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DIVERSOS
outros

- CRÉDITO IMEDIATO -
A PARTIR DE 300 €
Dinheiro na hora
�  936162993

VIVE SÓ!
PROCURE AQUI O
♥ AMOR ♥
DA SUA VIDA
Dos 30 / 80 anos
Aldeia, Vilas, Cidades
938 819 431
918 410 753

   Ag. M. GIRO AMOR

CRÉDITO
• PESSOAL ATÉ 75.000€ E 120 MESES
• EMPRESAS, PME’S, EMPRESÁRIOS
• HABITAÇÃO, OBRAS E TRANSFERÊNCIAS

Junte todas as prestações e pague
até menos 60% mensais

913 808 252
226 060 933
Rua Júlio Dinis, 764 - 4.º Esq Ft
(Parque Itália) - 4050-012 Portowww.financexpress.pt        PEÇA JÁ

geral@financexpress.pt Concedidos p/ Inst. Cred. Autorizados - TAEG DESDE 3%

Crédito com cheques: 935 103 769

10 X 150 € = 1.200 €
20 X 150 € = 2.400 €
Crédito conc. por instit. bancárias
autorizadas - TAEG DESDE 10%
R. Alfredo Cunha 99 - Código Postal 4100 MTS

EMPRESA DE GAIA EXECUTA
Todos os serviços de
trolha, pintura, capoto,
p l a d u r ,  p i c h e l a r i a ,
eletricidade, serralharia

e carpintaria
 919209395 - 915992626

EMPRESTO DINHEIRO
Na hora, sobre cheques até 3.000 €, facilito
pagamento até 36 meses, entrego dinheiro no
momento, empresas e particulares.

Tlm. 910758859

FINANCIAMENTO COM IMÓVEIS
Até 100.000 €. Resposta 48 horas

Análise rápida e gratuita
TAEG desde 0,3%. Crédito concedido

por instituições autorizadas
223 282 750 - 916 957 244

Sousa Pinto
Av.ª República, 872, 2.º, sl. 23 - Gaia
aainveste@gmail.com

MUDANÇAS 24H
Realizamos todo o tipo de
mudanças para todo o país
Montagem e desmontagem
com pessoal especializado
COMPROMISSO • SEGURANÇA
914969494 - Carlos Santos

DIVERSOS
ciências ocultas

PROF. DJABI
A j u d a  a  r e s o l v e r  o  s e u
problema,de Amor 3 dias,
aproximar ou afastar,negó-
cios, potência sexual, mau
olhado, vício, saúde, inveja,
sor te ,  jogo etc .  Consul ta
pessoalmente ou à distância.
�  914768362 - 966960222
 PÓVOA DE VARZIM

MESTRE SOARÉ
PAGAMENTO DEPOIS DO RESULTADO
Vidente médium curandeiro, grande
espiritualista em problemas de amor,
negócios, aproximar, afastar, acon-
selhamento para problemas de mau
olhado. Não há problema sem solu-
ção.Pessoalmete ou à distancia. Lisboa
 911942473- 920209172

 PROFESSOR MÁRIO
Grande Mestre Astrologia, 23
anos  expe r i ênc ia ,  a juda  a
resolver problemas muito difí-
ceis e graves: Amor, Amarra-
ção, Impotência sexual, Mau
olhado, Depressão, Negócio,
Justiça, Inveja. Viana do Castelo.
965139184 - 258111990

SENHORA VIDENTE
T r a t o  d e  q ua l q ue r  t i p o  d e
p r ob l emas  que  apoquen t e
através das cartas e de vidência.
Só paga a consulta, não paga
qualquer tipo de problemas que
tenham de ser tratados.

�  919722645 - 220165785

222 096 179

gestaoclientes@globalmediagroup.pt

PUBLICIDADE

de 2.ª a 5.ª-feira, entre 

as 9h e as 18h30.

6.ª-feira, das 9h às 20h.

222 096 179

gestaoclientes@globalmediagroup.pt
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MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

AVISO
Torna-se público que, por aviso publicado no Portal
Autárquico (www.portalautarquico.pt), no sítio do
Município de Arcos de Valdevez (www.cmav.pt), e por
despacho n.º 8035/2019 do Gabinete do Secretário
de Estado das Autarquias Locais, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de
publ icação do presente av iso,  procedimento
concursal para recrutamento de 1 estagiário(a), no
âmb i t o  do  PEPAL  -  P r og r ama  de  Es t ág i o s
Profissionais na Administração Local, 6.ª Edição - 2.ª
Fase.
O aviso n.º 2/2019 encontra-se disponível para
consulta, no Portal Autárquico e no sítio do Município
de Arcos de Valdevez.
Paços do Município de Arcos de Valdevez, 5 de
novembro de 2019

O Presidente da Câmara
Dr. João Manuel do Amaral Esteves
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ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS
DE S. FRANCISCO DE ASSIS DE ANTA
Assembleia Geral Ordinária

Antón io  José  dos  Santos  Neves ,  Pres iden te  da
Assembleia Geral, usando da faculdade que me confere a
alínea a) do Artigo 50.º e em conformidade com o estabe-
lecido na alínea c) do Artigo 41.º dos Estatutos, convoco
os senhores associados a reunirem-se em Assembleia
Geral Ordinária, na sala das sessões dos corpos sociais,
sita no Edifício Social, na Rua da Tuna Musical, n.º 987,
da União das Freguesias de Anta e Guetim, no dia 29 de
Novembro do corrente ano, pelas 18 horas, a fim de se
tratar da seguinte ORDEM DE TRABALHOS:
  1.  Parecer do Conselho Fiscal sobre Programa de Ação

e Orçamento de 2020.
  2.  Apresentação, discussão e votação do Plano de Ação

e Orçamento para o ano de 2020.
  3.  Apresentação, discussão e votação de alteração aos

Estatutos da Associação.
  4.  Apresentação, discussão e votação à alteração dos

regulamentos internos de funcionamento das respos-
tas sociais de Creche, ERPI, Centro Convívio e
Centro Lúdico-Pedagógico.

  5.  Trinta minutos para outros assuntos do interesse
Associativo.

A Assembleia Geral só poderá reunir à hora marcada com
a presença da maioria dos Associados, ou trinta minutos
depois (30 min.), com qualquer número de Associados
presentes (Artigo 44 n.º 1 dos Estatutos).
Anta, 6 de Novembro de 2019

O Presidente da Assembleia Geral
António José dos Santos Neves
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MUNICÍPIO DA GUARDA
Aviso n.º 14607/2019

Sumário: Revisão do Plano Diretor Municipal, definição dos
termos de referência, necessidade e oportunidade da revisão.

Álvaro dos Santos Amaro, Presidente da Câmara Municipal da Guarda, torna público torna
público, para efeitos do direito de participação previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, e n.º 1 e 2
do artigo 88.º, ambos do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de maio, que na reunião de Câmara
Municipal realizada a 25 de março de 2019 foi deliberado, ao abrigo dos n.º 1 e n.º 3 do artigo
76.º do mesmo diploma dar inicio a um procedimento de revisão do "Plano Diretor Municipal da
Guarda".
Foi igualmente deliberado aprovar os respetivos Termos de Referência, os quais definem os
objetivos e orientações programáticas da intervenção e as metodologias a adotar, o prazo de
quinze meses para a respetiva conclusão, e definindo os seguintes objetivos:
1 - A sustentabilidade ambiental promovendo a adequada proteção e salvaguarda dos recursos
e valores naturais e paisagem compatibilizando-as com as necessidades de solo para as
atividades económicas, residenciais e de recreio e lazer;
2 - A fixação da população e o rejuvenescimento da sua estrutura etária;
3 - A afirmação da cidade da Guarda como centro urbano de referência no contexto nacional e
regional;
4 - A promoção de uma rede sustentável de equipamentos coletivos;
5 - A promoção da construção sustentável através da reabilitação e requalificação urbanas e
da proteção e valorização do património construído;
6 - A articulação com as orientações estabelecidas pelos programas no âmbito nacional,
regional e intermunicipal com incidência territorial.
A deliberação da Câmara Municipal e os restantes elementos que a acompanham e lhe dão
suporte, estão disponíveis para consulta na Divisão de Planeamento Obras e Urbanismo, todos
os dias úteis durante a hora normal de expediente, bem como ainda na página da internet da
Câmara Municipal, em www.mun-guarda.pt
Foi ainda deliberado estabelecer o prazo de 60 dias úteis, a contar da data da publicação do
presente aviso no «Diário da República», para que todos os interessados possam proceder à
formulação de sugestões bem como à apresentação de informações sobre quaisquer questões
que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento.
As participações deverão ser apresentadas através de requerimento dirigido ao Presidente da
Câmara, quer por correio, para a Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município, 6300 -854
Guarda, entregues diretamente na Divisão de Planeamento, Obras e Urbanismo da Autarquia,
todos os dias úteis durante a hora normal de expediente, ou ainda enviadas para o seguinte
endereço de e-mail: dem.hinacio@mun-guarda.pt
Para conhecimento geral se mandou publicar este aviso em 2.ª série do «Diário da República»
e proceder à sua divulgação nos lugares de estilo, na imprensa, na Plataforma Colaborativa de
Gestão Territorial e no sítio da Internet da Câmara Municipal, em www.mun-guarda.pt.
4 de abril de 2019 - O Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro dos Santos Amaro.

Deliberação
Ponto 15 - Revisão ao Plano Diretor Municipal - Termos de Referência - Necessidade e
Oportunidade para Elaboração do Plano - Discussão e Votação:
Sobre este assunto foi presente uma proposta do Vereador Sérgio Costa do seguinte teor:
Proposta PVSC n.º 195/2019

Considerando que:
1 - A elaboração dos instrumentos de gestão territorial tem como enquadramento legal o
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT). O Artigo 76.º do RJIGT estabelece que «a elaboração de planos
municipais é determinada por deliberação da câmara municipal», a qual deve «assentar na
estratégia de desenvolvimento local»;
2 - O Plano Diretor Municipal (PDM) da Guarda foi elaborado e posteriormente publicado no
ano de 1994, perfazendo cerca de 25 anos. As dinâmicas do concelho foram alterando ao
longo dos anos, sendo necessário agora rever o mesmo e adaptá-lo ao século XXI;
3 - A revisão do PDMG será enquadrada nos termos do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo
124.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) - Decreto-Lei n.º
80/2015, de 14 de maio, seguindo, com as devidas adaptações, os procedimentos
estabelecidos nos artigos 76.º, 115.º e 119.º do RJIGT, no que se refere à sua elaboração,
aprovação, ratificação e publicação;
4 - A área de intervenção da revisão do plano corresponde ao território do Município da Guarda;
5 - Importa por isso nesta fase do procedimento, definir a oportunidade e os termos de
referência;
6 - A oportunidade da Revisão do PDMG decorre da necessidade de adequação à evolução
das condições ambientais, económicas, sociais e culturais, e da necessidade de ajustamento à
estratégia de desenvolvimento territorial municipal, bem como à necessidade de adequação do
plano ao novo quadro jurídico em vigor nas áreas do urbanismo, ambiente e ordenamento do
território, tendo em vista:
a) A revisão do modelo de ordenamento, com inclusão das regras de classificação e
qualificação do solo e demais temáticas, nos termos do RJIGT;
b) O enquadramento dos processos com deliberação favorável ou favorável condicionada no
âmbito das conferências decisórias enquadradas no Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5 de
novembro (regime extraordinário de regularização das atividades económicas - RERAE);
c) A substituição da cartografia de referência por adoção de cartografia atualizada e
homologada, elaborada no Sistema de Georreferência ETRS89 -TM06;
7 - Os termos de referência que fundamentam a oportunidade da revisão do PDMG e o modelo
de organização espacial do território municipal, têm como objetivos gerais:
a) A sustentabilidade ambiental promovendo a adequada proteção e salvaguarda dos recursos
e valores naturais e da paisagem compatibilizando-as com as necessidades de solo para as
atividades económicas, residenciais e de recreio e lazer;
b) A fixação da população e o rejuvenescimento da sua estrutura etária;
c) A afirmação da cidade da Guarda como centro urbano de referência no contexto nacional e
regional;
d) A promoção de uma rede sustentável de equipamentos coletivos;
e) A promoção da construção sustentável através da reabilitação e requalificação urbanas e da
proteção e valorização do património construído;
f) A articulação com as orientações estabelecidas pelos programas no âmbito nacional,
regional e intermunicipal com incidência territorial.
8 - A revisão do PDMG poderá ser fundamentada com base no relatório de avaliação da
execução do planeamento municipal preexistente e de identificação dos principais fatores de
evolução do município, conforme previsto na disposição transitória do n.º 2 do artigo 202 do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, em alternativa ao Relatório de Estado do
Ordenamento do Território elaborado nos termos do artigo 189.º do RJIGT;
Proponho ao Exm.º Sr. Presidente se digne remeter ao órgão executivo, para deliberação;

1 - Nos termos do n.º 3, do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial, definir a oportunidade e os Termos de Referência definidos na presente proposta,
assentes na estratégia estabelecida pelo Município da Guarda;
2 - Fixar em quinze meses o prazo para a elaboração da revisão do PDMG, incluindo os
períodos de tempo necessários aos procedimentos subsequentes legalmente estabelecidos,
designadamente para a concertação, discussão pública, ponderação dos respetivos
resultados, aprovação e publicação, para efeitos do disposto n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT;
3 - Estabelecer um prazo de 30 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso no «Diário da República», para a participação preventiva com vista à
formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que
devam ser consideradas no âmbito do procedimento, para efeitos do n.º 2 do artigo 88.º do
RJIGT;
4 - Sujeitar a presente revisão do PDMG a procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica
(AAE), atendendo a que as alterações a introduzir se consideram suscetíveis de ter efeitos
significativos no ambiente, ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15
de junho, na sua redação atual, e do artigo 120.º do RJIGT;
5 - Mandar publicar a presente deliberação municipal através do «Diário da República» e
divulgá-la através de editais nos lugares de estilo, no sítio da internet da Câmara Municipal e
nas Juntas de Freguesia do Concelho, na comunicação social e na Plataforma Colaborativa de
Gestão Territorial (www.dgterritorio.pt)."
- Usou da palavra o senhor Vereador Eduardo Brito sugerir que o prazo de discussão
constante na proposta fosse alargado, por considerar que 30 dias é curto para o efeito.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos propostos nos pontos 1, 2, 4, e 5 e
relativamente ao ponto 3 deliberou estabelecer um prazo de 60 dias para a formalização dos
considerandos no âmbito do procedimento.
10 de julho de 2019  A Diretora do Departamento de Administração e Coordenação Geral, Rita
Sofia Guerra da Cruz Teimão Figueiredo.
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MUNICÍPIO DA GUARDA

Aviso n.º 14607/2019

Sumário: Revisão do Plano Diretor Municipal, definição dos termos
de referência, necessidade e oportunidade da revisão

Álvaro dos Santos Amaro, Presidente da Câmara Municipal da Guarda, torna público, para efeitos do direito de parti-
cipação previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, e n.º1 e 2 do artigo 88.º, ambos do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de maio,
que na reunião de Câmara Municipal realizada a 25 de março de 2019 foi deliberado, ao abrigo dos n.º 1 e n.º 3 do artigo
76.º do mesmo diploma dar inicio a um procedimento de revisão do “Plano Diretor Municipal da Guarda”.

Foi igualmente deliberado aprovar os respetivos Termos de Referência, os quais definem os objetivos e orientações
programáticas da intervenção e as metodologias a adotar, o prazo de quinze meses para a respetiva conclusão, e definindo
os seguintes objetivos:

1 -A sustentabilidade ambiental promovendo a adequada proteção e salvaguarda dos recursos e valores naturais e
paisagem compatibilizando-as com as necessidades de solo para as atividades económicas, residenciais e de recreio e
lazer;

2 -Afixação da população e o rejuvenescimento da sua estrutura etária;
3 -A afirmação da cidade da Guarda como centro urbano de referência no contexto nacional e regional;
4 - A promoção de uma rede sustentável de equipamentos coletivos;
5 - A promoção da construção sustentável através da reabilitação e requalificação urbanas e da proteção e valoriza-

ção do património construído;
6 -A articulação com as orientações estabelecidas pelos programas no âmbito nacional, regional e intermunicipal

com incidência territorial.
A deliberação da Câmara Municipal e os restantes elementos que a acompanham e lhe dão suporte, estão disponí-

veis para consulta na Divisão de Planeamento Obras e Urbanismo, todos os dias úteis durante a hora normal de expedien-
te, bem como ainda na página da internet da Câmara Municipal, em www.mun-guarda.pt.

Foi ainda deliberado estabelecer o prazo de 60 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, para que todos os interessados possam proceder à formulação de sugestões bem como à apresentação de
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento.

As participações deverão ser apresentadas através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, quer por
correio, para a Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município, 6300-854 Guarda, entregues diretamente na Divisão de
Planeamento, Obras e Urbanismo da Autarquia, todos os dias úteis durante a hora normal de expediente, ou ainda envia-
das para o seguinte endereço de e-mail: dem.hinacio@mun-guarda.pt.

Para conhecimento geral se mandou publicar este aviso em 2ª série do Diário da República e proceder à sua divulga-
ção nos lugares de estilo, na imprensa, na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial e no sítio da Internet da Câmara
Municipal, em www.mun-guarda.pt.

4 de abril de 2019. - O Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro dos Santos Amaro

Deliberação

Ponto 15 - Revisão ao Plano Diretor Municipal - Termos de Referência - Necessidade e Oportunidade para Elaboração
do Plano - Discussão e Votação:

Sobre este assunto foi presente uma proposta do Vereador Sérgio Costa do seguinte teor:
Proposta PVSC n.º 195/2019
Considerando que:
1 -A elaboração dos instrumentos de gestão territorial tem como enquadramento legal o Decreto-Lei n.º 80/2015, de

14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). O Artigo 76.º do RJIGT
estabelece que «a elaboração de planos municipais é determinada por deliberação da câmara municipal», a qual deve
«assentar na estratégia de desenvolvimento local»;

2 - O Plano Diretor Municipal (PDM) da Guarda foi elaborado e posteriormente publicado no ano de 1994, perfazen-
do cerca de 25 anos. As dinâmicas do concelho foram alterando ao longo dos anos, sendo necessário agora rever o mesmo
e adaptá-lo ao século XXI;

3 -A revisão do PDMG será enquadrada nos termos do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 124.º do Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) — Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, seguindo, com as devidas
adaptações, os procedimentos estabelecidos nos artigos 76.º, 115.º e 119.ºdo RJIGT, no que se refere à sua elaboração,
aprovação, ratificação e publicação;

4 - A área de intervenção da revisão do plano corresponde ao território do Município da Guarda;
5 - Importa por isso nesta fase do procedimento, definir a oportunidade e os termos de referência;
6 - A oportunidade da Revisão do PDMG decorre da necessidade de adequação à evolução das condições ambientais,

económicas, sociais e culturais, e da necessidade de ajustamento à estratégia de desenvolvimento territorial municipal,
bem como à necessidade de adequação do plano ao novo quadro jurídico em vigor nas áreas do urbanismo, ambiente e
ordenamento do território, tendo em vista:

a) A revisão do modelo de ordenamento, com inclusão das regras de classificação e qualificação do solo e demais
temáticas, nos termos do RJIGT;

b) O enquadramento dos processos com deliberação favorável ou favorável condicionada no âmbito das conferênci-
as decisórias enquadradas no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro (regime extraordinário de regularização das
atividades económicas - RERAE);

c) A substituição da cartografia de referência por adoção de cartografia atualizada e homologada, elaborada no
Sistema de Georreferência ETRS89 -TMO6;

7 - Os termos de referência que fundamentam a oportunidade da revisão do PDMG e o modelo de organização
espacial do território municipal, têm como objetivos gerais:

a) A sustentabilidade ambiental promovendo a adequada proteção e salvaguarda dos recursos e valores naturais e da
paisagem compatibilizando-as com as necessidades de solo para as atividades económicas, residenciais e de recreio e
lazer;

b) A fixação da população e o rejuvenescimento da sua estrutura etária;
c) A afirmação da cidade da Guarda como centro urbano de referência no contexto nacional e regional;
d) A promoção de uma rede sustentável de equipamentos coletivos;
e) A promoção da construção sustentável através da reabilitação e requalificação urbanas e da proteção e valoriza-

ção do património construído;
f) A articulação com as orientações estabelecidas pelos programas no âmbito nacional, regional e intermunicipal com

incidência territorial.
8 -A revisão do PDMG poderá ser fundamentada com base no relatório de avaliação da execução do planeamento

municipal preexistente e de identificação dos principais fatores de evolução do município, conforme previsto na disposi-
ção transitória do n.º 2 do artigo 202 do Decreto-Lei n.º 80/201 5, de 14 de maio, em alternativa ao Relatório de Estado do
Ordenamento do Território, elaborado nos termos do artigo 189.º do RJIGT;

Proponho ao Exmo. Sr. Presidente se digne remeter ao órgão executivo, para deliberação;
1 - Nos termos do n.º 3, do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, definir a oportuni-

dade e os Termos de Referência definidos na presente proposta, assentes na estratégia estabelecida pelo Município da
Guarda;

2 - Fixar em quinze meses o prazo para a elaboração da revisão do PDMG, incluindo os períodos de tempo necessá-
rios aos procedimentos subsequentes legalmente estabelecidos, designadamente para a concertação, discussão pública,
ponderação dos respetivos resultados, aprovação e publicação, para efeitos do disposto n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT;

3 - Estabelecer um prazo de 30 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da
República, para a participação preventiva com vista à formulação de sugestões e para a apresentação de informações
sobre quaisquer questões que devam ser consideradas no âmbito do procedimento, para efeitos do n.º 2 do artigo 88.º do
RJIGT;

4 - Sujeitar a presente revisão do PDMG a procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), atendendo a que
as alterações a introduzir se consideram suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente, ao abrigo do n.º 1 do artigo
4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual, e do artigo 120.º do RJIGT;

5 - Mandar publicar a presente deliberação municipal através do Diário da República e divulgá-la através de editais
nos lugares de estilo, no sítio da Internet da Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia do Concelho, na comunicação
social e na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (www.dgterritorio.Pt).”

- Usou da palavra o senhor Vereador Eduardo Brito sugerir que o prazo de discussão constante na proposta fosse
alargado, por considerar que 30 dias é curto para o efeito.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos propostos nos pontos 1, 2, 4, e 5 e relativamente ao ponto
3 deliberou estabelecer um prazo de 60 dias para a formalização dos considerandos no âmbito do procedimento.

10 de julho de 2019.
A Diretora do Departamento de Administração e Coordenação Geral,

Rita Sofia Guerra da Cruz Teimão Figueiredo.
“A Guarda” 5708     14-11-2019     481/19

A doença, conhecida
popularmente por “podri-
dão da castanha” é provo-
cada por um fungo com o
nome científico de “Gno-
moniopsis castanea” e foi
detectada há cerca de dez
anos em alguns países da
Europa, como Itália e Fran-
ça. Em Portugal atingiu es-
pecial evidência em 2019.

“Muito pouco ainda se
sabe sobre a biologia do
fungo, que provoca a po-
dridão da castanha, bem
como as formas de trata-
mento, mas sabe-se que
os prejuízos causados po-
dem chegar aos 80 a
90%”, explica José Gomes
Laranjo, docente e inves-
tigador da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD).

“A contaminação acon-
tece nas flores, nas folhas
e nos ramos dos castanhei-
ros, notando-se um acrés-
cimo desta nos soutos mais
infestados pela vespa das
galhas desta árvore, o
Dryocosmus kuriphilus, o
que se deve ao facto de as
“galhas” provocadas pela
vespa funcionarem como
depósitos de inoculação do
fungo”, esclareceu o inves-
tigador.

As “galhas” são uma es-
pécie de tumores gerados
pelos tecidos da planta
como reacção à postura de
ovos por este insecto nos
gomos durante o verão, de

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Investigador alerta para
nova doença dos
castanheiros em Portugal

onde se formarão larvas na
primavera seguinte provo-
cando o aparecimento de
tais tumores. E os verões
quentes e húmidos pare-
cem favorecer a doença.

“Não estão ainda testa-
dos produtos químicos
para o tratamento, no en-
tanto julga-se que a limpe-
za dos ouriços, castanhas
de refugo e folhagem no
outono dos soutos possa
limitar os ataques do pró-
ximo ano, sabendo-se tam-
bém que os tratamentos
em armazém com ozono

têm dado resultados posi-
tivos”, adiantou José Go-
mes Laranjo.

O investigados da UTAD
reconhece que “há, porém,
muito trabalho a fazer pela
investigação, nomeada-
mente ao nível do melho-
ramento das variedades e
conhecimento das condi-
ções do souto que possam
minimizar este problema,
bem como a sua limitação
ao nível das condições de
armazenamento. Está aqui,
por isso, mais um importan-
te desafio para a ciência”.

O Município de Gou-
veia vai proceder à insta-
lação de contentores sub-
terrâneos, as denomina-
das Eco-Ilhas, para separa-
ção e redução do lixo do-
méstico.

Está programada a
obra de instalação de três
ecopontos subterrâneos,
com capacidade por con-
tentor entre 3000 e 5000
lt para fluxo de papel, em-
balagens (plástico/metal)
e vidro, prevendo-se ain-
da a instalação de um
quarto contentor destina-

Gouveia

Câmara de Gouveia vai instalar três
‘ilhas ecológicas’ para reciclagem

do a resíduo indiferencia-
dos, cuja funcionalidade
será posterior, em função
da disponibilidade de
equipamento de recolha
por parte do operador.

Estes conjuntos serão
instalados na praceta Al-
meida Mota, Avenida dos
Bombeiros Voluntários
(Praça Alípio de Melo) e
Avenida da República (lo-
calização frontal à antiga
Pensão Estrela).

A obra tem início mar-
cado para o dia 18 de No-
vembro, e consiste na exe-

cução da respectiva esca-
vação, instalação das estru-
turas pré-fabricadas e pos-
terior pavimentação (cal-
cetamento) e remates de
compatibilização, sendo
certo que a colocação terá
implantação em área “so-
brante” do passeio público.

Com este projecto a
autarquia pretende incen-
tivar a população a separar
os resíduos, colocando à
disposição outras formas
de deposição, próximas e
com melhor facilidade de
acesso.

D.R.
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Gosto 34 mil

Guarda celebra 820º aniversário com arranque da obra Passadiços do Mondego
  “A Terra Treme” dia 15 de novembro, exercício de prevenção da Proteção Civil

Pedro Gadanho é o diretor executivo da Candidatura da Guarda 2027

Guarda avança com projeto de Salvaguarda do Património Imaterial

VÍDEOS

Video Promocional - Guarda

GUARDATV

(http://video.mun-
guarda.pt/videos/index.php/wShzHB2l47ZADKlPh3do)
Parque da Saúde da Guarda

(http://video.mun-
guarda.pt/videos/index.php/Z1NQ8ZNeBONUiv1Sv6Nh)
Abertura do 4º Salão de Outono no Museu

(http://video.mun-
guarda.pt/videos/index.php/zZQtwims9768Puq7Lgle)
Spot Inscrições Feira Ibérica de Turismo 2020

DESTAQUES
(http://conteudos.mun-guarda.pt/conteudos/PublishingImages/outros/NormasMontras2019.pdf)

(https://www.mun-
guarda.pt/Noticias/998-revisao-do-pdm-
guarda-sugestoe.aspx)

(https://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/reabilitarparaarrendar_ha/reabilitarparaarrendar_habitacao_acessivel.html) (https://www.mun-
guarda.pt/INVESTIR)

Normas do Concurso de Montras de
Natal 2019 Revisão PDM Guarda [Sugestões]

Reabilitar para arrendar

Iniciativas de Apoio ao Investimento |
Plataforma

NOTÍCIAS
(/Noticias/1015-concurso-fronteiras-da-esperan.aspx) (/Noticias/1014-municipio-e-

nerga-promovem-con.aspx) (/Noticias/1013-percurso-interpretativo-do-val.aspx)

(/Noticias/1012-43-grande-premio-de-atletismo-.aspx)

2019-11-11

Concurso “Fronteiras da Esperança: Minha Terra, Meu
futuro”

2019-11-11

Município e NERGA promovem Concurso de Montras de
Natal 2019

2019-10-31

Inscreva-se no Percurso Interpretativo do Vale de Famalicão
- Geopark Estrela

2019-10-31

43º Grande Prémio de Atletismo da Guarda a 24 de
novembro

AGENDA

(/portal/conteudo.aspx?SS=Destaques&Lista=Agenda&ID=2310) (/portal/conteudo.aspx?SS=Destaques&Lista=Agenda&ID=2311) (/portal/conteudo.aspx?

SS=Destaques&Lista=Agenda&ID=2369) (/portal/conteudo.aspx?

13
NOV

Música - TREVOR GORDON HALL (EUA)
22h00 - Café Concerto TMG

15
NOV

Música | Expo | Conferências - DELYRAMUS
10h00 - Café Concerto TMG e Foyer do Pequeno Auditório

15
NOV

Apresetação de Livro+Ateliê - Planta um Livro...respira enquanto lês
10h00 - Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço

16
NOV

Contos - Em Família... na Biblioteca, O Pequeno Azul e o Pequeno Amarelo, por Suzete Marques
16h00 - Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço

(/Portal/conteudo.aspx?
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Revisão do PDM Guarda: sugestões devem ser entregues até meados de
dezembro

Gosto 34 mil

Depois de 25 anos de vigência do primeiro Plano Diretor Municipal (PDM), a Câmara da Guarda apresenta agora um novo documento
(/conteudos/PublishingImages/outros/RelatorioAvaliaçãoPDM_Guarda.pdf) regulador para revisão.

Estabelecidas que foram as bases gerais, em matéria de Revisão do PDM, pela Câmara Municipal da Guarda, na sua reunião ordinária de 25 de março
de 2019, torna-se público que foi publicado o aviso com a decisão que determina a revisão do Plano – PDM – Guarda, publicado na 2º série do Diário
da República n.º 180 (/conteudos/PublishingImages/outros/AvisoDR_PDMguarda.pdf), de 19.09.2019.

Foi agora estabelecido um prazo de 60 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do aviso anteriormente mencionado, para a participação
preventiva com vista à formulação de sugestões e para a apresentação de informação sobre quaisquer questões que devam ser consideradas no
âmbito deste procedimento, para efeitos do n.º 2 do artigo 88º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

Para o efeito, poderá formular as suas questões e sugestões, diretamente no balcão único da autarquia, via correio tradicional, via correio eletrónico,
para o endereço dem.hinacio@mun-guarda.pt (mailto:dem.hinacio@mun-guarda.pt), utilizando preferencialmente este modelo de requerimento
(/conteudos/PublishingImages/outros/FormularioParticipacao_PDM.pdf) para o efeito, bem como a identificação num mapa (por exemplo: Sapo
mapas, Bing maps, Google maps, cartografia existente nos serviços da autarquia) se aplicável do local da questão ou sugestão.

Recorde-se que este plano territorial de âmbito municipal é de elaboração obrigatória, e estabelece, entre outros pontos: estratégias de
desenvolvimento territorial municipal, modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as
relações de interdependência com os municípios vizinhos.

O novo Plano Diretor Municipal da Guarda deverá estar concluído em julho de 2020.

Gosto 1

Agenda

Últimas notícias

 2019-09-12

Música - TREVOR GORDON HALL (EUA)
(/portal/conteudo.aspx?SS=Destaques&Lista=Agenda&ID=2310)

 2019-09-12

Música | Expo | Conferências - DELYRAMUS
(/portal/conteudo.aspx?SS=Destaques&Lista=Agenda&ID=2311)

 2019-10-09

Apresetação de Livro+Ateliê - Planta um Livro...respira enquanto lês
(/portal/conteudo.aspx?SS=Destaques&Lista=Agenda&ID=2369)

 2019-10-09

Contos - Em Família... na Biblioteca, O Pequeno Azul e o Pequeno Amarelo, por Suzete Marques
(/portal/conteudo.aspx?SS=Destaques&Lista=Agenda&ID=2368)

 2019-09-12

Música - CONFIDÊNCIAS
(/portal/conteudo.aspx?SS=Destaques&Lista=Agenda&ID=2312)

 2019-11-13

Guarda celebra 820º aniversário com arranque da obra Passadiços do Mondego
(/Noticias/1019-guarda-celebra-820-aniversario.aspx)

 2019-11-12

  “A Terra Treme” dia 15 de novembro, exercício de prevenção da Proteção Civil
(/Noticias/1018--a-terra-treme-dia-15-de-novem.aspx)

 2019-11-11

Pedro Gadanho é o diretor executivo da Candidatura da Guarda 2027
(/Noticias/1017-pedro-gadanho-e-o-diretor-exec.aspx)

 2019-11-11

Guarda avança com projeto de Salvaguarda do Património Imaterial
(/Noticias/1016-guarda-avanca-com-projeto-de-s.aspx)

 2019-11-11

Concurso “Fronteiras da Esperança: Minha Terra, Meu futuro”
(/Noticias/1015-concurso-fronteiras-da-esperan.aspx)
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A GUARDA 14 de Novembro de 2019

12 Geral

MUNICÍPIO DA GUARDA

Aviso n.º 14607/2019

Sumário: Revisão do Plano Diretor Municipal, definição dos termos
de referência, necessidade e oportunidade da revisão

Álvaro dos Santos Amaro, Presidente da Câmara Municipal da Guarda, torna público, para efeitos do direito de parti-
cipação previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, e n.º1 e 2 do artigo 88.º, ambos do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de maio,
que na reunião de Câmara Municipal realizada a 25 de março de 2019 foi deliberado, ao abrigo dos n.º 1 e n.º 3 do artigo
76.º do mesmo diploma dar inicio a um procedimento de revisão do “Plano Diretor Municipal da Guarda”.

Foi igualmente deliberado aprovar os respetivos Termos de Referência, os quais definem os objetivos e orientações
programáticas da intervenção e as metodologias a adotar, o prazo de quinze meses para a respetiva conclusão, e definindo
os seguintes objetivos:

1 -A sustentabilidade ambiental promovendo a adequada proteção e salvaguarda dos recursos e valores naturais e
paisagem compatibilizando-as com as necessidades de solo para as atividades económicas, residenciais e de recreio e
lazer;

2 -Afixação da população e o rejuvenescimento da sua estrutura etária;
3 -A afirmação da cidade da Guarda como centro urbano de referência no contexto nacional e regional;
4 - A promoção de uma rede sustentável de equipamentos coletivos;
5 - A promoção da construção sustentável através da reabilitação e requalificação urbanas e da proteção e valoriza-

ção do património construído;
6 -A articulação com as orientações estabelecidas pelos programas no âmbito nacional, regional e intermunicipal

com incidência territorial.
A deliberação da Câmara Municipal e os restantes elementos que a acompanham e lhe dão suporte, estão disponí-

veis para consulta na Divisão de Planeamento Obras e Urbanismo, todos os dias úteis durante a hora normal de expedien-
te, bem como ainda na página da internet da Câmara Municipal, em www.mun-guarda.pt.

Foi ainda deliberado estabelecer o prazo de 60 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, para que todos os interessados possam proceder à formulação de sugestões bem como à apresentação de
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento.

As participações deverão ser apresentadas através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, quer por
correio, para a Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município, 6300-854 Guarda, entregues diretamente na Divisão de
Planeamento, Obras e Urbanismo da Autarquia, todos os dias úteis durante a hora normal de expediente, ou ainda envia-
das para o seguinte endereço de e-mail: dem.hinacio@mun-guarda.pt.

Para conhecimento geral se mandou publicar este aviso em 2ª série do Diário da República e proceder à sua divulga-
ção nos lugares de estilo, na imprensa, na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial e no sítio da Internet da Câmara
Municipal, em www.mun-guarda.pt.

4 de abril de 2019. - O Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro dos Santos Amaro

Deliberação

Ponto 15 - Revisão ao Plano Diretor Municipal - Termos de Referência - Necessidade e Oportunidade para Elaboração
do Plano - Discussão e Votação:

Sobre este assunto foi presente uma proposta do Vereador Sérgio Costa do seguinte teor:
Proposta PVSC n.º 195/2019
Considerando que:
1 -A elaboração dos instrumentos de gestão territorial tem como enquadramento legal o Decreto-Lei n.º 80/2015, de

14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). O Artigo 76.º do RJIGT
estabelece que «a elaboração de planos municipais é determinada por deliberação da câmara municipal», a qual deve
«assentar na estratégia de desenvolvimento local»;

2 - O Plano Diretor Municipal (PDM) da Guarda foi elaborado e posteriormente publicado no ano de 1994, perfazen-
do cerca de 25 anos. As dinâmicas do concelho foram alterando ao longo dos anos, sendo necessário agora rever o mesmo
e adaptá-lo ao século XXI;

3 -A revisão do PDMG será enquadrada nos termos do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 124.º do Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) — Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, seguindo, com as devidas
adaptações, os procedimentos estabelecidos nos artigos 76.º, 115.º e 119.ºdo RJIGT, no que se refere à sua elaboração,
aprovação, ratificação e publicação;

4 - A área de intervenção da revisão do plano corresponde ao território do Município da Guarda;
5 - Importa por isso nesta fase do procedimento, definir a oportunidade e os termos de referência;
6 - A oportunidade da Revisão do PDMG decorre da necessidade de adequação à evolução das condições ambientais,

económicas, sociais e culturais, e da necessidade de ajustamento à estratégia de desenvolvimento territorial municipal,
bem como à necessidade de adequação do plano ao novo quadro jurídico em vigor nas áreas do urbanismo, ambiente e
ordenamento do território, tendo em vista:

a) A revisão do modelo de ordenamento, com inclusão das regras de classificação e qualificação do solo e demais
temáticas, nos termos do RJIGT;

b) O enquadramento dos processos com deliberação favorável ou favorável condicionada no âmbito das conferênci-
as decisórias enquadradas no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro (regime extraordinário de regularização das
atividades económicas - RERAE);

c) A substituição da cartografia de referência por adoção de cartografia atualizada e homologada, elaborada no
Sistema de Georreferência ETRS89 -TMO6;

7 - Os termos de referência que fundamentam a oportunidade da revisão do PDMG e o modelo de organização
espacial do território municipal, têm como objetivos gerais:

a) A sustentabilidade ambiental promovendo a adequada proteção e salvaguarda dos recursos e valores naturais e da
paisagem compatibilizando-as com as necessidades de solo para as atividades económicas, residenciais e de recreio e
lazer;

b) A fixação da população e o rejuvenescimento da sua estrutura etária;
c) A afirmação da cidade da Guarda como centro urbano de referência no contexto nacional e regional;
d) A promoção de uma rede sustentável de equipamentos coletivos;
e) A promoção da construção sustentável através da reabilitação e requalificação urbanas e da proteção e valoriza-

ção do património construído;
f) A articulação com as orientações estabelecidas pelos programas no âmbito nacional, regional e intermunicipal com

incidência territorial.
8 -A revisão do PDMG poderá ser fundamentada com base no relatório de avaliação da execução do planeamento

municipal preexistente e de identificação dos principais fatores de evolução do município, conforme previsto na disposi-
ção transitória do n.º 2 do artigo 202 do Decreto-Lei n.º 80/201 5, de 14 de maio, em alternativa ao Relatório de Estado do
Ordenamento do Território, elaborado nos termos do artigo 189.º do RJIGT;

Proponho ao Exmo. Sr. Presidente se digne remeter ao órgão executivo, para deliberação;
1 - Nos termos do n.º 3, do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, definir a oportuni-

dade e os Termos de Referência definidos na presente proposta, assentes na estratégia estabelecida pelo Município da
Guarda;

2 - Fixar em quinze meses o prazo para a elaboração da revisão do PDMG, incluindo os períodos de tempo necessá-
rios aos procedimentos subsequentes legalmente estabelecidos, designadamente para a concertação, discussão pública,
ponderação dos respetivos resultados, aprovação e publicação, para efeitos do disposto n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT;

3 - Estabelecer um prazo de 30 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da
República, para a participação preventiva com vista à formulação de sugestões e para a apresentação de informações
sobre quaisquer questões que devam ser consideradas no âmbito do procedimento, para efeitos do n.º 2 do artigo 88.º do
RJIGT;

4 - Sujeitar a presente revisão do PDMG a procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), atendendo a que
as alterações a introduzir se consideram suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente, ao abrigo do n.º 1 do artigo
4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual, e do artigo 120.º do RJIGT;

5 - Mandar publicar a presente deliberação municipal através do Diário da República e divulgá-la através de editais
nos lugares de estilo, no sítio da Internet da Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia do Concelho, na comunicação
social e na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (www.dgterritorio.Pt).”

- Usou da palavra o senhor Vereador Eduardo Brito sugerir que o prazo de discussão constante na proposta fosse
alargado, por considerar que 30 dias é curto para o efeito.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos propostos nos pontos 1, 2, 4, e 5 e relativamente ao ponto
3 deliberou estabelecer um prazo de 60 dias para a formalização dos considerandos no âmbito do procedimento.

10 de julho de 2019.
A Diretora do Departamento de Administração e Coordenação Geral,

Rita Sofia Guerra da Cruz Teimão Figueiredo.
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A doença, conhecida
popularmente por “podri-
dão da castanha” é provo-
cada por um fungo com o
nome científico de “Gno-
moniopsis castanea” e foi
detectada há cerca de dez
anos em alguns países da
Europa, como Itália e Fran-
ça. Em Portugal atingiu es-
pecial evidência em 2019.

“Muito pouco ainda se
sabe sobre a biologia do
fungo, que provoca a po-
dridão da castanha, bem
como as formas de trata-
mento, mas sabe-se que
os prejuízos causados po-
dem chegar aos 80 a
90%”, explica José Gomes
Laranjo, docente e inves-
tigador da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD).

“A contaminação acon-
tece nas flores, nas folhas
e nos ramos dos castanhei-
ros, notando-se um acrés-
cimo desta nos soutos mais
infestados pela vespa das
galhas desta árvore, o
Dryocosmus kuriphilus, o
que se deve ao facto de as
“galhas” provocadas pela
vespa funcionarem como
depósitos de inoculação do
fungo”, esclareceu o inves-
tigador.

As “galhas” são uma es-
pécie de tumores gerados
pelos tecidos da planta
como reacção à postura de
ovos por este insecto nos
gomos durante o verão, de

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Investigador alerta para
nova doença dos
castanheiros em Portugal

onde se formarão larvas na
primavera seguinte provo-
cando o aparecimento de
tais tumores. E os verões
quentes e húmidos pare-
cem favorecer a doença.

“Não estão ainda testa-
dos produtos químicos
para o tratamento, no en-
tanto julga-se que a limpe-
za dos ouriços, castanhas
de refugo e folhagem no
outono dos soutos possa
limitar os ataques do pró-
ximo ano, sabendo-se tam-
bém que os tratamentos
em armazém com ozono

têm dado resultados posi-
tivos”, adiantou José Go-
mes Laranjo.

O investigados da UTAD
reconhece que “há, porém,
muito trabalho a fazer pela
investigação, nomeada-
mente ao nível do melho-
ramento das variedades e
conhecimento das condi-
ções do souto que possam
minimizar este problema,
bem como a sua limitação
ao nível das condições de
armazenamento. Está aqui,
por isso, mais um importan-
te desafio para a ciência”.

O Município de Gou-
veia vai proceder à insta-
lação de contentores sub-
terrâneos, as denomina-
das Eco-Ilhas, para separa-
ção e redução do lixo do-
méstico.

Está programada a
obra de instalação de três
ecopontos subterrâneos,
com capacidade por con-
tentor entre 3000 e 5000
lt para fluxo de papel, em-
balagens (plástico/metal)
e vidro, prevendo-se ain-
da a instalação de um
quarto contentor destina-

Gouveia

Câmara de Gouveia vai instalar três
‘ilhas ecológicas’ para reciclagem

do a resíduo indiferencia-
dos, cuja funcionalidade
será posterior, em função
da disponibilidade de
equipamento de recolha
por parte do operador.

Estes conjuntos serão
instalados na praceta Al-
meida Mota, Avenida dos
Bombeiros Voluntários
(Praça Alípio de Melo) e
Avenida da República (lo-
calização frontal à antiga
Pensão Estrela).

A obra tem início mar-
cado para o dia 18 de No-
vembro, e consiste na exe-

cução da respectiva esca-
vação, instalação das estru-
turas pré-fabricadas e pos-
terior pavimentação (cal-
cetamento) e remates de
compatibilização, sendo
certo que a colocação terá
implantação em área “so-
brante” do passeio público.

Com este projecto a
autarquia pretende incen-
tivar a população a separar
os resíduos, colocando à
disposição outras formas
de deposição, próximas e
com melhor facilidade de
acesso.

D.R.



 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Esta proposta, destina-se ao fornecimento de informação complementar, tendo em vista a 

preparação dos procedimentos de revisão do Plano de Diretor Municipal da Guarda, naquilo a 

que se refere a calendarização, divulgação, termos de referência e sistema de georreferenciação 

da cartografia e sua homologação. 

 

2 – CALENDARIZAÇÃO 

 

3 – TERMOS DE REFERÊNCIA 

Nos termos da deliberação realizada em reunião de câmara sob a proposta PVSC 

195/2019, foram definidos os seguintes termos de referência: 

7 - Os termos de referência que fundamentam a oportunidade da revisão do PDMG e o 

modelo de organização espacial do território municipal, têm como objetivos gerais: ---- 

a) A sustentabilidade ambiental promovendo a adequada proteção e salvaguarda dos 

recursos e valores naturais e da paisagem compatibilizando-as com as necessidades de 

solo para as atividades económicas, residenciais e de recreio e lazer; ------------------------ 

b) A fixação da população e o rejuvenescimento da sua estrutura etária; -------------------- 

c) A afirmação da cidade da Guarda como centro urbano de referência no contexto 

nacional e regional; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

d) A promoção de uma rede sustentável de equipamentos coletivos; ------------------------ 

                

Fases Meses 

  09_2019                          11_2020  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fase 1 - Avaliação do PDM 

Guarda em vigor                               

Fase 2 - Elaboração da proposta 

de revisão do PDMG                               

Fase 3 - Discussão Pública                               

Fase 4 - Versão Final do PDMG 

para aprovação                               

Fase 5 - Versão final do PDMG 

para publicação                               



e) A promoção da construção sustentável através da reabilitação e requalificação 

urbanas e da proteção e valorização do património construído; ------------------------------- 

f) A articulação com as orientações estabelecidas pelos programas no âmbito nacional, 

regional e intermunicipal com incidência territorial. ----------------------------------------------- 

 

 
4 – SISTEMA DE GEOREFERÊNCIA DA CARTOGRAFIA HOMOLOGADA PELA DGT  

A cartografia vetorial de base utilizada e homologada pela DGT, no dia 01 de agosto de 

2016, foi elaborada no Sistema de Georreferência ETRS89 -TM06. 

 

5 – PUBLICITAÇÃO 
 
O aviso encontra-se publicitado na página oficial do Município da Guarda, e afixado nos 

locais de estilo do Município da Guarda e freguesias do concelho. 

Foi ainda publicitado em Diário da República pelo Aviso n.º 14607/2019 II série, 19 de 

setembro, num jornal de tiragem nacional – Jornal de notícias de 08 de novembro de 

2019, e dois jornais de tiragem local/regional – A Guarda e Terras da Beira de 14 de 

novembro de 2019. 

 

 

 


