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24000 habitantes

328 km2

Cerca de 8,8 M€ FEF

230 colaboradores

Maior em área na AMP
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11ªª GeraGeraççãoão 22ªª GeraGeraççãoão

PDM de Arouca
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- Decorreu de 23 de Outubro de 2008 a 2 de Janeiro de 2009;

- Atendimento personalizado (2 técnicos no atendimento);

- Computador com software SIG;

- Maior facilidade na localização dos prédios;

- Impressão de plantas e requerimento na hora;

Apoio na Revisão do PDM
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Nº Exposição

Registo de Entrada

Nome – Morada - Contacto

Tipo entidade

Data de entrada

Tipo de exposição

Identificação da parcela

Enquadramento

Notas de decisão

Pretensão

Ponderação
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Freguesia %

Albergaria 0,00

Alvarenga 5,32

Arouca 7,41

Burgo 16,44

Cabreiros 3,70

Canelas 4,17

Chave 10,65

Covêlo de Paivó 0,00

Escariz 6,48

Espiunca 0,23

Fermêdo 4,40

Janarde 0,23

Mansores 3,24

Moldes 6,94

Rossas 6,48

Santa Eulália 8,33

São Miguel do Mato 4,86

Tropeço 8,56

Urrô 3,24

Várzea 4,40

Reclamações Gerais 2,31

Distribuição das sugestões segundo o seu acolhimento

9

13

78

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Parcial

Sim

Não

29,53

1,29

16,81

0,86

29,09

0,43

0,65
0,86

1,29

0,65

0,22

0,65

3,02
1,290,86

1,72

5,6

5,17

Espaço agrícola protegido - solo urbano

Espaço agrícola protegido - Espaço Agícola Comum

Espaço agrícola comum -  Solo Urbano

Espaço agrícola comum . Espaço Agrícola Protegido

Espaço Florestal - Solo Urbano

Espaço Florestal - Espaço Industrial

Espaço Florestal - Espaço Agrícola Comum/Protegido

Espaço Natural -  Solo Urbano

Espaço Natural - Espaço Agrícola Protegido

Espaço Natural - Espaço Agrícola Comum

Espaço Industrial - Solo Urbano

Espaço Industrial - Espaço Florestal

Espaço Industrial - Espaço Agrícola Comum

Eliminar / Dimuir Zona Industrial

Deixar de ser equipamento

Passar para equipamento

Sugestões regulamentares

Outros
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Apoio à Gestão Urbanística
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Apoio à Gestão Urbanística
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Apoio na Programação e Execução do Plano 

� Auxílio na tomada de decisões;

� Execução do Solo Urbano programado;  

� Adequação do PDM  às orientações regionais/normativo do PROT-N;

� RAN – Base de dados de novas exclusões pós - PDM;

� Adaptação da delimitação da REN (aguarda saída de orientações);

� Criação de base de dados de situações detectadas e pertinentes a 

alterar numa próxima Revisão do PDM;

Seguem-se alguns exemplos de actuação a estes níveis
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Plano estratégico de intervenção em 

aldeias tradicionais - iniciado

Objectivo: criar um plano de 

intervenção em aldeias a reabilitar
- Ameixieira
- Castanheira
- Chão de Espinho
- Granja

Reúnem um conjunto relevante de 

potencialidades do ponto de vista do 

património natural, edificado, pela sua 

rusticidade e encanto e pela arquitectura 

rural vernácula, capazes de proporcionar 

aos seus residentes e visitantes espaços 

de qualidade para viver e fruir.
Aldeia da Castanheira

P
ed

ra
s

P
ar

id
ei

ra
s
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Apoio na Programação e Execução do Plano 



Apoio na Programação e Execução do Plano
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Apoio na Programação e Execução do Plano

Solo de urbanização programada

- Área da Sede do Concelho;

- Outros aglomerados;

- Espaços Industriais;
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Processos iniciados

- P.U. Escariz / Fermêdo

- U.E. do Coruto / Escariz

- P.U. Farrapa / Rossio



Com a entrada em vigor do PROT-N será necessário os municípios adaptarem-

se às novas disposições deste documento.

-Existem algumas disposições que deverão ser aplicadas a curto prazo, uma vez 

que a não adopção poderá por em causa o efeito útil dos objectivos do PROT.

- Possibilidade de edificação destinada a habitação em solo rural

90 dias após a entrada em vigor do PROT
(Utilizando um mecanismo de alteração por adaptação previsto no artigo 97.º do RJIGT)

Apoio na Programação e Execução do Plano
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- Para a adaptação às orientações e directrizes constantes no modelo territorial 

do PROT-Norte, por parte dos planos directores municipais que tenham entrado 

em vigor há menos de 3 anos.

Alteração ou revisão nos termos 96.º e 98.º do RJIGT

Iniciar o procedimento no prazo de dois anos a contar com a entrada em vigor do 

PROT-Norte

Este procedimento deverá estar concluído num prazo máximo de 24 meses

Apoio na Programação e Execução do Plano
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- Avisos

- Documentos
-Regulamento do PDM

-Relatório do PDM

-Relatório Ambiental do PDM

-Relatório de Análise e Ponderação das 

participações recebidas no período de 

Discussão Pública

- Plantas
-Condicionantes

-Ordenamento
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- Enquadramento territorial

- Fotografia aérea

- Informação Cartográfica

- Plano Director Municipal

- Ordenamento 

- Condicionantes

- Condicionantes - Anexo

- Outros Planos Municipais

- Plano Director Municipal 1995
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