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Câmara Municipal de Viana do Castelo

Ex. mo Senhor
MOTAMINERAL Minerais Industriais, S. A.
Rua de Alvarães, n° 2447
4905-200 AL VARÃES
N/Referência: DOTA 2018/00042
DATA:

V/Referência:

19 JUL. 2018

ASSUNTO:

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SOBRE A COMPATIBILIDADE DOS USOS ESTABELECIDOS NA

CARTA DE ORDENAMENTO DO PDMVC COM AS CATEGORIAS ASSOCIADAS A REGIMES JURrDICOS
DEFINIDAS NA CARTA DE CONDICIONANTES

Em resposta ao vosso pedido supramencionado, e no seguimento da informação técnica prestada
pelos nossos serviços que se transcreve, informo:

'~

Motamineral, Minerais Industriais S.A., encontra-se a promover o Estudo de Impacte

Ambiental para o projeto integrado de exploração das Concessões Mineiras de Alvarães (CM-49}
e Bouça da Guelha {CM-37}. No âmbito destes trabalhos foram analisados os condicionamentos
existentes nas áreas das Concessões, tendo-se verificado pela análise da Planta de Ordenamento
e do regulamento do PDM de Viana do Castelo que as seguintes categorias de espaço, abrangido
pela área de estudo, não são compatíveis com a exploração de recursos minerais:
- Espaços Agrícolas.
- Espaços Florestais de Proteção.
-Espaços Naturais: Leitos de cursos de água e galerias ripícolas.
-Zonas de construção de transição.
-Zonas Industriais Existentes.
-Zonas Industriais Propostas.
-Zonas de Atividades Económicas.
-Zonas de Construção Tipo 11.
Refere o requerente que a área de exploração atual e a área de exploração futura, apesar de
estarem abrangidas, de acordo com a Planta de Condicionantes, pelo espaço "Concessão
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/Contrato de Exploração" encontram-se também classificadas como "Espaços Florestais de
Proteção.
Nesse contexto vem o requerente solicitar à Câmara municipal que esclareça a prevalência do
condicionamento atribuído à categoria "Zonas Florestais de Proteção" no que se refere à
exploração de recursos minerais, sobre a condicionante "Concessão/Contrato de Exploração".
Refere ainda que, no âmbito do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) em fase
de elaboração, será prevista a reflorestação de toda esta área nos trabalhos de recuperação
paisagística.
O pedido não vem instruído com quaisquer plantas de localização identificando áreas específicas.
1. Enquadramento no PDMVC
A designação "Zonas Florestais de Proteção" surge nas Cartas de Ordenamento do PDMVC como
uma categoria integrada na classe de Espaços Florestais cujas disposições aplicáveis estão
estabelecidas na Subseção I da Seção III do seu regulamento, designadamente os seus artigos 16
a 26, em particular os parâmetros de edificabilidade (artigo 18º) e a sua carateri?ação e regime
(artigos 21 e 22).
Trata-se de uma qualificação do solo, no caso Solo Rural, na classe de Espaços Florestais, mais
especificamente Zonas Florestais de Proteção.
A designação "Concessão/Contrato de Exploração" surge nas Cartas de Condicionantes do
PDMVC como uma categoria integrada nas Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade
Pública na área de recursos geológicos e como tal sujeita ao respetivo regime jurídico.
Os terrenos integrados nessa categoria constituem coutos mineiros, na jurisdição da Direção
Geral de Energia e Geologia (DGEG), dado que essas áreas integram áreas de concessão /contrato
de exploração -direitos dos concessionários artigo 23º, ponto nº1, do DL 90/90 de 16 de Março.
2. Contexto
Na elaboração do PDMVC foram consideradas as áreas do concelho preferencialmente
adequadas para o exercício da atividade de exploração mineira, normalmente associadas a
explorações existentes ou em fase de licenciamento junto do Ministério da Economia.
Contudo, enquanto na sua margem Norte e face às suas características -pedreiras de granito os espaços destinados a esse uso localizam-se em Solo Rural, fora dos aglomerados urbanos, a
sua localização estabeleceu perímetros específicos, tendo os mesmos sido designados na Carta
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de Ordenamento como Zonas para Industrias Extrativas Existentes ou Áreas com Interesse para
a Prospeção de Recursos Geológicos.
Já na margem sul, a grande extensão das áreas destinadas à exploração de recursos geológicos
e as caraterísticas dos seus solos - caulinos -, determinou que não tenham sido definidas áreas
muito localizadas mas sim perímetros alargados abrangendo parcelas de diversas freguesias
designadamente Vila Fria, A/varões, Vila de Punhe, S. Romão do Neiva, entre outras.
Esta dispersão originou uma sobreposição das áreas destinadas a estas atividades, não só com
áreas de Solo Rural, mas também com áreas de Solo Urbano, não permitindo dessa forma
identificar localizações especificamente destinadas à atividade em causa.
Refere-se que na elaboração da Carta de Ordenamento do PDMVC foram definidas classes de
solo destinadas ao uso exclusivo desta atividade tendo as mesmas sido designadas como Espaços
de Exploração Mineira cuja caraterização, regime e parâmetros de edificabilidade foram
estabelecidos nos artigos 27 a 31 do seu Regulamento.
3. Regulamentação
No caso especifico da classe de solos referido pelo requerente - Zonas Florestais. de Proteção -,
considerando o disposto no regulamento do PDMVC, em particular o artigo 18º, o uso em análise
-exploração de recursos minerais- não está contemplado nos diferentes articulados para aquela

classe de espaços.
Contudo, considerando o referido no ponto 2 deste parecer e tendo em atenção a localização da
pretensão em Áreas de Coutos Mineiros (recursos geológicos), neste caso parece-nos aplicável o
disposto no ponto 2 do artigo 31 do regulamento do PDMVC o qual refere que "... Sem prejuízo do
disposto no número anterior, a atividade de exploração de recursos geológicos é compatível
com o uso dos espaços Agrícolas e Florestais, desde que previamente autorizada pela entidade

competente.

Esta interpretação sustenta-se também no disposto no novo regime jurídico dos instrumentos de
gestão territorial (RJIGT- DL 80/2015 de 14 de maio)- e no Decreto Regulamentar 15/2015 de
19 de agosto, que estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os
critérios de qualificação e as categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso
dominante.
Para além do RJIGT não estabelecer qualquer disposição para o aparente conflito entre as
disposições ou parâmetros edificatórios existentes entre as cartas de ordenamento e as cartas de
condicionantes, o DR 15/2015 de 19 de agosto, refere na alínea b}, ponto 2 do seu artigo 6.º que,
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"... A classificação do solo como rústico obedece, entre outros ao reconhecimento da sua
potencialidade para a exploração de recursos geológicos e energéticos."

Assim face ao exposto considera-se que, no caso presente, prevalece o uso solicitado exploração de recursos minerais - sobre os condicionamentos referidos na classe de Espaços
Florestais, aplicando-se o disposto no ponto 2 do artigo 31 do regulamento do PDMVC e desde
que assegurada:
•

A compatibilização de utilizações e atividades na fase de exploração dos recursos
energéticos e geológicos

•

A minimização dos impactes ambientais

•

A recuperação paisagística após o término dessa atividade, situação que deverá ser
salvaguardada no Estudo de Impacte Ambiental a elaborar

As áreas a afetar devem ficar dentro dos perímetros estabelecidos para os contratos de
concessão/exploração e deve ser apresentada prova de detenção dos direitos de exploração para
a atividade em causa.
Deve ainda ser observado o respetivo regime jurídico e sujeito ao parecer da entidade
competente.

Com os meus melhores cumprimentos,

/

O VEREADOR DO PLANEAMENTO E GESTÃ(i) URBAN[STICA,

Iuís nobre
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