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ACTA DE CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL 
Realizada nos termos do n.º 3 do Artigo 86.º do RJIGT,  

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

Assunto: Plano de Pormenor da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2  Parque 
Industrial de São Martinho de Anta 

 
Identificação do Plano: 

Designação Plano de Pormenor da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2 - 
Parque Industrial de São Martinho de Anta 

Concelho:     Sabrosa, UF de São Martinho de Anta e Paradela de Guiães 
Processo Administrativo: DSOT-IGT_24/2020 / PCGT - 367 
Data:     25-03-2021 

 
Pelas 10:30 H do dia 25-03-2021, via plataforma Microsoft Teams, ocorreu a reunião da conferência 
procedimental destinada a apreciar e emitir parecer sobre o Plano de Pormenor da Unidade Operativa 
de Planeamento e Gestão 2 - Parque Industrial de São Martinho de Anta, com a seguinte ordem de 
trabalhos:  
. Apresentação do Plano 
. Análise dos documentos do Plano pelas entidades presentes  
. Conclusões 

 
Foram convocadas as seguintes entidades: Representadas por: 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR-N) 

Fátima Correia; José Freire; Adriano 
Ferreira 

Direção-Geral do Território (DGT) 
Não compareceu mas remeteu 
parecer anexo à presente Ata 

Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) Carla Ribatua; Orlando Sousa 
Agência Portuguesa do Ambiente / Administração da Região 
Hidrográfica do Norte (APA/ARH-N) 

António Afonso 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) Hélia Guerra 
Infraestruturas de Portugal (IP, S.A.) Hélder Moura 
E-REDES - Distribuição de Eletricidade (E-REDES) Sérgio Quinteira 

Câmara Municipal de Sabrosa (CM, S/ direito a voto) 
António Graça (Vice-Presidente da 
CM de Sabrosa) e Jacinta Vilela 

Sona, Estudos e Projectos, Lda. (S/ direito a voto)  
Alberto Simões; Helda Ramalho; 
Pedro Leão 

  
Análise dos documentos do Plano pelas entidades presentes: 
Presente a proposta do Plano de Pormenor da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2 - Parque 
Industrial de São Martinho de Anta, estas entidades pronunciaram-se sobre a mesma no seguinte sentido: 
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_ CCDR-N - pronunciou-se nos termos constantes dos pareceres de teor favorável condicionado, 
INF_DSOT_FC_4053/2021 e INF_ESRVR_PTS_3774/2021 (proposta de alteração da Reserva Ecológica 
Nacional), anexos à presente data, e que dela fazem parte integrante;  
_ APA / ARH-N - pronunciou-se nos termos do ofício S020838-202103-ARHN_DDI, com parecer 
favorável condicionado, que se anexa à presente ata.  
_ DRCN - pronunciou-se favoravelmente, nada tendo a opor à proposta de Plano de Pormenor em 
apreço. 
_ ICNF - mantêm o parecer favorável condicionado já emitido nos termos do ofício 40173/2020, 
que se anexa à presente ata, salientando-se a necessidade serem produzidas algumas 
alterações/retificações de forma e de conteúdo nos seguintes documentos no que respeita às matérias 
abordadas no parecer e que foram abordadas pela representante do ICNF, I.P. na reunião, a saber: 

1.   
a) 

ao encontro do referido no ponto 2 do N/Ofício com a Ref.ª 40173/2020/DR/DRCNB/DOT de 
- Planta de 

- Planta de gestão  
2. - Planta de Implantaçã  
a)  
3.  - Planta de gestão  
a) 

 e estar mencionada/referenciada no artigo 
específico a criar no Regulamento (ver ponto 1); 

b) 
perímetro do Parque Industrial de S. Martinho de Anta, em conformidade com disposto no n.º 13 
do Artigo 15.º do DL n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual; 

c) -Lei N.º 124/2006, 
- -Lei N.º 124/2006, de 28 de junho, , na 

 
_ IP, S.A.  informou que o parecer da IP, que se anexa à presente ata, é favorável condicionado à 
elaboração de estudo de tráfego que analise o impacto da geração de trafego da zona industrial, nas 
entradas e saídas da ligação da EN322-2 municipalizada à variante à EN322, designadamente na rotunda 
ao Km 6+750, tendo em vista a minimização de eventuais impactos negativos durante o período de 
exploração do empreendimento. 
_ E-REDES - pronunciou-se favoravelmente ressalvando o seguinte: 

1- Existe uma linha de média tensão que atravessa o terreno do parque industrial cuja servidão 
administrativa e a faixa de proteção devem ser salvaguardadas. Mais informou que, em caso de 
necessidade, esta linha pode ser modificada devendo ser apresentado à E-REDES, oportunamente 
e com a devida antecedência, o respetivo pedido de modificação; 

2- A alimentação de energia elétrica ao empreendimento é viável pelo que, oportunamente, deverá 
ser apresentado para apreciação o respetivo projeto da especialidade de Infraestruturas Públicas de 
Eletricidade. 
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CONCLUSÃO 
_ Com base nos pareceres emitidos pelas entidades presentes, e relativamente à proposta apresentada 
do Plano em título, foi decidido emitir parecer favorável condicionado à correção das alterações propostas 
e à ponderação e inclusão das recomendações expressas na pronúncia das entidades. 
_ Após introdução das necessárias correções, deverá a Câmara Municipal de Sabrosa proceder à 
concertação com as entidades que levantaram objeções, nos termos do artigo 87.º do RJIGT devendo 
remeter por mensagem eletrónica ou pela plataforma PCGT àquelas entidades a proposta de Plano com 
as correções efetuadas, podendo o Município prosseguir com os procedimentos necessários à aprovação 
da proposta de elaboração, nomeadamente, abertura da discussão pública ponderação dos resultados da 
mesma, aprovação em Assembleia Municipal, publicação e registo. 

 
Envio e assinatura da Ata 
A presente Ata e respetivos anexos serão remetidos via correio eletrónico a todas entidades convocadas 
para a presente reunião. A assinatura da Ata será considerada com a receção, pelo mesmo meio, da 
resposta de concordância de cada umas das entidades, resposta essa que fará parte integrante da Ata. 

 
Anexos que fazem parte integrante da Ata: 
. Parecer da CCDR-N - INF_DSOT_FC_4053/2021 e INF_ESRVR_PTS_3774/2021 
. Parecer da DGT - S-DGT-2021-1119_PCGT-367_PP_UOPG2_SMA_Sabrosa 
. Parecer da APA/ARH-N - S020838-202103-ARHN 
. Parecer do ICNF, I.P. - oficio_40173_2020 
. Parecer da IP, S.A. - PP S Martinho de Anta 
. Resposta das entidades via correio eletrónico (assinatura da Ata) 
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Nos termos da informação, concordo com a proposta de
parecer favorável condicionado, 

  
 

 
 
Concordo.

  

Informação nº INF_DSOT_FC_4053/2021 Proc. nº DSOT-IGT_24/2020 Data 24-03-2021

Assunto Plano de Pormenor da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2 — Parque Industrial de São Martinho de Anta  
Freguesia: UF de São Martinho de Anta e Paradela de Guiães 
Parecer a submeter à Conferência Procedimental a realizar ao abrigo do no n.º 3, do Artigo 86.º, do RJIGT

1. Enquadramento e âmbito
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 86.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT) revisto pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, foi convocada para 25-03-2021 a Conferência
Procedimental relativa à proposta do Plano de Pormenor da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2
— Parque Industrial de São Martinho de Anta (que se passa a designar por Plano) referenciada em epígrafe.
 
. Procedimento de abertura
Através do Aviso n.º 15582/2019, de 03/10, a Câmara Municipal de Sabrosa, na sua reunião de 22-08-2019,
deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do procedimento para elaboração do Plano de Pormenor
da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2 — Parque Industrial de São Martinho de Anta (Plano),
estabelecendo o prazo de 9 (nove) meses para a sua conclusão e um período de participação preventiva
de 15 (quinze) dias úteis para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações, de todos
os interessados, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas.
 
Na mesma reunião a Câmara Municipal de Sabrosa deliberou aprovar os Termos de Referência ao abrigo
do artigo 76.º do RJIGT e não qualificar o Plano de Pormenor da Unidade Operativa de Planeamento e
Gestão 2 - Parque Industrial de São Martinho de Anta, como suscetível de ter efeitos significativos no
ambiente, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 78.º, do RJIGT com a fundamentação constante dos
Termos de Referência - a elaboração do Plano não é suscetível de ter efeitos significativos no ambiente,
nos termos e para os efeitos do disposto no artigos 78.º e 120.º do RJIGT e do disposto no n.º 1 do artigo
3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, na redação do Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio.
 
O período de participação ocorreu de 04/10/2019 a 24/10/2019.
 
. Prorrogação do prazo de elaboração
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Através do Aviso n.º 11871/2020, de 13/08 a Câmara Municipal de Sabrosa, na sua reunião de 25-06-2020,
deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de elaboração do Plano por 9 (nove) meses,
de acordo com o n.º 6 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14/05, RJIGT.
 
De acordo com os elementos apresentados, informa-se o seguinte:
 
. Objetivos
A elaboração do Plano, com a criação de um Parque Empresarial na área de intervenção, foi assumida
como uma necessidade estruturante por parte da Câmara Municipal de Sabrosa já que a elaboração deste
instrumento de gestão territorial (IGT) constituía condição essencial para formalizar o enquadramento
legal de uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão constante da revisão do seu Plano Diretor
Municipal (PDM).
 
A proposta de criação do Parque Empresarial de São Martinho de Anta é fruto da iniciativa de o englobar
numa rede de outros parques industriais circundantes e pretende dar resposta à procura de lotes industriais
com uma localização estratégica em relação ao Douro Vinhateiro e com acesso facilitado às infraestruturas
rodoviárias de ligação aos grandes centros urbanos, nomeadamente a A24, A4 e o IC5 com origem na
estrada variante N322.
 
. Fundamentação técnica 
Para a execução do Plano foram consideradas as expetativas de crescimento urbano e económico
do concelho, espelhadas inicialmente na definição em sede de PDM da Unidade Operativa de Gestão
Urbanística 2, expetativas essas que se tornaram mais sustentadas com a caracterização feita a nível de
enquadramento regional e intermunicipal e da caracterização a nível socioeconómico. 
 
2. Apreciação da Proposta de Plano de Pormenor
O Plano localiza-se na União de Freguesias de São Martinho de Anta e Paradela de Guiães, a Sul da variante
à estrada N322 e a Oeste da estrada N322-2, entre as povoações de São Martinho de Anta e Roalde.
A Unidade Operativa de Gestão Urbanística – UOPG 2 possui a área de 331 765 m², e a proposta do
parque empresarial de São Martinho de Anta a área de 169 067 m². A restante área manter-se-á como
mancha verde.
 
O Plano é iniciativa municipal, não tem efeitos registais, e o modelo de execução é preconizado pela
imposição administrativa, não havendo por isso lugar à perequação, uma vez que não há lugar à distribuição
de benefícios e encargos.
 
O Município apresenta-se como entidade promotora e gestora desta zona industrial. 
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No que respeita à programação da execução do Plano (doc. 2e - Programa de Execução) é proposto um
cronograma de ações a executar, congruente com o horizonte temporal do Plano de 5 anos. 
A execução do Plano é realizada no âmbito das Unidades de Execução - UE1 e UE2 - identificadas na Planta
de Implantação e Planta Cadastral e de Transformação Fundiária, processando-se a respetiva ocupação de
acordo com o parcelamento nele definido.
Para a UE1 o prazo de execução é de 5 anos, com a obrigação de execução das obras de urbanização
em 2 anos.
Para a UE2 o prazo de execução é de 5 anos, com a obrigação de execução de 50% das obras de urbanização
em 2 anos.
 
Para a execução das obras de infraestruturas urbanísticas, que cabem integralmente ao Município, ir-se-
á eventualmente recorrer a fundos europeus para o seu financiamento. Para a consequente execução
desta premissa as iniciativas descritas serão integradas nas Grandes Opções do Plano Municipal, aprovado
anualmente.
 
2.1. Enquadramento geral
O relatório do Plano enquadra, caracteriza e fundamenta a área territorial do Plano e a proposta em
apreciação, e o respetivo conteúdo material (artigo 102.º do RJIGT) consubstancia-se nos elementos
constituintes do conteúdo documental (artigo 107.º do RJIGT).
 
Os termos de referência enquadram o Plano quanto à sua delimitação incluída na Planta de Ordenamento
na classificação de Solo Urbano, Solo Urbanizável, Espaços de Atividades Económicas Propostas, que integra
UOPG2, e no artigo 74.º Regulamento do PDM.
 
2.2. Da apreciação do plano e dos elementos que o constituem e acompanham são feitas as
seguintes observações de ordem regulamentar:
a. As “Áreas para espaços verdes de enquadramento paisagístico e ambiental” previstas, atendendo que a
execução do Plano será feita através do sistema de imposição administrativa (e partindo-se do princípio
que estes espaços serão de utilização pública, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27.09),
ao prever-se a título excecional a edificação ou instalação de infraestruturas, desde que seja reconhecido
de relevante interesse público pela Câmara Municipal, (cf. refere o Regulamento no art.º 18.º, n.º 2) torna-
se necessário identificar o seu zonamento na Planta de Implantação, e subordinar esta área a parâmetros
urbanísticos de edificação, caso contrário, o Plano não cumpre na totalidade o previsto no artigo 102.º
do RJIGT.
 
b. Caso se pretenda manter o previsto no art.º 18.º, n.º 2 do Regulamento deverá também ser prevista
a sua execução no artigo 19.º (Formas de execução), e reverter para o Relatório e para o documento -
Programa de Execução.
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c. Caso se confirme que o Parque Empresarial venha a ser considerado zona empresarial responsável –
ZER, conforme refere o Regulamento no art.º 2.º, n.º 2, al. e), deverá ser indicada a respetiva legislação,
Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11/05.
 

d. O documento apresentado “2b – Deliberação de Isenção” do procedimento de avaliação ambiental
está desatualizado;
 
e. O Regulamento deverá obrigatoriamente prever uma norma de reversão para solo rústico caso a
infraestruturação não ocorra nos prazos estabelecidos no programa de execução;

f. Observações e recomendações:
- A designação do Plano nos Avisos atrás identificados é - Plano de Pormenor da Unidade Operativa
de Planeamento e Gestão 2 - Parque Industrial de São Martinho de Anta, do qual faz parte o “Parque
Empresarial de São Martinho de Anta” e a restante parte prevista como “Áreas para espaços verdes
de enquadramento paisagístico e ambiental”, pelo que todos os elementos do Plano, peças escritas e
desenhadas, deverão referir-se, no geral, ao Parque Industrial de São Martinho de Anta, nas legendas,
capítulos, etc., podendo no particular adotar a designação de Parque Empresarial para a área respetiva;
 
- A Planta de Modelação de Terreno não representa as curvas de nível resultantes da alteração da altimetria
para a instalação das plataformas dos lotes (que não são de nível), situação que permitiria visualizar melhor
o desnível dos taludes, principalmente a tardoz junto ao caminho municipal proposto; 

 
- Deverá haver correspondência entre o Relatório e o Regulamento relativamente aos Objetivos indicados
no seu artigo 2.º;
 
- Tanto o Relatório como o Regulamento, ou Planta de Implantação, são omissos quanto às áreas do Plano,
bem como, às do Parque Empresarial;
 
- Apesar da área do Plano no PDM não se encontrar inserida na Estrutura Ecológica Municipal – EEM o
Relatório deveria abordar esse assunto, atendendo que é proposta uma grande “área para espaços verdes
de enquadramento paisagístico e ambiental”, e tendo em atenção o previsto no PDM sobre essa EEM e
Espaços Verdes (artigos 20.º, 22.º, 59.º, 60.º, 61.º do PDM). Caso se venha optar por incluir essa área em
EEM essa opção terá de ser refletida em planta e no Regulamento;  
 
_ Regulamento:
Além do já mencionado sobre o Regulamento importa também referir o seguinte:
Artigo 1.º Âmbito Territorial - o âmbito territorial propriamente dito do Plano não está identificado, o
que se recomenda ser acrescentado;
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Artigo 3.º Instrumentos de gestão territorial - recomenda-se a inclusão de que as disposições do presente
Plano prevalecem sobre o estabelecido no Plano Diretor Municipal, elencando-se as disposições que
prevalecem e as que o Plano altera na área de intervenção (Artigo 28.º, n.º 5, do RJIGT). Relativamente
ao atualmente vertido nesta norma poderá constar no Relatório.
 
Artigo 14.º Áreas para instalação de unidades empresariais – no n.º 1, sugere-se a referência às atividades
de operação de gestão de resíduos, caso não contrarie os objetivos pretendidos pela Autarquia.
No n.º 3 – “As edificações devem respeitar o limite do polígono de implantação definido na Planta de
Implantação” - chama-se à atenção que a legenda identifica 2 polígonos de implantação, um para “novas
edificações” e outro para “novas edificações caso exista emparcelamento”, pelo que importa verificar se é
isso que se pretende manter tendo em vista a área prevista para a ocupação do subsolo, conforme indica
o n.º 4 seguinte. Esta verificação também se refere aos n.º 2, al. c) dos artigos 16.º e 17.º;
 
Artigo 15.º Vedação – sugere-se a simplificação do texto deste artigo, separando o que é previsto para
os “muros da frente urbana” (indicando qual o desenho de perfis a que se refere) das restantes vedações
(laterais e a tardoz) que possam vir a existir;
 
Artigo 20.º Unidades de Execução – no n.º 2, ao invés de “Enquanto não forem aprovadas as unidades de
execução (…) será que se pretende “Enquanto não forem executadas as unidades de execução (…).
 
_ Planta de Implantação:
- Falta preencher com trama nos lotes 22, 23 e 24, à semelhança do previsto para os lotes 4, 20 e 30,
todos não sujeitos a emparcelamento, e sugere-se a verificação da legenda relativamente a estes 6 lotes.
 
- Quadro de Síntese: será melhor haver correspondência entre as designações deste quadro e a legenda.
As “Áreas de terreno para instalação de equipamentos integrados em espaços verdes urbanos de utilização
pública” (Lote 21) constituem-se num único lote à semelhança dos restantes lotes designados nas linhas
imediatamente acima deste quadro; 
 
- Quadro de Edificabilidade: este quadro não indica a área de impermeabilização conforme refere o art.º
14.º, n.º 2 do Regulamento;
 
3. Conformidade ou compatibilidade da proposta de plano com os programas territoriais existentes
A área do Plano está abrangida pelo Plano Diretor Municipal de Sabrosa, publicado pelo Aviso 95/2015, de
06/01 (Revisão), e pela Deliberação 527/2018, de 23/04, 1.ª alteração por adaptação, com a transposição
do Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo — POARC. Da análise ao PDM de
Sabrosa, a área do Plano localiza-se:
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. Na Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo: a área Plano encontra-se classificada
como Solo Urbano, Solo Urbanizável, Espaços de Atividades Económicas Propostas (e integra a UOPG2).
. Na Planta de Ordenamento – Classificação Acústica e Estrutura Ecológica Municipal: a área do Plano
quanto à classificação acústica encontra-se classificada em Zonas Mistas, não integrando qualquer área da
Estrutura Ecológica Municipal em Solo Urbano.
 
. Na Planta de Condicionantes – Servidões e Restrições de Utilidade Pública: a área do Plano encontra-
se abrangida pela Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro (Aviso n.º 15170/2010, de 30 de
julho), e pela Reserva Ecológica Nacional – REN, numa pequena área a norte.
. Na Planta de Condicionantes – Defesa da Floresta contra Incêndios: a área do Plano inclui-se em perímetro
Urbano, não estando por isso classificada em termos de perigosidade contra incêndios.
 
À área do Plano aplicam-se os seguintes artigos do Regulamento do PDM: 
_ Título V Qualificação do Solo Urbano
- Capítulo II Solo Urbanizável - Artigo 62.º, Secção II Espaços de Atividades Económicas, Artigo 66.º
Caracterização e regime 
 
_ Título VI Programação e Execução do Plano
- Capítulo I Planeamento e Gestão
. Secção I Princípios Gerais - Artigo 67.º Áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva,
infraestruturas viárias e equipamentos, Artigo 68.º Execução e Artigo 69.º Programação
- Capítulo II Unidades Operativas de Planeamento e Gestão - Artigo 73.º Definição e Artigo 74.º Conteúdos
Programáticos
 
Aplicam-se também os seguintes artigos de carater geral:
_ Título III Uso do Solo
- Capítulo II Disposições Comuns 
. Secção I Relativas aos Usos e Atividades - Artigo 9.º Compatibilidade de usos e atividades e Artigo 10.º
Preexistências
. Secção III Relativas à Edificabilidade - Artigo 12.º Condições de edificabilidade e Artigo 16.º Indústria e
armazéns em prédios autónomos nos solos urbanizados ou urbanizáveis
. Secção IV Relativas às Infraestruturas - Artigo 17.º Estacionamento
- Capítulo III Sistema Urbano - Artigo 18.º Hierarquia da rede urbana
- Capítulo IV Ruído - Artigo 19.º Caracterização e regime
- Capítulo V Estrutura Ecológica Municipal, Artigo 20.º Identificação
 
.O Regulamento do PDM de Sabrosa define para a área do Plano o seguinte, quanto à “Qualificação do
Solo Urbano” e à Programação e Execução do Plano:
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_ Qualificação do Solo Urbano
O Solo Urbanizável destina-se à expansão urbana e compreende as categorias funcionais: a) (...); b) Espaços
de Atividades Económicas (Artigo 62.º) 
 
Os espaços de desenvolvimento industriais propostos destinam-se à instalação de atividades industriais, de
armazenagem, terciárias e comerciais, admitindo-se ainda a instalação de equipamentos de apoio (Artigo
66.º, n.º 1). 
 
Estes espaços, que incluem a UOPG 2 — Parque de industrial de São Martinho de Anta, serão executados
atendendo ao estabelecido nos artigos 72.º e seguintes do regulamento do PDM, e os parâmetros de
edificabilidade podem exceder os seguintes valores:
a) Altura da fachada de 9 metros, acima da cota de soleira e 3 metros abaixo da cota de soleira;
b) Índice de utilização do solo (Iu) de 0,6, em relação à área total do prédio;
c) Índice de ocupação do solo (Io) de 50 % da área total do prédio (Artigo 66.º, n.º 2 e n.º 3)
 
Programação e Execução (Título I, Capítulo I)
Nas áreas incluídas em UOPG ou nas a sujeitar à elaboração de Planos de Pormenor ou incluídas em
Unidades de Execução, a cedência para o domínio municipal de parcelas destinadas a espaços verdes e de
utilização coletiva, equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas viárias compreende:
a) As cedências gerais propostas pelo Plano destinadas a zonas verdes públicas, equipamentos e vias
identificadas na Planta de Ordenamento ou nos conteúdos programáticos das UOPG;
b) As cedências locais que servirão diretamente o conjunto a edificar, em acordo com o resultante do
desenho urbano. (Artigo 67.º, n.º 2) 
 
Nas áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos: 
. As parcelas de espaços verdes e de utilização coletiva a ceder ao domínio municipal, devem constituir uma
parcela única contínua de, pelo menos, 50 % da área total correspondente, não sendo de admitir parcelas
para aquele fim com área inferior a 250m2 ou 500m2, que permitam, respetivamente, a inscrição de um
quadrado com 16m de lado, caso se trate de uma operação destinada a outros usos.
. As áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva e a equipamentos de utilização coletiva a
integrar no domínio municipal devem possuir acesso direto a espaço ou via pública e a sua localização
e configuração serão tais que contribuam efetivamente para a qualificação do espaço urbano onde se
integram e para o usufruto da população instalada ou a instalar no local. (Artigo 67.º, n.º 3 e n.º 4)
 
A execução do Plano processar-se-á através da concretização de ações e operações urbanísticas, de acordo
com o Regulamento do PDM, enquadradas preferencialmente ou nos casos em que o Plano o determine
como obrigatório, por Planos de Urbanização ou Planos de Pormenor. (Artigo 68.º)
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A programação de execução do Plano será estabelecida pela Câmara Municipal nos seus programas de
gestão urbanística anuais, devendo privilegiar as seguintes intervenções:
a) As que, contribuindo para a concretização dos objetivos do Plano, possuam carácter estruturante no
ordenamento do território e sejam catalisadoras do desenvolvimento do concelho;
b) As de consolidação e qualificação do espaço urbanizado; 
c) ...;
d) As de proteção e valorização da estrutura ecológica;
e) As que incorporem ações necessárias à qualificação e funcionamento do espaço urbano ou se
considerem como necessárias em termos de adequação da oferta de solo urbanizado, quer por força da
procura verificada, quer por razões de controlo do mercado de solos. (Artigo 69.º)
 
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (Capítulo II)
As UOPG encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento podendo ser reajustadas nos seus limites
por razões de cadastro de propriedade ou quando tal for justificado em sede de Plano de Urbanização ou
Plano de Pormenor. (Artigo 73.º, n.º 2)
 
Conteúdo programático da UOPG 2 (Artigo 74.º, n.º 2):
a) Objetivos: 
Proporcionar um espaço para a instalação de indústrias, numa área geográfica favorável, localizado fora das
zonas residenciais com bons acessos aos meios de transporte, no qual se agrupem uma série de atividades
industriais, empresariais, armazenagem, comércio e serviços, assegurando a continuidade de instalações
existentes, promovendo o crescimento de forma ordenada que permita o desenvolvimento industrial do
concelho; 
b) Parâmetros Urbanísticos: 
Altura máxima da fachada de 9 metros acima da cota de soleira, índice máximo de utilização (Iu) de 0,60
e índice máximo de ocupação do solo (Io) de 50 % da área total do prédio;  

c) Regime: 
A ocupação, uso e transformação do solo fica condicionada à elaboração e aprovação de Plano de Pormenor
ou de Unidades de Execução. Sem prejuízo da legislação aplicável e enquanto este não estiver aprovado,
aplica-se o disposto para as categorias de espaço delimitadas na Planta de Ordenamento (Classificação e
Qualificação do Solo), não podendo em qualquer situação tal ocupação comprometer os objetivos definidos
para a UOPG.
 
Instrumentos de gestão territorial a observar (Artigo 4.º do PDM)
O Plano Diretor Municipal define a política municipal de Sabrosa de acordo com as diretrizes estabelecidas
no Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV), publicado
em 22 de setembro de 2003, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 150/2003.
 
Área Classificada do Alto Douro Vinhateiro
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O Artigo 25.º, n.º 1, do PDM, sobre o regime nas áreas geográficas classificadas como solo rural no
interior do perímetro do PIOT-ADV, não se aplica ao solo urbano. Na área geográfica e administrativa do
PIOT-ADV, a admissão de comunicação prévia ou o licenciamento para a prática dos atos enumerados no
número anterior (n.º 2) deve ser precedida do parecer vinculativo do organismo responsável pela tutela
do património classificado.

Face ao que antecede, da análise aos elementos do Plano, tendo em atenção as regras definidas no PDM
de Sabrosa vigente na presente data, considera-se que a proposta do Plano apresenta compatibilidade
com este instrumento de gestão territorial, dado que são observadas, em termos de ordenamento, as
regras estabelecidas pelos artigos do Regulamento do PDM acima identificados,  e o previsto na Planta
de Ordenamento, sem prejuízo do teor da pronúncia das entidades competentes, no que se refere às
Servidões e Restrições de Utilidade Pública existentes e identificadas na área do Plano, bem como, no que
se refere à cartografia do Plano.
 

4. Conclusão
Conforme decorre da apreciação atrás efetuada à proposta de elaboração do o Plano de Pormenor da
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2 — Parque Industrial de São Martinho de Anta, propõe-se a
emissão de parecer favorável condicionado à introdução das correções dos pontos mencionadas no ponto
2.2. (a., b., c., d., e e.), e ponderação e eventual acolhimento das demais recomendações e observações
constantes no ponto 2.2. (f.).

Anexo: INF_ESRVR_PTS_3774/2021, de 17-03-2021, sobre a proposta de alteração da Reserva Ecológica
Nacional
 

À consideração superior,

Técnica Superior

Fatima Correia
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À consideração da Srª DSOT com o meu acordo. 
Propõe-se dar  conhecimento da presente
informação à Sr.ª Arq.ª Fátima Correia. 
17.03.2021 
  
 

  
 

 
 
Concordo. À Arq.ª Fátima Correia.

  

Informação nº INF_ESRVR_PTS_3774/2021 Proc. nº OP_67/2021 Data 17-03-2021

Assunto PLANO DE PORMENOR - UOPG2 – PARQUE EMPRESARIAL DE SÃO MARTINHO DE ANTA
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Não obstante, tendo por base a Planta de Implantação, o artigo 18º (Áreas para espaços verdes de
enquadramento paisagístico e ambiental) da proposta do Regulamento e o Regime Jurídico da Reserva
Ecológica Nacional, não fará sentido a exclusão da área da REN na parte relativa às “áreas para espaços
verdes de enquadramento paisagístico e ambiental” em REN na área do Plano de Pormenor.
 
Considerando o exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável à proposta de alteração da carta da
REN, tal como previsto no artigo 16.º do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, condicionando
a mesma ao parecer favorável da APA/ARH-N e desde que a proposta seja reformulada para que não seja
excluída da REN a área que se insere em “Áreas para espaços verdes de enquadramento paisagístico e
ambiental”.
 
Mais se deverá informar o município, em caso de Conferência Procedimental com parecer favorável ou
favorável condicionado, deverá posteriormente instruir o processo de alteração da REN (artigo 16.º)
de acordo com o formulário existente no site da CCDRN, a saber: Modelo de alteração / alteração
simplificada / correção material da delimitação da REN.
 
Para os devidos efeitos, deverá ser dado conhecimento da presente informação à Sr.ª Arq.ª Fátima Correia.
 
 
 
À consideração superior,
 

Os técnicos superiores,
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Adriano Ferreira

Patricia Soares
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Do ponto de vista formal, o acompanhamento dos procedimentos de formação dos Instrumentos de 

Gestão Territorial resulta do disposto na Lei de Bases da Política de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo (LBPSOTU1) e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT 2), cabendo à Direção-Geral do Território (DGT) acautelar, nas matérias que estão no âmbito 

das suas competências, que são respeitados os requisitos e orientações que resultam deste  quadro 

legal, regulamentar e institucional. 

O presente documento traduz o parecer da DGT no que respeita às matérias da sua competência, 

emitido com base na análise de uma amostra das plantas que constituem a proposta Plano de 

Pormenor da UOPG 2 - Parque Industrial de S. Martinho de Anta 

Na sequência da solicitação através da PCGT APOIO, e após apreciação efetuada sobre uma amostra 

da documentação disponibilizada nos documentos para Acompanhamento para Conferência 

Procedimental, vimos informar o seguinte: 

1. INFRAESTRUTURA GEODÉSICA NACIONAL 

A Rede Geodésica Nacional (RGN) e a Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) 

constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação realizados em Portugal e 

encontram-se protegidos pelo Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de abril. A informação sobre a 

localização dos vértices geodésicos da RGN e das marcas de nivelamento da RNGAP pode ser 

consultada na página de internet da DGT: 

https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos 

Caso seja necessário poderá ser solicitada à DGT uma listagem da informação da RGN e da RNGAP.

Esta informação consta do Registo Nacional de Dados Geográficos (RNDG) e pode também ser 

consultada através do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG): 

https://snig.dgterritorio.gov.pt/  
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N.º 
Req. 

Requisitos 
Suporte 

legal 
Conforme 

(S / N / NA) 

1.1 Os vértices geodésicos da RGN deverão ser corretamente 
representados na Planta de Condicionantes, com os respetivos 
topónimos e a cota de terreno. 

DL 143/1982 NA 

Restrições 

 A zona de proteção dos vértices geodésicos da RGN é constituída por uma área circunjacente ao sinal, 
nunca inferior a 15 metros de raio, e deve ser assegurado que qualquer edificação ou arborização a 
implantar não vai obstruir as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação. 

 Deve ser assegurada a integridade física das marcas de nivelamento da RNGAP apesar de estas não terem 
que ser representadas na Planta de Condicionantes. 

 O desenvolvimento de algum projeto que dificulte ou condicione a normal função dos vértices geodésicos 
ou das marcas de nivelamento, nomeadamente a violação da zona de respeito dos primeiros, ou das suas 
visibilidades, requer a solicitação de um parecer prévio à DGT sobre a viabilidade da sua remoção ou da sua 
relocalização. 

NA  Não se aplica.  
- Dentro do limite da área de intervenção deste PP não existem vértices geodésicos. 

 

2. CARTOGRAFIA 

Os requisitos das plantas que constituem os planos territoriais são estabelecidos principalmente no 

projeto de portaria que estabelece o Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (SSAIGT) e a Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) e na Norma Técnica 

sobre o Modelo de Dados e Sistematização da Informação Gráfica dos PDM, utilizando as definições 

estabelecidas no Decreto Regulamentar nº 5/2019, de 27de setembro. A escolha de cartografia 

topográfica a utilizar na elaboração dos planos territoriais enquadra-se no DL nº 193/95, de 28 de 

julho republicado pelo DL nº 130/2019, de 30 de agosto. Para mais informação sobre a cartografia a 

usar nos planos rincípios orientadores para a produção de 
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cartografia topográfica vetorial com as Normas e Especificações Técnicas para da Direção-Geral do 

Território , disponível na página de Internet da DGT. 

N.º 
Req. 

Requisitos 
Suporte 

legal
Conforme 

(S / N / NA) 

2.1 Os planos de pormenor só podem utilizar cartografia topográfica 
vetorial. 

DL 130/2019 
Art.15º-A / 3

S

2.2 A cartografia topográfica (vetorial ou de imagem) a utilizar nos 
planos territoriais é obrigatoriamente oficial ou homologada. 

DL 130/2019 
Art.15º-A / 1

S

2.3 A cartografia oficial e homologada consta do Registo Nacional de 
Dados Geográficos (RNDG) integrado no Sistema Nacional de 
Informação Geográfica (SNIG). 

DL 130/2019 
Art.3º / 5

S

2.4 Em Portugal continental, a cartografia topográfica para fins de 
utilização pública deve ser elaborada e atualizada com base no 
sistema de georreferência PT -TM06/ETRS89 (EPSG:3763). 

DL 130/2019 
Art.3º-A / 1 

S

2.5 A cartografia topográfica a utilizar deve cumprir os seguintes 
requisitos de exatidão posicional planimétrica e altimétrica: 

Melhor ou igual a 0,30 metros em planimetria e 0,40 metros em 
altimetria. 

DL 130/2019 
Art.15º-A / 9

S

2.6 A cartografia topográfica a utilizar nos planos territoriais deve 
observar, à data da deliberação municipal ou intermunicipal que 
determina o início do procedimento de elaboração, alteração ou 
revisão do plano, o seguinte prazo: 

homologada, com data de edição ou de 
despacho de homologação inferior a três anos. 

DL 130/2019 
Art.15º-A / 5

S

2.7 As plantas que constituem os planos territoriais, contêm uma 
legenda que é formada por duas partes:  

A legenda rótulo, com as indicações necessárias à identificação 
da planta; 

A legenda da simbologia, com as indicações de descodificação 
dos símbolos utilizados na planta. 

DR nº 
5/2019

(conceitos 
nos 

domínios do 
OTU) 

S

 
Na legenda rótulo deve constar a seguinte informação: 
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N.º 
Req.

Requisitos 
Suporte 

legal
Conforme 

(S / N / NA)

2.8 a) Indicação do tipo de plano e respetiva designação, de acordo 
com a tipologia dos planos territoriais estabelecida na lei;

 
 
 
 

DR nº 
5/2019

(conceitos 
nos 

domínios do 
OTU) 

S

2.9 b) Designação da planta, tendo por referência o conteúdo 
documental estabelecido na lei para a figura de plano em causa; 

S

2.10 c) Data de edição e número de ordem da planta no conjunto das 
peças que integram o plano; 

S

2.11 d) Indicação da escala de representação para a reprodução em 
suporte analógico, ou em suporte digital no formato de 
imagem; 

S

2.12 e) Identificação da entidade pública responsável pelo plano; S

2.13 f) Identificação da versão da Carta Administrativa Oficial de 
Portugal (CAOP) utilizada; 

NA

 g) Identificação da cartografia topográfica vetorial e/ou 
cartografia topográfica de imagem utilizada na elaboração da 
carta base, designadamente: 

2.14 i. Se cartografia oficial: entidade produtora, série cartográfica 
e/ou ortofotocartográfica oficial, entidade proprietária e 
data de edição; 

NA

2.15 ii. Se cartografia homologada: entidade proprietária, entidade 
produtora, data e número de processo de homologação e 
entidade responsável pela homologação; 

S

2.16 iii. Data e número de processo de homologação de atualização 
de cartografia topográfica vetorial e entidade responsável 
pela homologação, se aplicável; 

NA

2.17 iv. Sistema de georreferência aplicável de acordo com o 
estabelecido na lei; 

S

2.18 v. Exatidão posicional planimétrica e altimétrica e a exatidão 
temática, se aplicável, de acordo com as especificações 
técnicas da cartografia utilizada. 

 S

NA  Não se aplica 
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Recomendações 

DR nº 5/2019 (conceitos nos domínios do OTU) 
Na legenda da simbologia devem constar todos os símbolos utilizados na planta, organizados e designados 
de acordo com o catálogo de objetos utilizado na elaboração da planta. 
As plantas que constituem os planos territoriais devem permitir a sua reprodução em suporte digital com 
formato de imagem em escalas que tenham em consideração a escala da carta base e permitam uma visão 
de conjunto do modelo de organização territorial e com o detalhe adequado ao objeto e conteúdo material 
do tipo de plano. 
Usualmente a escala de representação adotada para o Plano de pormenor é a escala 1:2 000 ou superior.
Na reprodução da planta em suporte analógico ou em suporte digital com formato de imagem esta legenda é 
imprescindível para a leitura da planta. 

3. LIMITES ADMINISTRATIVOS 

Os limites administrativos encontram-se representados na Carta Administrativa Oficial de Portugal 

(CAOP). Esta carta regista o estado da delimitação e demarcação das circunscrições administrativas 

do País e é publicada anualmente. 

A Direção-Geral do Território é responsável pela execução e manutenção da CAOP, de acordo com a 

alínea l) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 30/2012, de 13 de março. 

As competências da DGT em matéria de delimitação administrativa estão circunscritas à 

representação de limites para fins cadastrais e cartográficos. A Assembleia da República é o 

organismo com competência para a criação, extinção e modificação de autarquias locais, cf. CRP 

art.164º alínea n, incluindo a fixação legal de novos limites administrativos.

Os dados da CAOP são geridos numa base de dados geográficos e são disponibilizados sem custos 

para os utilizadores através de serviços de visualização (WMS) e descarregamento (ATOM), 

disponíveis no site da DGT: 

https://www.dgterritorio.gov.pt/cartografia/cartografia-tematica/caop  

Esta informação consta do RNDG e pode também ser consultada através do SNIG: 

https://snig.dgterritorio.gov.pt/ 
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N.º 
Req.

Requisitos 
Suporte 

legal
Conforme 

(S / N / NA)

3.1 Os limites administrativos devem estar representados nas plantas 
que constituem os planos territoriais. 

 NA

3.2 Os limites administrativos representados no plano territorial 
devem ser os que constam a edição mais recente da Carta 
Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), disponível à data que 
determina a elaboração, revisão ou alteração do plano territorial. 
 
Sempre que no decurso dos trabalhos venham a ficar disponíveis 
edições mais atualizadas da CAOP e que tal se justifique, deverá 
ser utilizada a edição mais atualizada. 

 NA

3.3 Na legenda das plantas que constituem os planos territoriais deve 
ser indicada a versão e data de edição da CAOP utilizada. 

DR nº 5/2019 
(conceitos nos 
domínios do 

OTU)

NA

3.4 A simbologia utilizada para a representação dos limites 
administrativos deve constar da legenda da respetiva planta. 

NA

NA  Não se aplica 
NA  A área do UOPG2 encontra-se totalmente inserida na União das freguesias de São Martinho de Antas e 

Paradela de Guiães (concelho de Sabrosa). Como tal, as peças desenhadas não necessitam de ter a 
representação dos limites administrativos. 

  

4. SISTEMA DE SUBMISSÃO AUTOMÁTICA (SSAIGT) 

Para desmaterialização dos programas e planos territoriais e melhoria progressiva da fiabilidade, 

rigor e eficiência da disponibilização da informação sobre IGT, encontra-se desenvolvido o Sistema 

de Submissão Automática (SSAIGT) destinado ao envio dos instrumentos de gestão territorial para 

publicação no Diário da República (DR) e para depósito na Direção Geral do Território (DGT). 

Esta plataforma é de utilização obrigatória e constitui a infraestrutura através da qual são praticadas 

todas as formalidades relativas aos procedimentos já referidos e em conformidade com a Portaria nº 

245/2011 de 22/6 e com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 
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Deste modo e em antecipação aos referidos atos de publicação no Diário da República e depósito na 

DGT, considera-se oportuno que a autarquia promova a verificação da conformidade das peças e 

plantas do presente instrumento de gestão territorial a publicar e a depositar, com os requisitos e 

condições formais e operacionais de acesso do SSAIGT (ver Anexo I). 

Com este objetivo, anexa-se uma lista para a verificação do conteúdo documental desmaterializado 

do PP com a indicação dos ficheiros que devem ser submetidos no SSAIGT.

Para informações complementares disponibilizam-se os seguintes links para a página da DGT:

 Manual de utilização (SSAIGT): 

https://ssaigt.dgterritorio.pt/SSAOT_Manual_Utilizador.pdf 

 Área de Apoio do SSAIGT (versão de 3 de janeiro de 2019): 

https://ssaigt.dgterritorio.pt/Manuais_SSAIGT/SSAIGT_Area_de_Apoio2018.pdf 

5. CONCLUSÃO 

O parecer da DGT é favorável  



ANEXO I  
 

Página 8 de 8 

 



 
 

 
(Solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste documento) 

 

 

Rua João Maria Sarmento Pimentel, 332, R/C Esq. 

5370-326 Mirandela 

Telefone 278265026 / Fax 278265332 

email: arhn.geral@apambiente.pt 

 

CCDR Norte - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 
Rua Rainha Dona Estefânia 251 
 
4150-304 - PORTO 
 

 

 

 
S/ referência Data N/ referência Data 

  
S020838-202103-ARHN.DDI 

ARHN.DDI.00216.2021 
 

Assunto: PCGT - 367 - Plano de Pormenor da UOPG 2 - Parque Industrial de S. 
Martinho de Anta - Convocatória para conferência procedimental 

 

Da análise dos elementos disponibilizados relativamente elaboração do Plano de 

Pormenor (PP) da UOPG2 do Parque Industrial de S. Martinho de Anta, verificou-se 

que a área proposta não interfere com leitos e margens de linhas de água com 

expressão territorial, apesar de parte da área do PP incidir sobre a tipologia REN 

correspondentes a uma área que na realidade já se encontra comprometida, 

considerando-se por isso que não irá ter um impacte significativo na tipologia REN 

afetada. 

No que respeita às infraestruturas básicas, a proposta de PP prevê que o futuro 

parque industrial seja dotado de rede pública de abastecimento de água e rede 

pública de drenagem de águas residuais que encaminhará os efluentes por 

gravidade para a ETAR de Roalde. Neste âmbito, o relatório identifica a necessidade 

de capacitação desta infraestrutura de tratamento, dado o previsível aumento de 

efluentes decorrente da instalação de estabelecimentos industriais e/ou comerciais. 

Porém, como nada mais é referido sobre a forma e a calendarização deste ajuste de 

capacitação, apesar do sistema de tratamento em causa não se inserir no âmbito 

da apreciação deste PP, é importante alertar para as consequências ambientais a 

jusante, caso não seja assegurado que estão reunidas as condições técnicas e 

financeiras para dotar o sistema de tratamento de capacidade adequada para fazer 

face ao aumento do volume de águas residuais a tratar. Acerca deste assunto, 
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importa ainda destacar que a proposta de regulamento do PP prevê no seu artigo 

11º - Controlo Ambiental, a obrigação do estabelecimento industrial e/ou 

empresarial instalar sistemas de pré-tratamento, sempre que tal se justifique, de 

forma a salvaguardar que determinado tipo de efluente não comprometa a 

eficiência do sistema de tratamento a jusante. 

Assim, considerando que este plano visa dar uma resposta ordenada e 

infraestruturada à procura de áreas para o desenvolvimento de atividades 

económicas, propõe-se que seja emitido parecer favorável, condicionado à 

necessidade de acompanhar a sua implementação com a intervenção necessária 

para aumento da capacitação e eficiência da ETAR de Roalde, de forma a que a 

ocupação do território com determinado tipo de atividades não provoque impactes 

negativos sobre as massas de águas. 

Como forma de promover o uso eficiente da água e evitar que as empresas que se 

vão instalar no Parque Empresarial venham a ter intenções de executar 

infraestruturas próprias para captação de água para uso que não seja equiparado a 

consumo humano, propõe-se que a proposta de regulamento preveja restrições 

sobre esta matéria, podendo eventualmente excecionar casos em que a respetiva 

entidade gestora não consiga garantir a quantidade e/ou qualidade de água 

necessária ao funcionamento de uma dada empresa. 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Chefe da Divisão do Douro Interior 

         

 

 

 

 
































