
 

 

PLANO DE PORMENOR DA QUINTA 

DA ESTAFEIRA 

 

 

Relatório da Ponderação da Discussão Pública do Plano de Pormenor da 

Quinta da Estafeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÇO DE 2013 

 



 

2 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUÇÃO 3 

2. CRONOLOGIA 

 

3 a 6 

3. PUBLICITAÇÃO DA DISCUSSÃO 

PÚBLICA 

6 

4. RESULTADO DA PARTICIPAÇÃO 

PÚBLICA 

6 a 11 

5. CONCLUSÕES 11 

6. ANEXO I - SUGESTÕES  

ANEXOS II – RELATÓRIO DE 

PONDERAÇÃO – APRESENTAÇÃO 

DE SUGESTÕES 

ANEXO III – ACTA DA 

CONDEFÊNCIA DE SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este documento constitui o Relatório de Ponderação das Participações no âmbito 

da Discussão Pública do Plano de Pormenor da Quinta da Estafeira, nomeadamente 

ao seu artigo 77º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – 

RJIGT1. 

Toda a tramitação já decorrida, nomeadamente, a elaboração, participação 

pública, acompanhamento, concertação e discussão pública cumprem com o 

exposto nos artigos, 74º, 75º, 75º-C, 76º e 77º do RJIGT, sendo que o presente 

documento dá cumprimento ao n.º 8 do art. 77º do referido regime. 

 

2. CRONOLOGIA 

Por deliberação em Reunião de Câmara, datada de 15 de Fevereiro de 2011 e 

publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 40 de 25 de Fevereiro de 2012 

através do aviso n.º 5756/2011, iniciou-se a elaboração do Plano de Pormenor da 

Quinta da Estafeira, que consiste em dotar uma “pequena” área de uma infra-

estrutura turística – Empreendimento Turístico. 

No referido aviso foi também fixado um prazo de 15 dias com vista à formulação 

de sugestões e apresentação de informações sobre quaisquer questões que 

pudessem ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração, dando 

assim cumprimento ao exposto no n.º 2 do art. 77º do RJIGT. 

 

 

 

 

1 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo 
Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, perla Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, 
pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro e pelo Decreto –Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro 
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Este aviso foi publicado num Jornal semanal (de âmbito Nacional), o Sol no dia 4 de 

Março de 2011, em dois jornais diários (de âmbito Regional), o Diário de Notícias 

no dia 1 de Março de 2011 e Diário das Beiras, no dia 4 de Março de 2011 e na 

página da Internet do Município de Arganil, conforme imagem abaixo – n.º 2 do 

art. 77º do RJIGT. 

 

 

 

 

 

 

 

Foi necessário ainda em sede de Reunião de Câmara datada de 5 de Julho de 2011, 

deliberar uma retificação à deliberação acima referida, tendo a mesma sido 

publicada em Diário da República, 2ª série, n.º 128 de 6 de Julho de 2011, através 

da declaração de retificação n.º 1086/2011. 

Na referida declaração foi também acautelado um novo período de 15 dias para a 

formulação de sugestões, tendo se procedido à sua publicitação, nomeadamente 

no Jornal Sol a 8 de Julho de 2011, no Diário de Notícias, no Diário das Beiras, 

ambos a 7 de Julho de 2011 e na página da Internet do Município de Arganil, 

conforme imagem abaixo. 
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Após a conclusão do referido período, a Câmara Municipal elaborou o respetivo 

relatório de ponderação, encontrando-se o mesmo em anexo (ver anexo II), ao 

presente documento e procedeu de acordo com o art. 74º do RJIGT, à elaboração 

do Plano de Pormenor. 

Concluída a elaboração do referido plano, e nos termos do n.º 3 do art. 75º-C do 

RJIGT, foi solicitado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro, através de ofício n.º 9585/2011, datado de 16 de Novembro de 2011, o 

agendamento de Conferência de Serviços. 

Este ofício foi acompanhado de um exemplar em papel da proposta de plano, bem 

como em suporte digital através de 7 cd’s para que esta entidade os distribuísse 

por cada uma das entidades representativas dos interesses a ponderar. 

Esta conferência de serviços foi realizada a 15 de Dezembro de 2011, nas 

instalações da CCDR’c, onde também estiveram presentes a Autoridade Florestal 

Nacional (AFN), a Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH’c), EDP – 

distribuição, S.A. e o Instituto do Turismo de Portugal (IP). 

Não estiveram presentes na reunião mas enviaram parecer, a Autoridade Nacional 

de Proteção Civil (ANPC) e a Direção Regional de Economia do Centro (DREC). 

A Câmara Municipal de Arganil, fez-se representar, enquanto entidade responsável 

pela proposta do Plano de Pormenor. 

Todas as entidades presentes emitiram parecer favorável ou favorável 

condicionado, conforme anexo III. 

Após as alterações necessárias por forma a sanar todas as questões referidas nesta 

reunião e não havendo necessidade de se realizar reuniões de concertação, em 4 

de Janeiro de 2013, foi publicado o edital n.º 12/2013, sobre o período de 

discussão pública no Diário da República n.º 3 – 2ª Série. 

A decorrer paralelamente encontra-se o processo de alteração simplificada da 

delimitação da Reserva Ecológica Nacional, junto da CCDR’c, nos termos do art. 
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16º-A do Regime Jurídico da REN (redação do D.L. n.º 239/2012, de 2 de 

Novembro), aguardando-se o agendamento da respetiva conferência de serviços. 

 

3. PUBLICITAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

Como referido acima, o aviso de abertura de discussão pública foi objeto de 

publicitação no átrio do edifício da Câmara Municipal de Arganil, na Junta de 

Freguesia de São Martinho da Cortiça, de publicação no Diário da República, bem 

como na página da internet da Câmara Municipal, conforme se pode ver na 

imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi também publicado na comunicação social, no seguinte Jornal: Comarca de Arganil 

– n.º 3 do art. 77º do RJIGT. 

Este período iniciou-se em 14 de Janeiro de 2013, tendo terminado 22 dias úteis após 

o 5º dia útil seguinte ao da publicação em Diário da República, a 12 de Fevereiro do 

referido ano, onde os interessados puderam apresentar reclamações, observações ou 

sugestões. 

 

4. RESULTADO E ANÁLISE DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

Durante o período acima referido, a Câmara Municipal de Arganil recebeu 6 

participações e a CCDR’c uma, sendo apenas esta última, desfavorável não à 

intervenção em geral, mas à faixa de gestão de combustíveis. 
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Identificação do 
Participante 

Reclamação / 
Sugestão 

Ponderação 

Junta de Freguesia 
de S. Martinho da 

Cortiça 

O participante 
concorda com o 
Plano de Pormenor, 
considerando o uso e 
o espaço o mais 
adequado, não 
trazendo impactos 
para a flora existente 
bem como para os 
pequenos 
aglomerados 
próximos. 
Considera ainda que 
a concretização do 
plano, irá beneficiar 
o desenvolvimento 
económico, que 
consequentemente 
trará uma melhor 
qualidade de vida da 
população local, bem 
como poderá 
contribuir para a 
fixação de 
população. 

Dado que a sugestão 
apresentada é de 
concordância nada 
mais se acrescenta. 

Clube Recreativo da 
Sobreira 

O participante 
concorda com o 
Plano de Pormenor e 
com o uso proposto. 

 Dado que a sugestão 
apresentada é de 
concordância nada 
mais se acrescenta. 

Associação 
Recreativa e Cultural 

da Urgueira 

O participante 
concorda com o 
Plano de Pormenor e 
com o uso proposto. 

Dado que a sugestão 
apresentada é de 
concordância nada 
mais se acrescenta. 

Associação de 
Desenvolvimento e 

Cultural das Fronhas 

O participante 
concorda com o 
Plano de Pormenor e 
com o uso proposto. 

Dado que a sugestão 
apresentada é de 
concordância nada 
mais se acrescenta. 

Grupo Desportivo e 
Cultural de São 

Martinho da Cortiça 

O participante 
concorda com o 
Plano de Pormenor. 

O participante 
concorda com o 
Plano de Pormenor e 
com o uso proposto. 

Casa do Povo de S. 
Martinho da Cortiça 

- IPSS 

O participante 
concorda com o 
Plano de Pormenor e 
com o uso proposto, 
considerando que se 
encontram 

O participante 
concorda com o 
Plano de Pormenor e 
com o uso proposto. 
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salvaguardadas as 
questões ambientais. 

Abel Lopes 
(Herdeiros) 

1.O participante 
afirma que a 
necessidade de 
limpeza do terreno 
lhe corta/limita a 
exploração florestal 
do terreno, bem 
como não se 
encontra de acordo 
com o facto de ser o 
próprio a ter de 
proceder à remoção 
dos materiais 
resultantes das ações 
de gestão de 
combustíveis 
vegetais. 
Considera ainda que 
a realização da 
gestão de 
combustíveis 
vegetais na sua 
propriedade 
evidencia uma ação 
de abuso de poder e 
carece de 
fundamentação legal, 
argumentando com o 
RJIGT; 
2. O Participante 
reclama o direito à 
perequação, 
invocando, 
nomeadamente, os 
artigos 7.º, 91.º 
alínea l), 135.º, 136.º 
e 143.º n.º 2 do 
RJIGT, bem como o 
artigo 133.º do CPA. 

Da participação 
conclui-se o seguinte: 
1.Das operações de 
gestão de 
combustíveis 
vegetais, poderão 
resultar sobrantes de 
exploração com e 
sem interesse 
comercial. 
O Município de 
Arganil, através do 
ofício n.º 1635/2013, 
apenas quis dar 
conhecimento ao 
proprietário que o 
mesmo poderá, caso 
assim o pretenda, dar 
destino aos 
sobrantes da 
exploração, com 
interesse comercial, 
contudo caso não 
pretenda o acima 
referido, a empresa 
que irá realizar esta 
operação também 
levará o material 
resultante da gestão 
de combustíveis 
vegetais; 
Quanto à 
consideração destas 
operações que 
evidenciam um 
abuso de poder e 
carecem de 
fundamentação legal, 
a argumentação não 
tem qualquer 
fundamento dado 
que estas operações 
encontram-se 
regulamentadas no 
D.L. n.º 124/2006, de 
28 de Junho e 
posteriores 
alterações 
introduzidas pelo D.L. 
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n.º 17/2009, de 14 de 
Janeiro. 
Assim e do descrito 
acima, não há 
qualquer limitação, 
uma vez que se trata 
de obrigações 
decorrentes da Lei. A 
limpeza do terreno, é 
a forma de garantir a 
segurança, que o 
promotor se 
disponibiliza a 
executar de modo a 
não onerar o 
proprietário do 
terreno com o 
encargo de tal 
limpeza pelo facto de 
o empreendimento 
ser executado em 
terreno confinante 
ao seu. 
2. No que diz 
respeito à 
perequação, cumpre 
esclarecer o 
seguinte: nos termos 
do artigo 135.º do 
RJIGT, têm direito á 
perequação os 
proprietários dos 
terrenos abrangidos 
pela área geográfica 
do Plano, neste caso, 
Plano de Pormenor 
da Quinta da 
Estafeira. No 
presente caso, a 
abrangência 
geográfica deste 
Plano é, na sua 
totalidade, 
preenchida por 
terrenos que 
constituem 
propriedade do 
Promotor do 
empreendimento. 
Tanto mais que, 
contrariamente ao 
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alegado pelo 
Participante, e 
aquando da 
apreciação do 
conteúdo material do 
Plano de Pormenor 
da Quinta da 
Estafeira na 
conferência de 
serviços realizada em 
15/12/2011 na 
CCDRc, esta questão 
nunca foi colocada, 
pois essa 
propriedade resulta 
inequivocamente dos 
documentos que 
compõem o Plano. 
Assim, não poderia 
colocar-se a hipótese 
reclamada pelo 
Participante, pois não 
possui legitimidade 
para reclamar a 
aplicação de tal 
mecanismo (que 
tanto poderia 
resultar em 
perequação de 
benefícios, como 
perequação de 
encargos). 
No que toca ao 
direito de 
indemnização que o 
Participante alega, 
fundamentado no n.º 
2 do artigo 143.º do 
RJIGT, a verdade é 
que são apenas 
indemnizáveis as 
situações em que, 
com a aprovação do 
Plano, restrinjam 
possibilidades 
objetivas de 
aproveitamento do 
solo preexistentes e 
juridicamente 
consolidadas, que 
comportem uma 
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restrição significativa 
na sua utilização de 
efeitos equivalentes 
ao de uma 
expropriação. No 
presente caso, não se 
verifica tal hipótese, 
uma vez que o único 
ónus que 
eventualmente 
poderia vir a recair 
sobre o Participante 
seria a 
obrigatoriedade legal 
de gestão de 
combustível no seu 
terreno pelo facto de 
o empreendimento 
turístico se localizar 
em terreno 
confinante ao seu, o 
que ora se pretende 
dirimir, 
disponibilizando-se o 
Promotor, com a 
devida concordância 
e autorização do 
Participante, a 
acarretar tal ónus, 
sem diminuir o 
aproveitamento 
económico deste 
com tal gestão, uma 
vez que os sobrantes 
ficarão à sua 
disponibilidade, 
sendo certo que, 
ainda que, tal ónus 
se verificasse, o 
mesmo não preenche 
o conceito legal de 
"possibilidade 
objetivas de 
aproveitamento do 
solo preexistentes e 
juridicamente 
consolidadas" de que 
tal artigo faz 
depender o direito a 
atribuição de 
indemnização. 
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5. CONCLUSÕES 

Considerando a ponderação que consta do ponto anterior, conclui-se que nenhum dos 

argumentos apresentados implicou alterações aos termos em que assenta o previsto 

no Plano, pelo que se submete o mesmo à Câmara Municipal e posteriormente à 

Assembleia Municipal para que seja aprovado. 
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1. Introdução 

Este documento constitui o relatório de ponderação das sugestões no âmbito do período para a 

apresentação de sugestões relativamente à elaboração do Plano de Pormenor da Quinta da Estafeira, 

Freguesia de S. Martinho da Cortiça, Concelho de Arganil, previsto no n.º 2 do art.77º do D.L. n.º 380/99, 

de 22 de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pelo D.L. n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro 

(doravante RJIGT). 

2. Cronologia 

Por deliberação em reunião de Câmara, datada de 15 de Fevereiro de 2011, foi aprovada a 

elaboração do Plano de Pormenor da Quinta da Estafeira, e respectiva tramitação 

subsequente, cujos termos foram publicados no Aviso n.º 5756/2011, em Diário da República, 

2.ª série, n.º40, de 25 de Fevereiro de 2011, dando assim inicio ao processo de elaboração do 

Plano de Pormenor. 

No referido aviso foi também fixado um prazo de 15 dias úteis com vista à formulação de 

sugestões sobre quaisquer questões que pudessem vir a ser consideradas no âmbito do 

procedimento de elaboração do referido Plano. 

Este aviso foi ainda publicado em Edital afixado no átrio da Câmara Municipal de Arganil, no 

Edifício sede da Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça, no sítio da Internet da Câmara 

Municipal de Arganil, no Jornal de âmbito nacional semanário “Sol”, em dois jornais diários 

“Diário as Beiras” e “Diário de Notícias”, bem como no Jornal de âmbito local “Jornal de 

Arganil”. 

Neste período foram apresentadas duas participações, mencionadas adiante no quadro de 

sugestões. 

Posteriormente, em reunião de Câmara datada de 5 de Julho de 2011, foi ratificada a 

rectificação da deliberação de Câmara de 15 de Fevereiro de 2011, uma vez que a 

fundamentação da dispensa de avaliação ambiental não se encontrava conforme. Essa 

rectificação foi publicada através de Declaração de Rectificação n.º 1086/2011, publicada em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 6 de Julho de 2011, conforme instruções fornecidas 

por ofício pela CCDRC. 

 Na referida Declaração de Rectificação foi também fixado um prazo de 15 dias úteis com vista 

à formulação de sugestões sobre quaisquer questões que pudessem vir a ser consideradas no 

âmbito do procedimento de elaboração do referido Plano. 

Esta Declaração de Rectificação foi ainda publicada no sítio da Internet da Câmara Municipal 

de Arganil, no Jornal de âmbito nacional semanário “Sol”, em dois jornais diários “Diário as 

Beiras” e “Diário de Notícias”, bem como no Jornal de âmbito local “Jornal de Arganil”. 

Neste período não foram apresentadas quaisquer sugestões. 

Procedeu-se de acordo com o n.º 4 do artigo 74.º do RJIGT, e por oficio referência S/666/2011, 

datado de 27/01/2011 a Câmara Municipal de Arganil solicitou o acompanhamento do Plano à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (doravante CCDRC), bem 
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como indicação das Entidades representativas de interesses públicos com intervenção no 

referido Plano.  

Nestes termos, no presente momento se submete à CCDRC o Projecto de Plano de Pormenor 

da Quinta da Estafeira. 

 

3. Publicitação do período de sugestões 

Como referido acima, o aviso de abertura do período de sugestões foi objecto de 

publicações no Diário da República, bem como disponibilizado no sitio da Internet da 

Câmara Municipal de Arganil – www.cm-arganil.pt, conforme se pode verificar nas figuras 

abaixo: 

Aviso de Abertura da Elaboração do Plano de Pormenor da Quinta da Estafeira e posterior 
Declaração de Rectificação em Diário da República, publicados no sítio da Internet da 

Câmara Municipal de Arganil 

 

Foi também publicado na comunicação social, nos seguintes jornais: 

- no Jornal de âmbito nacional semanário “Sol”, 

- em dois jornais diários “Diário as Beiras” e “Diário de Notícias”, 

- em Jornal de âmbito local “Jornal de Arganil”. 
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O primeiro período para apresentação de sugestões iniciou-se em 28 de Fevereiro de 2011, 

tendo o seu terminus a 21 de Março de 2011. O segundo período para apresentação de 

sugestões iniciou-se em 6 de Julho de 2011, tendo o seu terminus a 27 do mesmo mês. 

 

4. Análise do conteúdo das participações e ponderação 

 

Identificação do 
Participante 

Reclamação / 
Sugestão 

Ponderação 

Junta de Freguesia 
de S. Martinho da 

Cortiça 

O participante em 
geral concorda com a 
elaboração do Plano 
de Pormenor, 
considera oportuno o 
momento para 
apresentar este 
plano, que considera 
como documento de 
gestão territorial 
bem elaborado, onde 
a preservação 
ambiental está 
salvaguarda e que 
prestará um valioso 
contributo à 
economia local e 
nacional tanto na 
construção do 
empreendimento 
como na sua 
utilização futura. 

Dado que a sugestão 
apresentada é de 
concordância nada 
mais se acrescenta. 

Patrick Dias da 
Cunha 

1.O participante não 
concorda com a 
ausência total de um 
debate público nesta 
fase e que o conjunto 
turístico da Quinta da 
Estafeira, deveria ser 
discutido de forma 
altamente 
participada, 
organizada e 
disciplinada nos 
fóruns adequados. 
 
2.Acresce que 

Da participação 
conclui-se o seguinte: 
1.O período de 
discussão pública 
tem lugar após a 
conferência de 
serviços, pelo que, 
até há presente data 
foi dado 
cumprimento ao 
disposto no n.º 2 do 
art.77º do RJIGT, 
uma vez que nos 
encontramos na fase 
entre a deliberação 
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considera haver uma 
grande falta de 
informação em 
relação aos 
promotores da 
Quinta da Estafeira e 
eventuais parcerias já 
estabelecidas ou que 
venham a 
estabelecer, 
localmente ou não. 
 
3.Sugere que sejam 
estabelecidas 
determinadas 
compensações para a 
Freguesia, entre elas, 
criação de um espaço 
comercial na Quinta 
para vender produtos 
da região, 
contribuição para o 
financiamento de 
infra-estruturas de 
saneamento básico 
na Freguesia, garantir 
a existência de 
acções de formação 
profissional para a 
população local e 
garantir a criação de 
condições que 
permitam um 
envolvimento do 
tecido económico 
local na prestação de 
serviços ao 
empreendimento. 
 
4.Sugere a formação 
de uma comissão de 
acompanhamento 
com fins de 
fiscalização do 
cumprimento da 
execução do 
projecto. 
 
5.Propõe ainda a 
prestação de 
garantias reais por 

que determinou a 
elaboração do plano 
e a subsequente 
conferência de 
serviços. 
Mais se acrescenta 
que em 21 de Maio 
de 2010, realizou-se 
no salão nobre desta 
Câmara Municipal, 
um debate público 
(discussão pública) 
no âmbito do Estudo 
de Impacte 
Ambiental. 
2.A elaboração do 
presente plano tem 
na sua base a 
celebração de um 
contracto para 
planeamento, 
devidamente 
publicitado, no qual 
constam as 
obrigações e 
garantias de ambas 
as partes, pelo que a 
sugestão se 
considera não 
procedente. 
3. Quanto a estas 
sugestões referidas 
no ponto 3, julga-se 
que as mesmas 
poderão vir a ser 
oportunas em sede 
de discussão pública 
e eventuais sessões 
públicas a realizar, 
podendo ou não 
estas sugestões 
serem aceites pelo 
promotor do plano. 
4.Na fase de 
execução deste 
plano, o mesmo 
passará pelo devido 
controlo prévio da 
operação urbanística 
pretendida, pelo que 
irá haver fiscalização 
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parte dos 
promotores do 
projecto para 
assegurar que o 
projecto seja 
totalmente 
executado até se 
tornar funcional. 

nos moldes definidos 
no Regime Jurídico 
de Urbanização e 
Edificação. 
5.No momento de 
celebração do 
contrato para 
planeamento foram 
estabelecidas no 
ponto 2 da cláusula 
XIII as consequências 
para o 
incumprimento do 
contrato nas quais 
não se encontram 
previstas quaisquer 
garantias reais a 
prestar.  

 

 

 

 

5. Conclusões 

Considerando a ponderação que consta do ponto anterior, conclui-se que nenhum dos 

argumentos apresentados implicou alterações aos termos em que assenta a proposta 

de Plano, pelo que se submete a mesma à conferência de serviços a realizar. 
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ANEXO III – ACTA DE CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 



 

43 



 

44 



 

45 



 

46 



 

47 



 

48 



 

49 



 

50 



 

51 



 

52 



 

53 



 

54 



 

55 



 

56 



 

57 

 

 


