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FUNDAMENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PDM DE GÓIS EFICAZ 
 
 

A) ENQUADRAMENTO 
O presente documento consubstancia e fundamenta a necessidade de se proceder a uma 
alteração parcial do Plano Director Municipal de Góis em vigor, que se traduz numa alteração 
aos artigos 4.º, 7.º, 10.º, 13.º, 15.º, 18.º, 36.ºe 51.º bem como aos quadros n.os 1, 3, 6, 7 e à 
nota n.º 4 do quadro n.º 8 do Regulamento do referido Plano Director Municipal (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 41/2003, publicado no Diário da República, I série – B n.º 72 de 26 
de Março de 2003). 
 
Por se ter verificado grande dificuldade na construção de moradias unifamiliares em 
determinadas zonas, nomeadamente no lugar de Cortes, Alvares e Várzea Grande, Vila Nova 
do Ceira, e ainda em algumas zonas da vila de Góis, por forma a garantir uma capacidade de 
análise e de decisão em tempo útil de investimentos na área do desenvolvimento de turismo e 
afins, é urgente e oportuno proceder à alteração do Plano Director Municipal de Góis. 
 
 B) ENQUADRAMENTO LEGAL DA ALTERAÇÃO DO PLANO 
A referida alteração do Plano Directo Municipal de Góis, doravante designado PDM enquadra-
se na alínea a) n.º 2 do art.º 93 do Decreto-lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, alterado pelo 
Decreto-lei n.º 316/2004, de 19 de Setembro, Decreto-lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, 
Decreto-lei n.º 181/2009, de 07 de Agosto, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 
2/2011, de 06 de Janeiro, também designada por Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT). 
 
Este preceito legal determina que a alteração dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 
pode decorrer “da evolução das condições económicas, sociais, culturais e ambientais que lhes 
estão subjacentes e que fundamentam as opções definidas no plano (…)” 
 
 C) ENQUADRAMENTO E CONTEXTO LOCAL 
O PDM de Góis data de 26 de Março de 2003. Retrata por isso, uma realidade social e 
económica cujo contexto de base é, na verdade bastante diferente dos dias de hoje. O 
concelho de Góis apresenta uma posição geográfica que lhe confere um carácter de 
interioridade marcado e, fruto disso tem evidenciado dinâmicas de decrescimento económico, 
reveladoras de um declínio tendencial. 
 
Nos dias que correm a principal razão pela qual se ouve falar do interior de Portugal é pelo 
despovoamento. Cabe aos responsáveis regionais, mas principalmente aos locais tudo fazerem 
para atenuar ou, se possível, inverter esse fenómeno, que passa pelo apoio ao investimento e 
subsequente criação de riqueza e emprego. Não descurando contudo o fomento da fixação da 
população no concelho e evitando a aquisição de fogos em concelhos limítrofes. 
 
Ora com o PDM em vigor, prevêem-se no quadro n.º 1 e no artigo 10.º Zonas de expansão por 
colmatação para habitação colectiva, onde predominam as moradias unifamiliares e se 
inviabiliza qualquer construção desse tipo em lotes relativamente exíguos para edificação de 
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habitação colectiva ou até mesmo onde os proprietários desses lotes não têm poder 
económico nem apetência para a construção colectiva preferindo sim uma moradia 
unifamiliar. 
 
Prevê-se também a existências de zonas de expansão sujeitas a plano de pormenor ou 
operação de loteamento onde apenas é permitida a construção de habitação colectiva e 
edifícios de uso misto, de acordo com as regras definidas nesses planos, quando o que se tem 
verificado é igualmente apresentação de requerimentos de emissão de licenças de construção 
de moradias unifamiliares mormente nos lugares de Cortes ou Várzea Grande. 
Esta condicionante tem impedido a construção de habitação unifamiliar, a preferida dos 
proprietários dos lotes existentes naquelas zonas. 
 
 D – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PDM DE GÓIS 
A procura de lotes para construção de moradias unifamiliares tem sido uma constante em 
zonas previstas no PDM como destinadas a habitação colectiva ou mista. 
 
Tem igualmente surgido grande procura com o objectivo de executar projectos considerados 
bastante importantes para o concelho, na zona sujeita a PP4 (Baião ou Salgueiral), não tendo 
sido todavia, compatíveis com os parâmetros urbanísticos previstos em PDM para o local. 
 
Existe ainda uma indústria de pecuária no centro da localidade de Várzea Grande que 
atendendo às suas características provoca algum incómodo na população ali residente, daí que 
se tenha proposto a sua deslocação para um espaço mais isolado. 
Considerando a existência de um prédio propriedade do dono da unidade industrial, onde a 
mesma pode ser instalada com uma garantia de isolamento de aglomerados populacionais 
inexistentes no local e cuja existência não se perspectiva, optou-se pela diminuição da 
distância mínima entre instalações pecuárias e avícolas de 1 km para 0,25 km. relativamente 
aos aglomerados urbanos. 
 
Assim propomos: 

1. O ponto 1.2 do art.4.º apresenta a seguinte redacção: “Aldeias com delimitação de 
zonas, subdivididas nas subcategorias” 

2. O ponto 1.3 do art.º 4 apresenta a seguinte redacção: “Aldeias sem delimitação de 
zonas, são constituídas por uma só zona de expansão por colmatação.” 

3. A alínea b) n.º 1 art.º 7.º apresenta a seguinte redacção “Aldeias com delimitação de 
zonas;” 

4. A alínea c) n.º 1 do art.º 7.ºapresenta a seguinte redacção:“Aldeias sem delimitação 
de zonas.” 

5. A alínea h) n.º 1 do art. 10.º apresenta a seguinte redacção: “Afastamento posterior 
mínimo: 3 m em relação ao limite do lote, sem prejuízo do cumprimento do RGEU;” 

6. A alínea a) ponto 3 do art. 10.º apresenta a seguinte redacção: “Frente mínima do 
lote: 11 m. No caso de Habitação unifamiliar isolada, geminada ou em banda a frente 
mínima do lote pode ser de 7 m em operação de loteamento.” 

7. A alínea b) ponto 3 do art. 10.º apresenta a seguinte redacção: “Superfície mínima do 
lote: 300 m2. No caso de habitação unifamiliar em banda, isolada ou geminada, a 
superfície mínima do lote pode ser de 210 m2 desde que os lotes sejam definidos em 
operação de loteamento.” 
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8. A alínea e) ponto 3 do art. 10.º apresenta a seguinte redacção: “Recuo: o dominante 
no arruamento ou o definido em operação de loteamento.” 

9. A alínea g) ponto3 do art. 10.º apresenta a seguinte redacção: “ Índice máximo de 
implantação de anexos: 5 % desde que não ultrapasse um máximo de 40 m2. Os 
anexos e garagens, poderão implantar-se separados do edifício principal com uma 
altura máxima de 2,8 m e sem possibilidade de alteração de uso.” 

10. O Quadro n.º 1 na antepenúltima linha apresenta a seguinte redacção “Zonas de 
expansão por colmatação para habitação”. 

11. O ponto 4 do art.º 10.º apresenta a seguinte redacção: “Nas “Zonas de expansão por 
colmatação para habitação é permitida a construção de habitação colectiva, 
geminada, isolada ou em banda e edifícios de uso misto, comércio ou serviços, de 
acordo com as regras definidas em operação de loteamento. As operações de 
loteamento deverão respeitar a altura máxima do edifício, a profundidade máxima de 
empena e o índice máximo de implantação da construção definidos no ponto 4.1 do 
presente artigo.” 

12. O ponto 4.1 do art. 10.º apresenta a seguinte redacção: “Enquanto não estiver 
elaborada e aprovada operação de loteamento poderão ser autorizadas construções 
nas parcelas de terreno com frente para a via pública infraestruturada obedecendo 
aos seguintes parâmetros urbanísticos: (…) f) Recuo: 6 m em relação ao limite de 
separação do lote e o arruamento nas zonas HC1, HC4 e HC5 e 10 m nas zonas HC2, 
HC3, HC6 e HC7;” 

13. O ponto 4.3 do art. 10.º apresenta a seguinte redacção: “Na zona HC2, devido à 
predominância da habitação unifamiliar e de forma a não coarctar as expectativas de 
um ou de outro proprietário de lotes nesta zona, a construção de habitação 
unifamiliar assume um carácter sempre excepcional.” 

14. A alínea b) do ponto 5.1 do art. 10.º apresenta a seguinte redacção: “ Superfície 
mínima de parcela: 250 m2;” 

15. A alínea f) do ponto 5.1 do art. 10.º apresenta a seguinte redacção: “Recuo: (mínimo 
3,00 m) em relação ao limite de separação entre o lote e o arruamento;” 

16. A alínea g) do ponto 5.1 do art. 10.º apresenta a seguinte redacção: “Afastamento 
lateral: metade da altura da empena, com um mínimo de 3,00 m. É possível a 
implantação da empena no limite da parcela desde que esta confronte com parcelas 
da mesma zona;” 

17. Quadro n.º 3 antepenúltima linha apresenta a seguinte redacção: “PP4 – Expansão 
habitacional da Quinta do Baião, na primeira linha apresenta a seguinte redacção: 
Tipologia: habitação, comércio ou serviços e usos mistos; o índice de implantação 
apresenta a seguinte redacção: linha 1 – 0,60; linha 2 – 0,50; linha 3 – 0,30. Na coluna 
referente ao limite de número de fogos por hectare passa a não ter pré-estabelecido 
limite atendendo ao facto de o estipulado no Regulamento do PDM exigir lotes de 
grandes áreas, sendo que estes escasseiam. 

18. A alínea b) n.º 1 do art. 13.º apresenta a seguinte redacção:” Zona de habitação 
consolidada, caracterizada por possuir uma malha urbana bem definida e com 
elevado grau de infra-estruturação ou com tendência a vir a adquirir;” 

19. N.º 1 art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “Nas “Aldeias com delimitação de 
zonas” apenas é permitida a construção de habitação unifamiliar, com excepção das 
zonas de expansão sujeitas a Plano de Pormenor ou Operação de Loteamento. 
Destinam-se ainda à localização e implantação de actividades, funções e instalações 
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para fins habitacionais, comerciais, de serviços e urbanos em geral, incluindo 
equipamentos de utilização colectiva, públicos ou privados, edificados ou não, 
garagens e anexos. Nestas aldeias devem ser estimulados os investimentos públicos 
ou privados, na melhoria ou criação de equipamentos e infra-estruturas.” 

20. Ponto 4 do art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “No caso da construção de 
moradias unifamiliares isoladas ou geminadas e salvo o que vier a ser determinado 
nos Planos de Pormenor enunciados nas unidades operativas de planeamento e 
gestão, é permitida a construção de garagens e anexos separados do edifício principal 
com uma altura máxima de 2,8 m e sem possibilidade de alteração de uso. A superfície 
de implantação não pode ser superior a 5% da superfície total do lote com um máximo 
de 40 m2.” 

21. A alínea a) ponto 6 art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “Tipologias – habitação 
colectiva, unifamiliar ou mista, edifícios de comércio e serviços, e edifícios industriais, 
(garagens ou oficinas até 100 m2);” 

22. A alínea d) ponto 6 do art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “Frente mínima de 
parcela: 15 m;” 

23. A alínea e) ponto 6 do art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “Superfície mínima da 
parcela – 300 m2;” 

24. A alínea f) ponto 6 do art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “Recuo mínimo – 4 m 
em relação ao limite da via pública;” 

25. O ponto 6.1 do art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “Enquanto não estiver 
elaborado e aprovado o Plano de Pormenor ou Operação de Loteamento, poderão ser 
autorizadas construções nas parcelas de terreno com frente para a via pública 
infraestruturada, obedecendo aos parâmetros referidos no número anterior.” 

26. A alínea a) ponto 7 do art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “Tipologias – 
Habitação colectiva, unifamiliar ou mista, edifícios de comércio e serviços, e edifícios 
industriais, (garagens ou oficinas até 100 m2);” 

27. A alínea d) ponto 7 do art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “Frente mínima de 
parcela: 15 m;” 

28. A alínea e) ponto 7 do art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “Superfície mínima da 
parcela – 300 m2;” 

29. A alínea f) ponto 7 do art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “Recuo mínimo – 4 m 
em relação ao limite da via pública;” 

30. O ponto 7.1 do art. 15.º apresenta a seguinte redacção: “Enquanto não estiver 
elaborado e aprovado o Plano de Pormenor ou Operação de Loteamento, poderão ser 
autorizadas construções nas parcelas de terreno com frente para a via pública 
infraestruturada, obedecendo aos parâmetros referidos no número anterior.” 

31. A coluna referente às zonas de expansão por colmatação do Quadro n.º 6 quanto aos 
alinhamentos (recuos e afastamentos laterais) apresenta a seguinte redacção: 
“Isolada ou geminada: 3 m aos limites laterais.” 

32. O Quadro n.º 7 apresenta na primeiro coluna menção apenas a Várzea Grande e 
Cortes, desaparecendo a última linha.  

33. No Quadro n.º 7 a coluna tipologias na primeira linha apresenta a seguinte redacção: 
“habitação colectiva ou edifícios mistos, isolada, geminada ou em banda e na terceira 
linha, - Edifícios industriais ou mistos, sem habitação.” 

34. No Quadro n.º 7 na terceira coluna e segunda linha apresenta a seguinte redacção 
“três pisos acima da cota de soleira.” 
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35. No mesmo quadro desaparecem as menções ao número de fogos por hectare dado 
tratarem-se de parcelas exíguas e encontrarem-se sujeitos aos restantes diplomas 
legais. 

36. O artigo 18.º apresenta a seguinte redacção: “Nas “Aldeias sem delimitação de zonas” 
não foram delimitadas categorias de espaços. São constituídas por uma única zona 
que se caracteriza por possuir um núcleo de habitação bem definido e área de 
expansão por colmatação.” 

37. A alínea g) ponto 1 do art. 36.º apresenta a seguinte redacção: “Instalações pecuárias 
de regime intensivo, desde que localizadas a uma distância superior a 250 metros, dos 
aglomerados urbanos (espaços urbanos ou urbanizáveis).” 

38. O ponto 4 da legenda do Quadro n.º 8 apresenta a seguinte redacção: “As instalações 
pecuárias e avícolas (aviários, pocilgas, etc.) deverão localizar-se a distância superior a 
250 m dos aglomerados urbanos (espaços urbanos ou urbanizáveis).” 

39. O ponto 2 do art. 51.º apresenta a seguinte redacção “No troço de Góis a Vila Nova do 
Ceira, da Estrada Nacional desclassificada EN2, bem como nas outras estradas 
também desclassificadas, as áreas de protecção e as condicionantes de acesso são as 
definidas na lei.” 

 
 
 
Por outro lado, nos termos do n.º 3 do artigo 96.º do Decreto-lei n.º 380/99, de 22.09 alterado 
e republicado pelo Decreto-lei n.º 46/ 2009, de 20.02, com a redacção que lhe foi conferida 
pela Lei n.º 2/2011, de 06.01 e Decreto-lei n.º 181/2009, de 07.08, as pequenas alterações aos 
instrumentos de gestão territorial só são objecto de avaliação ambiental no caso de se 
determinar que as mesmas são susceptíveis de ter efeitos significativos para o ambiente. 
 
Estabelece-se, ainda, no n.º 4 do mesmo artigo que “a qualificação das alterações para efeitos 
do número anterior compete à entidade responsável pela elaboração do plano de acordo com 
os critérios estabelecidos no anexo ao Decreto-lei n.º 232/2007, de 15 de Junho…”. 
 
De acordo com o n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, estão sujeitas 
a avaliação ambiental estratégica: 

a) Os planos e programas para os sectores da agricultura, florestas, pesca, energia, 
indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão de águas, telecomunicações, 
turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam 
enquadramento para a futura aprovação de projectos mencionados nos anexos I e 
II do Decreto-lei n.º 69/2000, de 03.05, na sua redacção actual; 

b) Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da 
lista nacional de sítios, nenhum sítio de interesse comunitário, numa zona especial 
de conservação ou numa zona de protecção especial, devam ser sujeitos a uma 
avaliação de incidências ambientais nos termos do artigo 10.º do Decreto-lei n.º 
140/99, de 24.04, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 
24.02; 

c) Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, 
constituam enquadramento para a futura aprovação de projectos e que sejam 
qualificados como susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente. 
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A proposta de alteração do Regulamento do PDM de Góis incide apenas sobre os artigos supra 
mencionados no sentido de permitir nos casos em que possa ser aumentada ou mesmo 
tornada realidade a construção pretendida pela população de Góis. 
 
Deste modo, face à natureza da alteração do regulamento do PDM de Góis em causa, e de 
acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 96.º do Decreto-lei n.º 380/99, de 22.09, na sua 
redacção actual, encontra-se suficientemente fundamentada a inexigibilidade desta alteração 
do Regulamento do PDM ser sujeita a Avaliação Ambiental Estratégica, uma vez que a 
alteração em questão não é susceptível de produzir efeitos no ambiente, sendo que todos os 
projectos a desenvolver futuramente, decorrentes da alteração proposta, terão a seu tempo o 
devido enquadramento no diploma que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte 
ambiental (AIA) e estudo de impacte ambiental (EIA). 
 
Desta forma propõe-se ainda que seja deliberado: 
 
 a) Que a alteração proposta não será sujeita a avaliação ambiental nos termos do 
disposto no Decreto-lei n.º 316/2007, de 19.09 e do Decreto-lei n.º 232/2007, de 15.06, uma 
vez que a alteração não é susceptível de produzir efeitos negativos no ambiente, nos termos 
do Decreto-lei n.º 197/2005, de 08.11. 
 
 
 
 
Góis, 2011-04-26 
 
 
 
 
Ana Cristina Rosa 
Técnica superior 


