
 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO –

––

– 

  

 1.ª ALTERAÇÃO

1.ª ALTERAÇÃO1.ª ALTERAÇÃO

1.ª ALTERAÇÃO 

  

 

Relatório de Ponderação da Discussão PúblicaRelatório de Ponderação da Discussão PúblicaRelatório de Ponderação da Discussão PúblicaRelatório de Ponderação da Discussão Pública    

Justificativo 

DEZEMBRO 2020 



 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO – 1.ª ALTERAÇÃO 
MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 

  

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 2 

2. DISCUSSÃO PÚBLICA .............................................................................................. 3 

2.1.  ENQUADRAMENTO ................................................................................................ 3 

2.2. CRONOLOGIA ......................................................................................................... 4 

2.3. DIVULGAÇÃO ......................................................................................................... 4 

2.4. DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS E SUPORTE À PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS   

  ............................................................................................................................. .8 

3. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES .................................................... .10 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

António Morgado       Técnico superior, licenciatura em Planeamento Regional e Urbano 

Manuela Maia               Técnica Superior, licenciatura em Geografia 

Helena Luna                Chefe de Divisão de Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo, arquiteta c/ pós-

graduação em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE URBANIZAÇÃO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO – 1.ª ALTERAÇÃO 
MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 

 

2 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Plano de Urbanização de Figueira de Castelo Rodrigo, adiante designado por PU  

FCR, aprovado pela Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, a 22 de 

fevereiro de 2008 e publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 54, de 17 de 

março (Aviso n.º 8260/2008), desenvolve e concretiza o Plano Diretor Municipal de 

Figueira de Castelo Rodrigo, estruturando a ocupação do solo e o seu aproveitamento, 

ao mesmo tempo que fornece um quadro de referência para a aplicação das políticas 

urbanas, definindo a localização das infraestruturas e equipamentos coletivos 

principais. 

O Plano de Urbanização adota os objetivos previstos nas políticas urbanas, sendo 

um dos seus eixos principais a definição do zonamento para a localização de diferentes 

funções urbanas, nomeadamente as habitacionais, comerciais, turísticas, de serviços, 

industriais e de gestão de resíduos, assim como, deve identificar áreas a recuperar, 

regenerar ou reconverter.   

A área de intervenção do PU FCR apresenta uma estrutura consolidada, com zonas 

de equipamento, zonas de preenchimento, zonas a reestruturar e zonas de expansão, 

sendo um dos principais objetivos do plano reordenar a estrutura urbana, tornando-a 

coesa e funcional, criando assim condições para a manutenção e qualificação de 

parque edificado existente e a construir. 

Este documento constitui o Relatório da Discussão Pública da 1.ª Alteração ao 

Plano de Urbanização de Figueira de Castelo Rodrigo.  
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2. DISCUSSÃO PÚBLICA 

 

2.1. ENQUADRAMENTO 
 

O presente relatório consubstancia a ponderação das participações na discussão 

pública da 1.ª alteração ao Plano de Urbanização de Figueira de Castelo Rodrigo.  

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2014, de 14 de maio, prevê no seu artigo 89.° a forma e respetiva 

tramitação da fase de discussão pública dos procedimentos relacionados com os 

Instrumentos de Gestão Territorial, como é o caso do PU FCR.     

Concluída a fase de acompanhamento do plano, a Câmara Municipal delibera a 

abertura de um período de discussão pública, o qual é publicado através de um aviso 

no Diário da República e divulgado através da comunicação social, da Plataforma 

Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) e do sítio eletrónico do município. No aviso 

de abertura de discussão pública, deve constar o período de discussão pública, a forma 

como os interessados podem apresentar as suas reclamações, observações ou 

sugestões, bem como, os locais onde se encontra disponível a proposta de alteração 

do plano para consulta dos interessados e o parecer final emitido pela Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).  

O período de discussão pública deve ser anunciado com antecedência mínima de 

cinco dias e não pode ser inferior a vinte dias, no caso do plano de urbanização.  

Findo o período de discussão pública, a Câmara Municipal pondera as reclamações, 

observações ou sugestões e pedidos de esclarecimento, apresentados pelos 

interessados e consequentemente divulga os resultados, através da comunicação 

social, da PCGT e do sítio eletrónico do município e elabora a versão final da proposta 

de plano para aprovação, à luz do disposto nos n.ºs 3 e 6 do artigo 89.° do RJIGT. 
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As reclamações, observações ou sugestões e os pedidos de esclarecimento, 

apresentados pelos particulares, podem dar lugar a alterações ou correções à proposta 

de plano, bem como, o dever de resposta fundamentada perante aqueles que 

invoquem, designadamente:  

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

e com Projetos que devem ser ponderados em fase de elaboração; 

b) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

c) A lesão de direitos subjetivos. 

Assim, o presente relatório concretiza a ponderação das participações dos 

interessados, passando o mesmo a ser parte integrante do plano e sendo divulgado 

nos meios habituais atinentes à consulta pública, nomeadamente no sítio eletrónico 

do município.  

 

2.2. CRONOLOGIA  

A abertura do período de discussão pública da proposta à 1.ª alteração ao Plano de 

Urbanização de Figueira de Castelo Rodrigo (PU FCR), foi deliberado em reunião 

ordinária pública da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, no dia 21 de 

outubro de 2020. O aviso de abertura da discussão pública, Aviso n.º 17652/2020, foi 

publicado em Diário da República, II Série, Parte H, n.º 212, de 30 de outubro de 2020. 

O período de discussão pública, de 20 dias úteis, com início a partir do quinto dia 

útil após a publicação do referido aviso em Diário da República, decorreu entre os dias 

9 de novembro e 7 de dezembro de 2020. 

 

2.3. DIVULGAÇÃO 

A divulgação do período de discussão pública da proposta à 1.ª alteração ao Plano 

de Urbanização de Figueira de Castelo Rodrigo, foi realizada através da publicação 

oficial no Diário da República, bem como, nos restantes meios de divulgação atinentes 

à discussão pública, de acordo com o n.º 1 do artigo 89° do RJIGT.  

A publicação no Diário da República, II Série, verificou-se no dia 30 de outubro de 

2020, através do Aviso n.º 17652/2020, Parte H – Autarquias Locais.  
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A submissão do aviso foi realizada através do Sistema de Submissão Automática dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (SSAIGT), para publicação e depósito da Direção 

Geral do Território.  

A divulgação da abertura do período de discussão pública da 1.ª alteração ao PU 

FCR, através da comunicação social, foi realizada pelo aviso publicado no Jornal de 

Notícias, n.º 153, no dia 1 de novembro de 2020.  

Figura 1: Extrato do Aviso publicado no Diário da República 
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A divulgação da fase de discussão pública da 1ª alteração ao PU FCR foi também 

publicada no sítio eletrónico do município, de acordo com o n.º1 do artigo 89.°do 

RJIGT, na página inicial, onde foi disponibilizado um texto explicativo do procedimento 

de alteração do plano, bem como, todos os documentos que constituem a proposta de 

alteração do PU FCR, dando a possibilidade a todos os interessados de aí ser efetivada 

a respetiva consulta ao procedimento de alteração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Extrato do Aviso publicado no Jornal de Notícias 
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Figura 3: Acesso no sítio eletrónico do município ao procedimento de alteração do PU FCR 

Figura 4: Aspeto da entrada no local de consulta dos documentos da proposta de alteração do PU FCR 
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Finalmente, foi ainda promovido a afixação do Edital N.º 39, nos lugares de estilo do 

município para que todos os interessados pudessem ter conhecimento da abertura do 

período de discussão pública da 1.ª proposta de alteração ao PU FCR, bem como, os 

termos nos quais a mesma se concretizava.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS E SUPORTE À PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 

 

Os documentos que compõem a 1.ª proposta de alteração do Plano de Urbanização 

de Figueira de Castelo Rodrigo, estiveram disponíveis para consulta dos interessados, 

na Divisão de Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo deste município, sita na Rua 

de São Francisco n.º 1, 6440-126, Figueira de Castelo Rodrigo, todos os dias úteis, 

Figura 5: Edital afixado nos lugares de estilo do município 
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durante o horário normal de expediente, bem como, no sítio eletrónico do município 

em www.cm-fcr.pt.  

Nos termos do RJIGT, foram disponibilizados todos os elementos que constituem e 

acompanham a proposta da 1.ª alteração do PU FCR, a saber: 

 Relatório Justificativo da 1.ª alteração ao Plano de Urbanização de Figueira de 

Castelo Rodrigo; 

 Ata da reunião de Câmara com deliberação para elaboração da alteração do PU 

FCR; 

 Declaração do Presidente da Câmara sobre Deliberação da CM; 

 Publicação em Diário da República da deliberação do início do procedimento de 

alteração do PU FCR; 

 Publicação no Jornal de Notícias da deliberação do início do procedimento de 

alteração do PU FCR; 

 Comprovativo da publicitação no site do município da alteração do PU FCR; 

 Edital da publicitação sobre o início do procedimento de alteração do PU FCR; 

 Parecer final da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDRC); 

 Publicação em Diário da República da abertura do período de discussão pública 

da 1.ª proposta de alteração ao PU FCR; 

 Formulário de discussão pública. 

No âmbito da fase de discussão pública, foi disponibilizado a todos os interessados, 

a possibilidade de efetuar por escrito, através de formulário próprio, disponibilizado 

no sítio eletrónico do município, reclamações, observações ou sugestões à proposta de 

alteração do PU, as quais deveriam estar devidamente identificadas e dirigidas ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, enviadas para Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo, Largo Dr. Vilhena N.º 1, 6440-100 Figueira de Castelo Rodrigo.  

 

 

 

 

http://www.cm-fcr.pt/
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3. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 

 

No âmbito da abertura do período de discussão pública da 1.ª proposta de 

alteração ao Plano de Urbanização de Figueira de Castelo Rodrigo, não se verificou, 

durante o período estabelecido para o efeito, qualquer participação dos interessados 

na forma de reclamação, observação ou sugestão, pelo que, não se recomendam 

quaisquer alterações ao apresentado.  

Figura 6: Formulário de Discussão Pública disponibilizado no sitio eletrónico do 
município 


