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1. Introdução 

O presente documento constitui o Relatório de Ponderação da Discussão Pública da proposta de 

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém (doravante designado por PDMSC), e 

apresenta as reclamações, observações ou sugestões efetuadas no âmbito dessa discussão, a 

metodologia e fundamentação de análise, bem como as retificações a que a proposta foi sujeita.  

A sua elaboração e publicitação tem por objetivo dar cumprimento ao previsto no artigo 89.º do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015 de 14/05.  

O processo de alteração do PDMSC foi objeto de deliberação de Câmara em 04/07/2019, tendo-se 

procedido à abertura do procedimento referente à 1.ª alteração ao PDMSC, nos termos dos 

artigos 118.º a 122.º e 76.º do RJIGT, publicado em Diário da República, 2.º série, n.º 170, através 

do Aviso n.º 13862/2019 de 05 de setembro. 

A alteração foi desencadeada por imposição legal para integração das normas dos Planos Especiais 

de Ordenamento do Território, dos novos princípios da Leis dos Solos relativos à reclassificação do 

solo, nomeadamente por força do desaparecimento da categoria operativa de solo urbanizável, 

previsto para o Bairro do Hospital (artigo 52.º e 81.º do atual PDMSC), bem como para corrigir 

alguns erros materiais e omissões, entretanto detetados no plano em vigor desde 2016.   

Procedeu-se, também, à atualização do PDMSC à luz do novo Programa Regional de Ordenamento 

Florestal do Alentejo (PROF ALT), conforme imposição prevista no artigo 2.º da Portaria 54/2019 de 

11/02, diploma que aprovou o referido PROF ALT.  

Concluído o período de acompanhamento efetuado pela comissão consultiva, a proposta de 

alteração ao PDMSC foi ser submetida a deliberação de Câmara, em 16/06/2021, para abertura do 

período de discussão pública, tendo o mesmo sido publicado em Diário da República, 2.º série, n.º 

195, através do Aviso n.º 18984/2021 de 07 de outubro.  

O prazo de discussão pública, das alterações ao PDMSC, decorreu até ao dia 24/11/2021.  



                      PDMSC|1.ª Alteração 

Relatório de Ponderação 

 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística 

Planeamento e Ordenamento do Território – novembro de 2021 
P á g i n a  | 4 

 

2. Objetivos da discussão pública 
 

O objetivo principal da fase de Discussão Pública é garantir o cumprimento do direito à participação 

dos cidadãos no Planeamento do Território, de forma mais objetiva face à participação preventiva 

inicial, porquanto é um momento processual em que já existe uma proposta de alteração 

estabilizada, e para a qual foram emitidos os pareceres das entidades representativas dos 

interesses a ponderar, que são disponibilizados para consulta.  

Deste modo, o período de Discussão Pública da Proposta de Alteração do PDMSC permitiu que, de 

forma transparente, os documentos que compõe a alteração fossem consultados por todos os 

interessados, e, principalmente, que fossem apresentadas as respetivas reclamações, observações 

ou sugestões.  

A eficácia da discussão pública e consequentemente da participação dos interessados deveu-se a 

uma diversidade de comunicação da informação, quer pelos meios de publicação e publicitação 

mais tradicionais, quer pelo recurso aos novos meios digitais, designadamente, página eletrónica 

do Município e redes sociais.  

3. Publicação e divulgação  

Com o objetivo de promover o envolvimento dos cidadãos neste processo, a abertura do período 

de discussão pública e o respetivo modo de participação foram divulgados das seguintes formas: 

• Publicação em Diário da República; 

• Publicação de Editais nas Juntas de Freguesia do Município e lugares de estilo;  

• Divulgação na página eletrónica do Município; 

• Divulgação na comunicação social – jornais regionais;  

• Divulgação nas redes sociais–Facebook; 

• Consulta da proposta de alteração.  
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3.1 - Diário da República 

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém tornou público, através do Aviso n.º 18984/2021, 

publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 195 — 07 de outubro de 2021 que, em reunião de 

Câmara de 16 de setembro de 2021 se deliberou proceder à abertura de um período de discussão 

pública da alteração ao PDMSC. 

 

Este período decorreu entre 13 de outubro a 24 de novembro de 2021 e teve a duração de 30 dias 

úteis, contados a partir do 5.º dia a seguir à publicação em Diário da República.  

 

Figura 1 – Publicação da abertura do período de discussão pública no Diário da República 
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3.2 –Edital -Juntas de Freguesia e afixação nos lugares de estilo 

Procedeu-se nos termos legais previstos, à divulgação da abertura do período de discussão pública 

da alteração ao PDMSC e do respetivo Aviso, publicado Diário da República, através de Edital a 

todas as Juntas de Freguesia do Município de Santiago do Cacém, bem como à sua afixação nos 

lugares de estilo.  

 

 

Figura 2 – Publicação de Edital abertura do período de discussão pública nas Juntas de Freguesia e lugares de 

estilo  
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3.3 –Divulgação na página eletrónica do Município 

Na página inicial do sítio oficial do Município de Santiago do Cacém na internet, foi criada uma nota 

informativa de modo a que todos os utilizadores desta página fossem alertados para o início do 

período de discussão pública e direcionados para o separador do Território – Planeamento 

Urbanístico – Planos em Elaboração -onde foram alojados todos os documentos que compõe o 

procedimento de alteração ao PDMSC, para consulta dos interessados.  

 

 

 

 

Figura 3 – Divulgação da abertura do período de discussão pública nas Juntas de Freguesia e lugares de estilo  
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3.4 –Divulgação em órgãos de comunicação social – jornais regionais 

A abertura do período de discussão publica foi ainda publicitado em dois jornais de âmbito 

regional “O Leme” e “Semmais”, sendo que este último é distribuído com o Jornal Semanário 

Expresso.  

 

 

 

 

Figura 4 – Divulgação da abertura do período de discussão pública na comunicação social – Jornais Regionais  
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3.5 –Divulgação nas redes sociais  

Tendo em conta que as redes sociais são, no presente, para as entidades públicas uma importante 

fonte de comunicação e um dos mecanismos de divulgação de informação mais fortes e 

abrangentes, foi utilizado o “Facebook” como plataforma de difusão da abertura do período de 

discussão pública.  
 

 

 
 

 

Figura 5 – Divulgação da abertura do período de discussão pública nas redes sociais 

 

 



                      PDMSC|1.ª Alteração 

Relatório de Ponderação 

 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística 

Planeamento e Ordenamento do Território – novembro de 2021 
P á g i n a  | 10 

 

3.6 –Consulta da proposta de alteração   

Os documentos que integram a proposta de alteração do PDMSC, foram disponibilizados para 

consulta dos interessados no Balcão Único Municipal - BUM, nos dias úteis das 8.30h às 16.00h.  

Tendo para o efeito sido disponibilizados em suporte digital os seguintes elementos e documentos:  

Gerais 

 Aviso publicado em Diário da Republica  

 Edital  

 Certidão da Deliberação de Câmara 

 Ata da Conferência Procedimental 

 Síntese das Alterações ao PDMSC 

Peças escritas 

 Regulamento 

 Relatório de Fundamentação  

 Relatório de compatibilidade com os PEOT e PROF ALT 

 

Peças desenhadas  

 Enquadramento(planta composta por 4 quadrantes) 

 Situação Existente(planta composta por 4 quadrantes) 

 Ordenamento Alterada(planta composta por 4 quadrantes) 

 A_Ordenamento PEOT Nova(planta composta por 4 quadrantes) 

 B_Ordenamento PEOT Nova(planta composta por 4 quadrantes) 

 C_Ordenamento PEOT Nova(planta composta por 4 quadrantes) 

 Ordenamento de Património Alterada(planta composta por 4 quadrantes) 

 A_Ordenamento Acústico Lden(planta composta por 4 quadrantes) 

 B_Ordenamento Acústico Ln(planta composta por 4 quadrantes) 

 Condicionantes I Alterada(planta composta por 4 quadrantes) 

 A_Condicionante I DFCI Nova(planta composta por 4 quadrantes) 

 Condicionantes II Alterada(planta composta por 4 quadrantes) 

 Estrutura Ecológica Alterada(planta composta por 4 quadrantes) 

 Riscos Alterada(planta composta por 4 quadrantes) 

 Rede Viária(planta composta por 4 quadrantes) 

 Unidades Orgânicas(planta composta por 4 quadrantes) 
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4. Modalidades da participação 

Conforme já referido, a proposta de alteração do PDMSC esteve disponível para consulta no Balcão 

Único Municipal - BUM e na página eletrónica do Município.  

Para o efeito foi criado um requerimento próprio para participação dos interessados, a fim de 

procederem à apresentação de reclamações, observações ou sugestões sobre o conteúdo da 

proposta de alteração ao PDMSC. 

 

 

 

 

Figura 6 – Requerimento para participação de interessados 

Relativamente ao requerimento de participação  pública, admitia-se a sua apresentação por escrito, 

em suporte papel  ou digital, sendo o seu envio postal  efetuado  para a Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém ou por correio eletrónico para dogu@cm-santiagocacem.pt.  

mailto:dogu@cm-santiagocacem.pt
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5. Resultado da discussão pública  

Em resultado da metodologia adotada a discussão pública acolheu as seguintes participações:  

 21 requerimentos de participação de interessados;  

 

6. Análise da participação pública no âmbito da discussão 
pública  

Foi utilizada uma apreciação e ponderação individualizada das participações apresentadas pelos 

munícipes, sendo efetuada uma resposta própria a cada um dos interessados.  

Todas as participações foram registadas no sistema de gestão documental (MGD) da Câmara 

Municipal e associadas ao respetivo processo de alteração ao PDMSC.  

De acordo com artigo 89.º n.º 3 do RJIGT compete à Câmara Municipal ponderar as reclamações, as 

observações, as sugestões e os pedidos de esclarecimento, apresentados pelos particulares, 

ficando obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente: 

 A desconformidade ou a incompatibilidade com programas e planos territoriais e com 

projetos que devem ser ponderados em fase de elaboração; 

 A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

 A lesão de direitos subjetivos. 

 

Mesmo nas situações em que não existia a obrigatoriedade legal de resposta, por não recaírem no 

âmbito do n.º 3 do artigo 89.º do RJIGT, foram prestados esclarecimentos a todos os participantes. 

 

Com o fim do período de discussão pública, a câmara municipal divulga os resultados de todas as 

participações, na respetiva página da Internet, comunicação social e na plataforma colaborativa de 

gestão territorial, conforme previsto no artigo 89.º n.º 6 do RJIGT.  
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6.1 Matérias abordadas na ponderação    

Da análise global das participações verificou-se que a uma parte referia-se a intenções particulares, 

relativas à capacidade edificatória e à inclusão dentro de perímetros urbanos de determinadas 

parcelas de terreno; alteração da classificação da perigosidade de incêndio; centrais solares 

fotovoltaicas (dimensão); estufas; indústria; pecuária; explorações mineiras.   

 

As referidas participações podem ser esquematizadas nos seguintes temas de participação:  

 Redelimitação de perímetros; 

 Capacidade edificatória; 

 Reclassificação da perigosidade de incêndio;   

 Definição de índices e parâmetros urbanísticos para determinados tipos de usos e 

ocupações.   

 

6.2 Ponderação de resultados   

Tendo em consideração os temas abordados na participação em relação ao âmbito da alteração 

efetuada, por imposição legal e com base nos termos de referência aprovados, avaliou-se a sua 

pertinência no sentido de serem ou não enquadráveis nas alterações ao plano. 

 

É apresentado em anexo ao relatório, o quadro de ponderação das participações, onde as questões 

acima referenciadas refletem os critérios que determinam a proposta de decisão.  

Para a decisão foram definidas as seguintes ponderações: “Favorável”, “Desfavorável”, “Não 

Aplicável” e “Resposta”.  

Não resultaram alterações à proposta submetida a discussão pública decorrentes das 

participações recebidas, conforme resposta justificativa constante no quadro correspondente ao 

Anexo I.  

As retificações introduzidas no Regulamento, após a discussão pública, incidiram sobre remissões 

incorretas e correções de texto.  
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Em termos das peças desenhadas foi retirada uma área de Espaços Verdes que dividia Espaços 

Residenciais dos Espaços de Atividades Económicas, em Vila Nova de Santo André, uma vez que a 

ocupação existente e a ocupação preconizada para o local são compatíveis, a que acresce o facto 

de já existir uma utilização semelhante nas áreas limítrofes à área de Espaços Verdes em questão.  

 

6.3 Retificações introduzidas após o processo de participação 

As retificações introduzidas nas peças escritas e desenhadas encontram-se descritas no ANEXO 2 

│QUADRO DAS RETIFICAÇÕES INTRODUZIDAS, identificando-se a ORIGEM das mesmas: 

Por INICIATIVA DA EQUIPA TÉCNICA, na sequência da revisão dos documentos do durante o período 

da discussão pública, detetaram-se alguns erros em remissões de artigos do Regulamento e 

algumas imprecisões de texto que se clarificaram. 

Foram ainda corrigidas em termos cartográficos as plantas de Ordenamento e de Estrutura 

Ecológica.  

Assim, os elementos que sofreram retificações decorrentes do período de discussão pública foram 

os seguintes: 

 Regulamento  

 Planta de Ordenamento e Planta de Estrutura Ecológica  

 Relatório de Fundamentação 

 

 

Nota Conclusiva  

Reconhece-se que a participação pública (quer em termos de participação pública preventiva quer 

em termos de discussão pública) é parte integrante e fundamental do processo de planeamento e 

ordenamento, constituindo uma oportunidade para potenciar a perceção de todos sobre um 

território que, a todos diz respeito.  
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Assim, e pese embora tenha havido 21 participações escritas, devidamente detalhadas no ANEXO 1 

|QUADRO DE PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES, as mesmas incidiram sobre matérias que 

ultrapassavam o âmbito da presente alteração ou não foram consideradas favoráveis, para serem 

contempladas na versão final que se submete a deliberação e aprovação dos órgãos municipais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 
 
Coordenação:  
Ana Luisa Guerreiro, Chefe da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Equipa Técnica 
Ana Malão, Jurista 
António Tojinha, Eng.º Civil  
Pedro Cruz, Geógrafo 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 1 │Quadro de ponderação das participações  
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Anexo 2 │Quadro das retificações introduzidas 
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Anexo 3 |Lista de Participantes 


