
 

 

 
Aviso 

 
Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico de Ponta Delgada 

 
 
Humberto Trindade Borges de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, torna público, nos 
termos do n.ºs 1 e 2, do artigo.º 90.º e no n.º 2, do artigo 92.º, ambos, do Decreto Legislativo Regional n.º 
35/2012/A, de 16 de agosto, que em reunião dezasseis de dezembro do ano de dois mil e dezanove, 
deliberou iniciar o procedimento de elaboração do Plano  de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico 
de Ponta Delgada, tendo aprovado os termos de referência que fundamentam a sua oportunidade e fixando 
os respetivos objetivos, estabelecendo o prazo de 18 meses para a sua elaboração.  
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 92.º do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A de 16 de agosto, terá 
início a contar da data da publicação do presente aviso no Jornal Oficial, um período de 20 dias úteis para 
participação dos interessados, para formular quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito 
do respetivo procedimento de elaboração.  
 
O documento pode ser consultado no site desta autarquia (www.cm-pontadelgada.pt) e as sugestões e/ou 
informações deverão ser feitas por escrito nos serviços de atendimento presencial ou  enviadas por correio 
eletrónico (participacaopublica@mpdelgada.pt). 
 

 
 

Município de Ponta Delgada, 03 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

Humberto Trindade Borges de Melo 

Presidente 

 

 

 

http://www.cm-pontadelgada.pt/
mailto:participacaopublica@mpdelgada.pt


 

Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico de Ponta Delgada 

 

 

Nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial  (Decreto Lei 

80/2015, de 14 de maio), nomeadamente no art.º 160.º, o conteúdo e as finalidades do 

plano de pormenor de salvaguarda são definidos nos termos previstos na lei de bases do 

património cultural e demais legislação complementar.   

Na região, no Regime Jurídico de Proteção e Valorização do Património Cultural Móvel e 

Imóvel, publicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2015/A, são definidos os conteúdo 

dos referidos planos de pormenor e respetivos os procedimentos de elaboração e 

aprovação. 

De acordo com o art.º 17.º do referido diploma, sempre que adequado, devem ser 

elaborados planos de pormenor de salvaguarda para os núcleos urbanos onde estejam 

implantados imóveis classificados. 

Um mesmo plano de pormenor de salvaguarda pode abranger mais do que um imóvel ou 

conjunto classificado e respetivas zonas de proteção, mesmo quando a área geográfica a 

abranger seja descontínua. 

A elaboração e aprovação dos planos de pormenor de salvaguarda regem -se, com as 

necessárias adaptações, pelo estabelecido no Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial da Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto. 

A elaboração dos planos municipais de ordenamento do território compete à câmara 

municipal, sendo determinada por deliberação, a publicar no Jornal Oficial e a divulgar 

através da comunicação social sediada no concelho e no sítio eletrónico do município, que 

estabelece o respetivo prazo de elaboração e o período de participação a que se refere o 

n.º 2 do artigo 92.º 

Encontrando-se previsto no Plano Plurianual de Investimento do Município a elaboração do 

Plano de Pormenor e Salvaguarda do Núcleo Histórico de Ponta Delgada  (PPSNHPD) e 

por forma a concretizar-se o mesmo, define-se na presente informação os termos de 

referência do plano de pormenor. 

 

 

 

 



Termos de referência 

 

O Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Ponta Delgada, tem por 

objetivos estabelecer as regras a que dever obedecer a ocupação, uso e transformação do 

solo na respetiva área de intervenção, definir as ações específicas de recuperação, 

requalificação e reabilitação das construções com vista à salvaguarda e valorização do 

património urbanístico e arquitetónico existente, bem como introduzir uma nova dinâmica 

económica, cultural e social na respetiva zona de intervenção. 

 

São objetivos estratégicos do PPSNHPD: 

 

a) Promover a salvaguarda e valorização do património cultural; 

c) Criar condições de atratividade à atividade turísticos; 

d) Criar condições para o desenvolvimento e qualificação das atividades de comércio e 

serviços; 

e) Promover a qualidade ambiental e dos espaços públicos e contribuir para o 

desenvolvimento de atividades culturais; 

f) Desenvolver e qualificar a oferta habitacional da cidade. 

 

São objetivos específicos do PPSNHPD: 

 

a)Promover a salvaguarda e valorização do património cultural; 

b)Qualificar urbanística e ambientalmente a zona de intervenção; 

c) Valorizar a malha urbana existente; 

d) Reforçar a vitalidade urbana do centro da cidade; 

e) Conservar, valorizar e potenciar o património arquitetónico; 

f) Melhorar as condições de utilização dos imóveis; 

g) Estruturar e qualificar urbanisticamente a zona de proteção da Zona dos Imóveis 

Classificados; 

h) Promover uma estrutura verde de proteção ambiental e enquadramento paisagístico da 

cidade; 

i) Qualificar o espaço público; 

k) Qualificar áreas urbanas funcionalmente desadequadas ou física e socialmente 

degradadas; 

l) Melhorar as condições de vida urbana. 



 

Âmbito Territorial 

 

A área de intervenção do Plano abrange a área delimitada na planta de implantação, 

adiante designada por Núcleo Histórico de Ponta Delgada. 

 

Conteúdo do Plano 

 

O plano de pormenor de salvaguarda, sem prejuízo do conteúdo material próprio previsto 

no artigo 122.º do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial da Região 

Autónoma dos Açores contém medidas específicas destinadas à salvaguarda e valorização 

dos imóveis ou conjuntos classificados e respetivas zonas de proteção, no quadro do 

desenvolvimento e garantia da qualidade ambiental e de vida, tendo em conta o contexto 

urbano e ou territorial em que se inserem, subordinando -se ao respeito e à promoção dos 

valores patrimoniais que justificam a proteção desses bens. 

O plano de pormenor de salvaguarda deve conter, nomeadamente: 

a) A delimitação e caracterização física, arquitetónica, histórico -cultural e arqueológica da 

área a que diz respeito; 

b) As linhas estratégicas de intervenção nos planos económico, social e de requalificação 

urbana e paisagística; 

c) A situação fundiária da área a que diz respeito e, se necessário, propostas para a sua 

transformação; 

d) A afetação económica e social de cada edifício ou conjunto existente e os usos a manter 

ou a propor, tendo em conta o necessário equilíbrio entre a conservação dos bens 

patrimoniais e a sua efetiva utilização, assim como o equilíbrio económico e social do 

contexto urbano e territorial em que se inserem para além da própria área do plano; 

e) A listagem de todos os edifícios, espaços públicos, conjuntos, ou zonas, incluindo 

espaços verdes, cuja proteção e valorização tornam admissível, ou mesmo recomendável, 

a adoção de tipos de intervenção distintos, nomeadamente os definidos no artigo 20.º, 

especificando -os caso a caso; 

f) As normas específicas de proteção e valorização dos imóveis, conjuntos, ou zonas, a que 

está sujeita cada tipo de intervenção referido na alínea anterior, nomeadamente no que 

respeita aos alinhamentos e aos perfis de edifícios sobre a rua e sobre os logradouros, bem 

como à largura, profundidade e cércea admissíveis, por parcela; 



g) Os critérios de cada tipo de intervenção referido na alínea anterior, podendo indicar as 

técnicas e sistemas construtivos, os materiais a utilizar, as cores e texturas dos 

acabamentos, e outros critérios, consoante o tipo de intervenção a que correspondem; 

h) Recomendações quanto à introdução de materiais e processos construtivos modernos e 

à utilização e localização de instalações técnicas relacionadas com a melhoria do conforto 

ambiental e do desempenho energético; 

i) A indicação dos terrenos reservados à construção de equipamentos de utilização coletiva 

de natureza pública e outras obras de utilidade pública, incluindo ajardinamentos, com 

identificação do tipo e dimensionamento dos eventuais edifícios; 

j) As normas específicas de proteção e valorização dos espaços públicos, parques e jardins; 

k) As normas específicas de proteção e valorização do património arqueológico, 

nomeadamente as relativas a medidas de carácter preventivo; 

l) As regras de intervenção na forma urbana e, em particular, no espaço público, incluindo 

as dimensões atuais e futuras das faixas de rodagem e passeios, e respetivos materiais, 

bem como o traçado previsto para futuros arruamentos; 

m) A definição das zonas onde é obrigatório o enterramento das redes de distribuição de 

energia, de telecomunicações, ou de qualquer outro serviço, ou infraestrutura técnica; 

n) Indicações ou especificações quanto às regras da publicidade exterior, do equipamento 

urbano, do mobiliário urbano, e da colocação de quaisquer estruturas e objetos acessórios, 

incluindo os necessários ao funcionamento de esplanadas e estruturas semelhantes. 

 

Período de Participação 

 

Na deliberação que determina a elaboração do plano é estabelecido um prazo, que não 

deve ser inferior a 15 dias, para a formulação de sugestões e para a apresentação de 

informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 

respetivo procedimento de elaboração, pelo que se sugere um prazo de 20 dias para a 

participação pública. 

 

Prazo para elaboração do Plano. 

 

O prazo para a elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico de 

Ponta Delgada deverá ser de 18 meses. 

 

Acompanhamento da elaboração do Plano 



O acompanhamento da elaboração dos planos municipais de ordenamento do território visa: 

a) Apoiar o desenvolvimento dos trabalhos e assegurar a respetiva eficácia; 

b) Promover a compatibilidade ou conformidade com os instrumentos de gestão territorial 

eficazes, bem como a sua compatibilização com quaisquer outros planos, programas e 

projetos de interesse municipal ou supramunicipal; 

c) Permitir a ponderação dos diversos atos da administração regional autónoma suscetíveis 

de condicionar as soluções propostas, garantindo uma informação atualizada sobre os 

mesmos; 

d) Promover o estabelecimento de uma adequada concertação de interesses. 

 

Discussão Pública 

 

Concluído o período de acompanhamento e, quando for o caso, decorrido o período 

adicional de concertação, a câmara municipal procederá à abertura de um período de 

discussão pública, através de aviso a publicar no Jornal Oficial e a divulgar através da 

comunicação social sediada no concelho e do sítio eletrónico do município, do qual consta 

a indicação: 

a) Do período de discussão pública; 

b) Das eventuais sessões públicas a que haja lugar; 

c) Dos locais onde se encontra disponível a proposta, o respetivo relatório ambiental, caso 

exista, o parecer da comissão de acompanhamento ou a ata da conferência de serviços, 

os demais pareceres eventualmente emitidos e os resultados da concertação, caso exista; 

d) Da forma como os interessados podem apresentar as suas reclamações, observações 

ou sugestões. 

O período de discussão pública deverá  ser anunciado com a antecedência mínima de 5 

dias úteis, e não poderá ser inferior a 30 dias seguidos. 

A câmara municipal ponderará as reclamações, observações, sugestões e pedidos de 

esclarecimento apresentados pelos particulares, ficando obrigada a resposta 

fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes; 

b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser ponderados 

em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 



A resposta referida no número anterior será comunicada por escrito aos interessados, sem 

prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 83/95, de 31 de agosto, relativa ao 

direito de participação procedimental e de ação popular. 

Sempre que necessário ou conveniente, a câmara municipal promoverá o esclarecimento 

direto dos interessados, quer através dos seus próprios técnicos. 

Findo o período de discussão pública, a câmara municipal ponderará e divulgará, 

designadamente através da comunicação social e do sítio eletrónico do município os 

respetivos resultados e será elaborada a versão final da proposta de plano para aprovação. 

São obrigatoriamente públicas todas as reuniões da câmara municipal e da assembleia 

municipal que respeitem à elaboração ou aprovação de qualquer plano municipal de 

ordenamento do território. 

Nos casos dos planos de pormenor em modalidade específica de plano de pormenor de 

salvaguarda, referidos no artigo 122.º, ouvido o departamento do Governo Regional 

competente em matéria de cultura, a proposta de plano é aprovada em assembleia 

municipal e ratificada por decreto regulamentar regional, o qual inclui em anexo o 

regulamento do plano e as plantas gerais consideradas relevantes. 

Os procedimentos administrativos subsequentes à conclusão da elaboração dos planos 

municipais de ordenamento do território devem ser concretizados de modo que, entre a 

respetiva aprovação e a publicação no Jornal Oficial, medeiem os seguintes prazos 

máximos de 60 dias para os Planos de Pormenor. 
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