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1. PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA
1.1 Enquadramento
O presente documento constitui o relatório das participações apresentadas no
âmbito do período de participação preventiva relativa ao procedimento de
elaboração dos planos de pormenor do Município de Vila Pouca de Aguiar.
Com a abertura do período de participação dá-se cumprimento ao previsto no n.º 2
do artigo 77.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, normativo que concretiza a exigência
constitucional do direito de participação dos cidadãos nos procedimentos de
planeamento territorial e que constitui um reforço do princípio democrático e um
corolário do princípio da imparcialidade da administração. Para além de que garante
a cabal prossecução da atividade jurídico-pública de planeamento, que é, no seu
núcleo essencial, uma tarefa complexa de ponderação de interesses públicos e
privados co-envolvidos na ocupação de uma determinada área territorial,
ponderação essa que é garantida com a efetivação do princípio da participação dos
interessados na elaboração dos planos.
Assim, este é o objetivo imediato do presente documento:
 Prestar conta da forma como decorreram os trâmites do período de
participação preventiva;
 Listar todas as formulações de sugestões apresentadas por qualquer
interessado ou informações sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas no âmbito do procedimento de elaboração dos planos,
recebidas no prazo legalmente previsto, bem como outros contributos
recebidos.
1.1.1 Processo de elaboração dos planos de pormenor
O Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, define unidade operativa de
planeamento e gestão como uma porção contínua do território, delimitada em plano
diretor municipal ou plano de urbanização para efeitos de programação da execução
do plano ou da realização de operações urbanísticas.

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE PORMENOR DO MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR | RELATÓRIO DO
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA

6

Neste âmbito, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Pouca de Aguiar, publicado
pelo Aviso n.º 12613/2012, de 20 de setembro, identifica e delimita na respetiva
Planta de Ordenamento um conjunto de 14 unidades operativas de planeamento e
gestão (UOPG´s), cuja execução deve ser garantida através da elaboração de planos
de pormenor.
A elaboração dos planos de pormenor irá desenvolver e concretizar propostas de
ocupação para cada uma das 14 UOPG´s, estabelecendo regras sobre a implantação
das infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização coletiva, a forma de
edificação e a disciplina da sua integração na paisagem, a localização e inserção
urbanística dos equipamentos de utilização coletiva e a organização espacial das
demais atividades de interesse geral.
O início do procedimento foi determinado pela Câmara Municipal em reunião de 26
de junho de 2014, na qual deliberou mandar elaborar os planos de pormenor do
Município, tendo simultaneamente aprovado os termos de referência de cada plano
de pormenor (que fundamentam a oportunidade, fixam os objetivos e estabelecem
os prazos de elaboração de cada plano). Para além disso, deliberou ainda a abertura
do período de participação preventiva com a duração de 30 dias úteis.
Para a elaboração dos planos de pormenor foi constituída uma equipa de projeto,
multidisciplinar, com diferentes valências na área do planeamento territorial.
Paralelamente, e nos termos do disposto no artigo 75.º do RJIGT, a Câmara Municipal
solicitou o acompanhamento da CCDR-N no procedimento de elaboração dos planos,
tendo esta determinado que o acompanhamento seria assegurado pela Estrutura
Sub-Regional de Vila Real, pelo arquiteto Adriano Ferreira.
Neste âmbito, foram realizadas 2 reuniões com o arquiteto Adriano Ferreira, nas
datas e sobre as temáticas que a seguir se apontam:
 18 de julho de 2014 – apresentação do projeto; composição da equipa de
projeto; aquisição de cartografia para a elaboração dos planos;
 7 de agosto de 2014 – visita aos locais de intervenção dos planos de
pormenor de Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas, nomeadamente: Plano
de Pormenor de Pedras Salgadas, Plano de Pormenor do Parque da Vila de
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Pedras Salgadas, Plano de Intervenção no Espaço Rural (PIER) da Expansão
de Pedras Salgadas, Plano de Pormenor do Castanheiro Redondo, Plano de
Pormenor do Bairro das Barreiras, Plano de Pormenor da Expansão Norte de
Vila Pouca de Aguiar, Plano de Pormenor do Núcleo Histórico de Vila Pouca de
Aguiar e o Plano de Pormenor da Expansão Norte de Vila Pouca de Aguiar.

1.2 Participação Preventiva
1.2.1 Período de participação preventiva e sua divulgação
O período de participação preventiva corresponde a um período de formulação de
sugestões por qualquer interessado ou para apresentação de informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de
elaboração dos planos.
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT, na deliberação que
determina a elaboração do plano é estabelecido um prazo, que não deve ser inferior
a 15 dias, para formulação de sugestões.
Neste caso em concreto, a Câmara Municipal deliberou abrir um período de
participação de 30 dias úteis, tendo decorrido de 8 de maio a 19 de junho de 2015.
Com o objetivo de captar a atenção dos cidadãos e incentivar o seu envolvimento
neste processo, a abertura deste período e o respetivo modo de participação foram
amplamente divulgados, das seguintes formas:
 Publicação no Diário da República (ver anexo I);
 Publicação em dois jornais diários, num semanário e num jornal de âmbito
local (ver anexo II);
 Realização de quatro sessões públicas de esclarecimento durante o decorrer
do período de participação, três em Vila Pouca de Aguiar e uma em Pedras
Salgadas (ver anexo III);
 Divulgação no site do Município - www.cm-vpaguiar.pt (ver anexo IV).
Tal como exigido pela legislação em vigor, o Aviso de abertura do período de
participação preventiva foi publicado no Diário da República, 2.ª série – n.º 84, no
dia 30 de abril de 2015. Este Aviso foi igualmente publicado nos seguintes jornais:
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 Diário de Notícias, em 18-04-2015;
 Jornal i, em 18-04-2015;
 Sol, em 18-04-2015;
 Rumos D´Aguiar, em maio de 2015.
O Aviso acima referido continha a seguinte informação:
 Período de participação preventiva;
 Locais de consulta dos termos de referência dos planos;
 Forma de apresentação das participações;
 Sessões públicas a realizar.
O período de participação preventiva foi igualmente divulgado no site do Município
no qual foi possível consultar os termos de referência dos planos e, inclusivamente,
submeter a participação ou imprimir a ficha de participação (ver anexo V).
Para além disso, foram ainda realizadas quatro sessões públicas para apresentação
dos termos de referência dos planos, três em Vila Pouca de Aguiar e uma em Pedras
Salgadas.
1.2.2 Consulta da documentação
Durante o período de participação preventiva, os termos de referência dos planos
estiveram disponíveis para consulta na Divisão de Ambiente e Urbanismo (DAU), no
edifício do antigo Palacete Silva, na rua Comendador Silva, em Vila Pouca de Aguiar,
no horário normal de expediente. A versão em formato digital dos termos de
referência esteve disponível para consulta no site do Município.

1.2.3 Sessões públicas de esclarecimento
Com vista à apresentação dos termos de referência dos planos de pormenor, bem
como ao esclarecimento da população, foram realizadas quatro sessões de
esclarecimento dirigidas ao público em geral, três no auditório municipal, em Vila
Pouca de Aguiar, no dia 8 de abril de 2015, dirigida sobretudo para a apresentação
dos termos de referência do Plano de Pormenor do Bairro das Barreiras, outra no dia
13 de abril de 2015, dirigida sobretudo para a apresentação dos termos de
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referência do Plano de Pormenor do Núcleo Histórico de Vila Pouca de Aguiar e uma
terceira no dia 15 de abril de 2015, onde foi apresentado, principalmente, os termos
de referência do Plano de Pormenor do Castanheiro Redondo.
A sessão de Pedras Salgadas foi realizada no edifício do Centro de Serviços Públicos,
no dia 20 de maio de 2015.
Estas sessões foram devidamente publicitadas no jornal de tiragem local “Notícias
de Aguiar” e no site do Município.
Em todas as sessões estiveram presentes o Senhor Presidente da Câmara Municipal,
membros do Executivo Municipal e das Juntas de Freguesia, o coordenador da
equipa técnica responsável pela elaboração dos planos, técnicos e público em geral.

1.2.4 Modalidades e formato da participação preventiva
Como já referido, durante o período de participação preventiva os interessados
apresentaram as suas observações/sugestões acerca dos termos de referência dos
planos de pormenor.
A única forma possível de participar neste processo foi através do preenchimento de
impresso próprio (Ficha de Participação - ver anexo V) disponibilizada na Câmara
Municipal e no site do Município.
Na ficha acima referida constavam os seguintes tipos de dados:
 Identificação do participante;
 Identificação do (s) plano (s) de pormenor;
 Participação:


Exposição;



Planta de localização.

Quanto à entrega da ficha de participação, admitiram-se as seguintes modalidades:
 Envio por correio normal, dirigido ao Senhor Presidente da Câmara Municipal;
 Envio por correio eletrónico para o Município (geral@cm-vpaguiar.pt).
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2. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES
2.1 Enquadramento
Durante o período de participação preventiva e apesar das sessões públicas de
esclarecimento realizadas, houve pouca participação do ponto de vista formal.
Assim, quanto à participação pública formalizada através do preenchimento da ficha
de participação, apenas recebemos 1 participação.
Consideraram-se ainda neste âmbito 2 participações verbais e 2 participações
recebidas por correio eletrónico, apesar das modalidades de participação admitidas.

2.2 Participações
Durante o período de participação preventiva apenas foram formuladas sugestões
relativas ao Plano de Pormenor do Bairro das Barreiras e ao Plano de Pormenor do
Castanheiro Redondo. Para os restantes planos não foi apresentada qualquer
sugestão/observação.
No quadro que se segue, apresenta-se uma síntese das sugestões recebidas durante
o período de participação preventiva.
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Tipo de
Participação

Identificação
do
Participante

Identificação da Sugestão/Observação
Identificação do
Plano de
Pormenor

Síntese da Sugestão
Alteração do pavimento existente nos
arruamentos do bairro;
Colocação de alguns bancos de jardim
ao longo do bairro;
Demolição de alguns anexos/barracos
existentes e edifícios dissonantes;
Reconstrução de edifícios;

Ficha de
Participação

Residente em
Vila Pouca de
Aguiar

Plano de Pormenor
do Bairro das
Barreiras

Demolição de degraus que dão acesso a
habitações mas que estão em cima da
via pública;
Alargamento da Rua Guerra Junqueira;
Demolição do bairro social existente e
construção de novos fogos com as
mesmas funções;
Colocar proteção lateral na escadaria
existente no bairro e finalizar a execução
de uma parte que faz a ligação à Rua do
Parque (uma vez que não tem saída).

Verbal

Verbal

Correio
eletrónico

Residente no
Bairro de
Castanheiro
Redondo

Residente no
Bairro de
Castanheiro
Redondo

Residente no
Bairro de
Castanheiro
Redondo

Plano de Pormenor
do Castanheiro
Redondo

Substituição do pavimento em paralelo
por tapete asfáltico;
Alargamento da rua junto à casa do “Sr.
Jorge Teixeira”;
Execução de passeio com grades na Rua
do Roxo.

Plano de Pormenor
do Castanheiro
Redondo

Substituição do pavimento em paralelo
por tapete asfáltico;
Alargamento da rua junto à casa do “Sr.
Jorge Teixeira”;
Execução de passeio com grades na Rua
do Roxo.

Plano de Pormenor
do Castanheiro
Redondo

Reparação da calceta desde o
cruzamento de acesso ao bairro até ao
primeiro cruzamento com a Rua Dr.
Mário Soares;
Efetuar nova pintura na pérgula
existente no Largo de Castanheiro
Redondo.
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Correio
eletrónico

Residente no
Bairro de
Castanheiro
Redondo

Plano de Pormenor
do Castanheiro
Redondo

Pavimentação do acesso ao reservatório
de água de Castanheiro Redondo e
consequente drenagem de águas
pluviais com execução de valeta em
betão;
Colocação de sumidouro em betão
armado de modo a recolher as águas
das chuvas que chegam até ao
cruzamento de acesso ao referido
arruamento e reparação de “meias
canas” existentes.

Tabela 1: Síntese das participações recebidas no âmbito do período de participação preventiva

As sugestões recebidas constituem um importante contributo pelo que serão
devidamente ponderadas durante o processo de elaboração dos planos.
Verifica-se que a maior preocupação se prende com a correção de intervenções
descaracterizadoras ao nível do edificado, a melhoria das acessibilidades nos
bairros, tanto para peões como para veículos (passeios, alargamento e
pavimentação de vias) e a criação de espaços de verdes e de convívio.
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3. SÍNTESE CONCLUSIVA
A exigência constitucional de participação pública nos processos de planeamento
encontra-se concretizada no RJIGT que prevê formas e momentos de “abertura” da
Administração à intervenção dos particulares nos procedimentos de planeamento do
território.
A este propósito, o artigo 77.º do RJIGT, para além desta participação preventiva
(abertura do procedimento de elaboração dos planos) e da admissibilidade da
participação ao longo de todo o procedimento, prevê a chamada participação
sucessiva concretizada através de uma discussão pública formal, e que corresponde
a uma participação-audição dos particulares no procedimento de elaboração dos
planos, a qual decorrerá assim que haja uma proposta de plano para cada uma das
UOPG´s.
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