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PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NAS SEDES DAS JUNTAS DE FREGUESIA
Efetuou-se uma primeira fase de reuniões com as juntas de freguesia, onde se procedeu ao levantamento e
priorização das respe vas necessidades. Agora, numa segunda etapa, foram realizadas reuniões em todas as
sedes de freguesia com o obje vo de discu r com os atores locais os problemas iden ﬁcados e procurar
encontrar soluções conjuntas e consensuais.

S. Pedro de Castelões

UF - Vila Chã

UF - Vila Cova de Perrinho

UF - Codal

Rôge

Macieira de Cambra

Cepelos

Junqueira

Arões

As principais necessidades iden ﬁcadas são:
✔ Dotação de todos os lugares de infraestruturas de abastecimento de água e rede de saneamento;
✔ Melhorar as acessibilidades nas principais vias de ligação;
✔ Valorização dos recursos naturais, com relevo para as linhas de águas;
✔ Garan r áreas de expansão junto das IPSS;
✔ Valorização das áreas de localização empresarial.
Em complemento foi solicitada, a cada junta de freguesia, a iden ﬁcação das habitações devolutas, para
equacionar os problemas de habitação em sede de revisão do PDM e, ainda, tendo em vista promover a
Estratégia Local de Habitação, nos termos da Resolução de Ministros 50-A/2018 de 2 de maio de 2018.

Revisão do Plano Diretor Municipal

ELABORAÇÃO DA CARTA DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN)
Nos dias 24/09, 07/10, 11/10 e 14/10 com a par cipação da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte,
foi realizado trabalho de campo que envolveu a visita a todos os lugares de todas freguesias, tendo por
obje vo a elaboração de uma nova carta da RAN.
A metodologia adotada teve como ponto de par da a atual carta da RAN, em vigor, sendo esta revista em
função da constatação “in loco” dos terrenos efe vamente afetos ou com potencialidades para integrar a RAN,
de onde resultou a exclusão de 64,8ha da RAN dos quais 28,6ha foram excluídos por razões de acerto de
limites administra vos. Foram incluídos 148,8ha de solo agrícola na RAN.

AGENDA
 No dia 27/11, será realizada reunião com a CCDR-Norte para avaliação da metodologia de delimitação dos
perímetros urbanos e aglomerados rurais

 No dia 28/11 pelas 18h, na sala polivalente do EdiDcio Municipal, juntamente com as associações
culturais, recrea vas, despor vas e sociais, será realizada sessão de trabalho, com o obje vo de iden ﬁcar
os problemas e carências das associações, bem como as propostas para a sua resolução.

