequeno 

nhecer de forma global as principais alterações produzidas no 

e a metodologia utilizada na sua elaboração. 

efectuada pelo Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, Eng.º Miguel Esteves. 

efectuado pelos técnicos dos serviços 

, organizada em 3 capítulos: 

orrido aproximadamente durante 1 hora e 30 

informar como os cidadãos poderiam esclarecer as 

suas dúvidas particulares e/ou como poderiam efectuar a sua reclamação, observação ou sugestão, 

paços do concelho, todos os 
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3.4. INTERNET 

No sentido de permitir um acesso alargado à proposta de revisão do plano, a Câmara Municipal de Vila 

Real disponibilizou no seu sítio da Internet (em www.cm-vilareal.pt), para consulta e download, todos 

os elementos constituintes desta proposta de alteração, os pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas, o respectivo relatório da alteração, bem como os elementos constituintes e o relatório do 

Plano em vigor (2003), permitindo assim uma consulta permanente durante o período de discussão 

pública, a partir de qualquer terminal de acesso à World Wide Web. 

 

Para tal, foi utilizada a mesma plataforma electrónica de discussão pública do PDMVR, efectuando-se a 

necessária adaptação a este processo. Partindo da linha de imagem utilizada na exposição física criou-

se um espaço de discussão pública virtual onde, para além de ser possível aceder a toda informação 

atrás referida, se poderia efectuar o preenchimento e o envio do formulário de participação, fazer uma 

visita virtual à exposição que estava patente nos Paços do Concelho, incluindo a visualização dos filmes 

demonstrativos da solução para o edifício inacabado da Av. 1.º de Maio e respectivas acessibilidades.  

 FIGURA 06 | IMAGEM DA PÁGINA PRINCIPAL DO ESPAÇO DEDICADO À 

DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PPBF EM WWW.CM-
VILAREAL.PT 
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| FIGURA 07 | IMAGENS DA PÁGINE WEB HTTP://WWW.CM-
VILAREAL.PT/PPBF/ 
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4.  SÍNTESE  DAS  EXPOSIÇÕES  RECEBIDAS 
 

Durante os 22 dias em que decorreu o período de discussão pública foram recebidas 9 exposições, as 

quais são caracterizadas de forma resumida neste ponto. 

 

Como nota introdutória, refira-se que a maior parte das exposições foram efectuadas através do 

preenchimento do formulário de exposição disponibilizado para tal, tendo todas as participações sido 

registadas e incluídas neste processo para posterior apreciação, sendo devidamente numeradas e 

ponderadas para efeitos do cumprimento do disposto no número 5 do artigo 77.º do decreto-lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, na sua actual redacção. 

 

Quanto às exposições em si é importante realçar o facto de se tratar de uma discussão pública da 

alteração de um plano, ou seja, incidir sobre um processo de introdução de modificações nos seus 

elementos sem que isso implique alterações substanciais ao plano em vigor, pelo que a quantidade de 

participações e a sua natureza enquadrou-se no que é normal ocorrer neste tipo de procedimentos. 

 

Assim, foram recebidas 9 (nove) participações, sendo que a maioria dizia respeito a reclamações sobre 

disposições para parcelas/ áreas concretas de terreno, apenas uma das participações é de natureza 

diferente, fazendo considerações de carácter genérico sobre a proposta de alteração do Plano sem que 

no entanto apresente matéria concreta passível de uma ponderação visando uma alteração concreta da 

proposta sujeita a discussão pública. 

 

Relativamente às participações que incidiam sobre parcelas/ áreas concretas de terreno podem ser 

distribuídas em dois grupos. Num primeiro grupo podemos englobar as participações que efectuam uma 

reclamação sobre propostas contempladas no plano e que são consideradas erros por parte dos 

reclamantes, sendo que algumas destas situações transitavam da formulação original do plano (2003), 

consistindo portanto em solicitações de correcções. 

 

Num segundo grupos incluem-se as participações que contêm sugestões de modificação da proposta de 

alteração do PPBF apresentada a discussão pública. 
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Relativamente à sua distribuição, 5 participações pertencem ao primeiro grupo e 3 ao segundo, sendo 

que numa das participações que está considerada como pertencente ao primeiro grupo também é feita 

uma sugestão de alteração à proposta de plano. 

 

A estas participações, e para efeitos de ponderação, acresce ainda uma informação da divisão de 

estudos e projectos do DPDS que propunha uma correcção das peças desenhadas em virtude do 

projecto de execução elaborado para edifício que irá albergar o equipamento denominado “casa de 

artistas”, a implantar no âmbito do programa Articular financiado pelo QREN. 

 

5.  APRECIAÇÃO  E  PONDERAÇÃO  DAS  EXPOSIÇÕES 

5.1. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PARTICIPAÇÕES 

Como nota introdutória a este ponto refira-se que das 9 participações recebidas, uma não foi apreciada 

enquanto sugestão ou reclamação sobre a proposta de alteração do PPBF, uma vez que a exposição 

não refere matéria que possa ser susceptível de uma análise técnica e posterior deliberação no sentido 

de provocar uma mudança na proposta de alteração do plano. Assim considerou-se que essa 

participação se enquadrava numa tipologia de observação de carácter mais genérico, expressando uma 

opinião pessoal sobre diversos assuntos que em alguns casos extravasam o próprio âmbito de um plano 

de pormenor.  

 

A fim de simplificar a apresentação das participações recebidas e a respectiva apreciação técnica, dado 

o número relativamente baixo de participações, é apresentado no quadro seguinte um resumo de todas 

as exposições efectuadas, a respectiva apreciação técnica e o sentido de decisão aconselhado (nos 

casos em que tal se aplica), bem como a indicação das peças do plano a serem corrigidas na versão 

final de proposta de Plano. 
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Resumo das participações recebidas – discussão pública da proposta de alteração do PPBF 

N.º da 
exposição 

Resumo da exposição Apreciação técnica 
Sentido do 
parecer 
técnico 

Peças a alterar 

1 Rectificação do polígono de 
Implantação do edifício 

Por observação de ortofotomapa verifica-se que existe 
efectivamente uma discrepância entre a delimitação do 
polígono de implantação assinalado na Planta de 
implantação e o do edifício existente, verifica-se ainda 
uma intervenção de recuperação do edifício. 
Deverá ser alterado o polígono de implantação do edifício 
em causa, por forma a conformar a sua actual área de 
implantação, devendo também ser mantida a disposição 
de correcção da altura da fachada a realizar numa futura 
intervenção de recuperação, fazendo-se assim a correcção 
do desenho do conjunto das fachadas deste arruamento. 

Favorável 
- Planta de Implantação; 
- Ficha Regulamentar do 
Pormenor 12; 

2 

Rectificação do polígono de 
implantação do edifício na Planta 
de Implantação por discrepância 
com o disposto na ficha 
regulamentar 

Verifica-se que existe efectivamente uma discrepância 
entre a delimitação do polígono de implantação assinalado 
na Planta de implantação e a ficha regulamentar.  
Atendendo ao alinhamento pretendido para os edifícios 
desta rua deverá ser alterado o polígono de implantação 
do edifício na Planta de Implantação. 

Favorável - Planta de Implantação; 
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Resumo das participações recebidas – discussão pública da proposta de alteração do PPBF 

N.º da 
exposição 

Resumo da exposição Apreciação técnica 
Sentido do 
parecer 
técnico 

Peças a alterar 

3 

Concordância com a instalação do 
hospital privado.  

Observações e considerações 
sobre o investimento público 
efectuado em determinadas áreas 
da cidade em detrimento de 
outras, zonas de estacionamento 
e horários de funcionamento de 
estabelecimentos de restauração 
e bebidas 

Não efectuada Não aplicável Não aplicável 

4 

Rectificação volumétrica proposta 
para o edifício na ficha 
regulamentar e possibilidade de 
alinhamento do piso recuado à 
face do arruamento. 

Verifica-se que existe efectivamente uma omissão de um 
piso recuado existente, prévio à elaboração do PPBF, o 
qual não está identificado no Plano, devendo o pedido de 
rectificação ser atendido face aos documentos 
apresentados. 

A solicitação de ampliação do 2.º piso deverá também ser 
atendida, uma vez que o desenho do conjunto de 
fachadas desta rua, permite acomodar a ampliação 
volumétrica do 2.º piso sem que com isso se 
descaracterize a composição arquitectónica, a qual se 
considera ficar mais equilibrada com esta alteração. 

Favorável 

- Planta de Implantação; 
- Ficha regulamentar – 
parâmetros de intervenção 
R. Sargento Pelotas 
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Resumo das participações recebidas – discussão pública da proposta de alteração do PPBF 

N.º da 
exposição 

Resumo da exposição Apreciação técnica 
Sentido do 
parecer 
técnico 

Peças a alterar 

5 

Rectificação da ficha 
regulamentar n.º 5 de forma a 
ficar em concordância com o 
disposto na ficha regulamentar 
n.º 1 

Verifica-se que existe efectivamente uma discrepância 
entre estas duas peças desenhadas, devendo a ficha 
regulamentar n.º 5 ser corrigida de forma a existir uma 
coerência entre as diferentes peças desenhadas do Plano 

Favorável 
Ficha regulamentar do 

pormenor 5 

6 Consideração na Planta de 
Implantação do edifício existente 

Face à documentação e fotografias apresentadas e após 
visita ao local verifica-se que existe um edifício no local 
que é anterior à elaboração do Plano, edifício este 
considerado na Planta de Implantação como se tratando 
um anexo a demolir, no entanto está registado como um 
artigo urbano próprio, como se pôde comprovar pela 
documentação apresentada pelo reclamante. 
Assim deverá ser alterado o estatuto do edifício em causa 
de forma a conformar a sua situação cadastral, devendo 
também ser dada indicação de tipologia de intervenção de 
Grau 2 ou a Reabilitar. 

Favorável - Planta de Implantação; 
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Resumo das participações recebidas – discussão pública da proposta de alteração do PPBF 

N.º da 
exposição 

Resumo da exposição Apreciação técnica 
Sentido do 
parecer 
técnico 

Peças a alterar 

7 

Demolição dos edifícios para criar 
uma via de acesso a um parque 
de estacionamento a construir 
numa parcela de terreno inserida 
na área de intervenção do Plano 
de Pormenor do Parque do Corgo. 

A proposta efectuada tem as seguintes consequências 
directas: 

1- Eliminação da possibilidade de reabilitação de dois 
edifícios no Bairro dos Ferreiros, com a consequente 
diminuição de oferta habitacional; 

2- Quebra da linguagem arquitectónica da rua do Corgo 
com a consequente descaracterização da composição do 
conjunto de fachadas; 

3- O parque de estacionamento referido não está previsto 
no Plano de Pormenor do Parque Corgo, nem tão pouco 
tem enquadramento no âmbito do procedimento em 
curso de alteração deste Plano, conduzindo portanto a 
uma situação de incompatibilidade de disposições entre 
Planos Municipais de Ordenamento do Território 
limítrofes; 

Assim e pelas consequências enunciadas não se 
aconselha ao atendimento desta pretensão. 

Desfavorável - 
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Resumo das participações recebidas – discussão pública da proposta de alteração do PPBF 

N.º da 
exposição 

Resumo da exposição Apreciação técnica 
Sentido do 
parecer 
técnico 

Peças a alterar 

8 

Permitir a circulação de veículos 
de moradores nas rampas de 
acesso reservado ao hospital 
privado e reformulação dos 
acessos ao edifício do hospital 
privado pelo Parque Florestal, de 
modo a permitir o acesso directo 
da rampa ao parque de 
estacionamento. 

Não se aconselha ao atendimento desta pretensão pelas 
seguintes razões: 

1- A proposta incide sobre uma área propriedade de 
privados, implicando assim uma utilização pública de 
espaço privado, o que do ponto de vista legal levanta 
várias questões, que serão de difícil resolução sem o 
recurso à aquisição destas áreas por parte do município; 

2- Perda parcial da função urbanística de largo pedonal 
como resultado de uma circulação automóvel mais 
frequente e intensa, tendo com consequência directa a 
descaracterização do desenho urbano e perda da 
funcionalidade que foi adquirida como resultado da 
intervenção efectuada pela sociedade Polis Vila Real. 

3- Esta proposta implica ainda uma alteração substancial 
no pavimento do largo do Prado de forma a permitir 
acomodar o previsível aumento de carga e frequência 
de circulação automóvel, implicando portanto uma 
intervenção mais profunda e mais onerosa do que a 
proposta sujeita a discussão pública; 

Desfavorável - 
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Resumo das participações recebidas – discussão pública da proposta de alteração do PPBF 

N.º da 
exposição 

Resumo da exposição Apreciação técnica 
Sentido do 
parecer 
técnico 

Peças a alterar 

9 

Permitir a criação de uma escada 
de acesso ao logradouro do piso 
superior através de uma escada 
metálica 

Pressupostos resultantes da análise dos documentos 
apresentados:  

1- A proposta de alteração efectuada, consiste na criação 
de uma escada de acesso ao logradouro do piso 
superior através de uma escada metálica, tendo como 
base um projecto de intervenção que não respeita as 
disposições do Plano, nomeadamente o constante na 
respectiva ficha regulamentar (pormenor 16) para as 
cérceas, desenho das fachadas, áreas brutas de 
construção e volumetria; 

2- Relativamente ao projecto de intervenção apresentado 
não foi efectuada qualquer diligência ou reclamação 
(em fase de discussão pública) no sentido de alterar o 
Plano, de forma a acomodar uma solução construtiva 
diferente do disposto no Plano; 

3- A ficha regulamentar relativa ao pormenor 16 manteve-
se inalterada em relação ao Plano em vigor, não tendo 
este sido um dos elementos sujeito a alteração no 
âmbito deste processo. 

Assim e atendendo as pressupostos verificados, 
considera-se que não faz sentido considerar uma 
pretensão que tem como base um projecto de intervenção 
que contraria logo à partida as disposições do Plano. 

Desfavorável - 
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Resumo das participações recebidas – discussão pública da proposta de alteração do PPBF 

N.º da 
exposição 

Resumo da exposição Apreciação técnica 
Sentido do 
parecer 
técnico 

Peças a alterar 

Info. Div. 

Estudos e 

Projectos 

CMVR 

Consideração na Planta de 
Implantação da proposta de 
adaptação do edifício para 
permitir a instalação do 
equipamento denominado “casa 
dos artistas” e alteração do grau 
de intervenção de forma a 
permitir a correcção do respectivo 
polígono de implantação. 

Face à pertinência deste projecto e a imprescindibilidade 
das alterações proposta para a execução do equipamento 
integrado no programa de acção “articula” da política de 
cidades – Polis XXI, a alteração sugerida pela Divisão de 
Estudos e Projectos deverá ser atendida, corrigindo-se o 
polígono de implantação nas peças desenhadas e 
considerando a tipologia de intervenção de grau 4 ou a 
reestruturar. 

Favorável 

- Planta de Implantação; 

Ficha regulamentar do 

pormenor 14 
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5.2. SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES A EFECTUAR NA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PLANO  

As correcções que os pareceres técnicos aconselham efectuar no conteúdo material da proposta de 

alteração do PPBF, mantêm o essencial da mesma, como não poderia deixar de ser, significando a 

introdução de alterações que têm um impacto relativamente reduzido em termos quantitativos.  

 

Em síntese, as alterações à proposta de plano implicam a modificação de quatro (4) polígonos de 

implantação de edifícios e a correcção do desenho de duas fachadas, com a correspondente alteração 

na Planta de implantação e nas fichas regulamentares (4 fichas alteradas). 

 

Quanto à componente escrita da proposta final de plano, não resultou da discussão pública nenhuma 

alteração, mantendo-se inalterado o regulamento do PPBF e o relatório da alteração,  

 

Em anexo a este relatório é apresentada uma planta com a indicação geográfica de todas as 

participações que incidiam sobre uma área/ parcela de terreno, sendo indicadas a cor vermelha as 

participações com parecer técnico desfavorável e a cor verde as que têm parecer técnico favorável. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  –  VOLUME   I 
 

 

. EDITAIS RELATIVOS AO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 

. INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – DIV. ESTUDOS E PROJECTOS 

 PLANTA DE PARTICIPAÇÕES GEO-REFERENCIADAS C/ O SENTIDO DO PARECER TÉCNICO 
 

  























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME II  –  ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS AO PLANO  

. PLANTA DE IMPLANTAÇÃO ESC. 1:1.000  

. FICHAS REGULAMENTARES ALTERADAS ESC. 1:200 

 

 

 

  













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME III  –  PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS  

. CÓPIA DAS PARTICIPAÇÕES DIGITALIZADAS1 * 

                                                           
1 * DISPONÍVEL APENAS NA CÓPIA PARA ENVIO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, PARA EFEITOS DE VERIFICAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS 
E DO SEU CONTEÚDO, NÃO DEVENDO EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SER DO CONHECIMENTO PÚBLICO, AO ABRIGO DA LEGISLAÇÃO 
NACIONAL SOBRE A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS. 




