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Exma. Senhora
Dr.ª Catarina Gamboa
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário de Estado 
dos Assuntos Parlamentares 

requerimentos.seap@pm.gov.pt

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA
Ofício n. 7555/2021
Proc. 015.07.01.

DATA

Assunto: Pergunta n.º 2649/XIV/2.ª, de 30 de julho de 2021, BE 
Nova construção na área envolvente à albufeira da Caniçada, em Vieira do Minho

Em resposta à Pergunta n.º 2649/XIV/2.ª, de 30 de julho de 2021, formulada pelas Senhoras Deputadas 

Alexandra Vieira e Maria Manuel Rola e pelo Senhor Deputado José Maria Cardoso do Grupo Parlamentar 

do Bloco de Esquerda (BE), encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática de transmitir 

o seguinte:

1.A área governativa do Ambiente e da Ação Climática teve conhecimento da operação urbanística 

identificada através da Agência Portuguesa do Ambiente I.P. (APA) e da Inspeção Geral da Agricultura, 

Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT).

2. A construção em causa estava a ser efetuada na zona reservada da albufeira da Caniçada

3.Na sequência da receção da exposição relativa à existência de construções na localidade de  Pandozes, 

em Vieira do Minho, a APA solicitou a colaboração do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da 

GNR (SEPNA-GNR), para verificar no local, a situação descrita.

De acordo com informação prestada pelo SEPNA da GNR, foi efetuada uma deslocação ao local, tendo sido 

verificada a construção de duas edificações em inconformidade com a lei vigente e elaborado o respetivo 

auto de notícia, o qual foi remetido para o Tribunal Judicial da Comarca de Braga - DIAP/Ministério Público 

de Vieira do Minho.

4.De acordo com o SEPNA da GNR, o dono da obra, depois de ter tido conhecimento do incumprimento em 

que se encontrava, terá informado aquele órgão policial, de que iria proceder à remoção das estruturas, 

repondo a situação anterior.

mailto:gabinete.maac@maac.gov.pt
http://www.portugal.gov.pt/
file:///C:/Users/paula.cristovao/AppData/Local/Temp/smartDOCS/ClientAgentLocal/DATA/RW/paulacristovao/090252cc81ac5f9b-c710b4a8ec464756a9db3896a08c00f9/requerimentos.seap@pm.gov.pt


Gabinete do Ministro do Ambiente e da Ação Climática
Rua de “O Século”, 51 - 1200-433 Lisboa, PORTUGAL

TEL + 351 21 323 15 00 EMAIL gabinete.maac@maac.gov.pt www.portugal.gov.pt

A APA irá conjuntamente com o SEPNA da GNR assegurar que a remoção das estruturas é efetivamente 

cumprida.

5.A área governativa do Ambiente e da Ação Climática, através das suas entidades, designadamente a APA, 

o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I.P. (ICNF) e a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional Norte (CCDR N ) continuarão a manter uma postura atenta de fiscalização das 

operações urbanísticas na área envolvente à albufeira da Caniçada, em estreita articulação com os 

municípios envolvidos, dada a sua competência em matéria de urbanismo.

Mais se informa que, foi publicado a 15 de julho o Despacho n.º 7011/2021 que determina a elaboração do 

Programa Especial da Albufeira da Caniçada, cujos objetivos específicos são os seguintes:

a) Assegurar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos, definindo regras 

de utilização do plano de água e normas e diretrizes para os usos e atividades a desenvolver na zona 

envolvente da albufeira;

b) Definir regimes de salvaguarda que permitam gerir a área de intervenção do programa, de acordo com 

a proteção e valorização ambientais e com as finalidades principais da albufeira;

c) Identificar as zonas associadas ao plano de água mais adequadas para a conservação dos recursos 

naturais e as zonas mais aptas para atividades de recreio e lazer, providenciando os termos da 

compatibilidade e da complementaridade entre as diversas utilizações;

d) Definir a capacidade de carga da albufeira, bem como da zona terrestre de proteção associada, que 

garanta o bom estado da massa de água (bom potencial ecológico e bom estado químico) e permita a 

identificação de normas e diretrizes para o uso e ocupação do solo orientadoras do planeamento municipal 

para uma gestão da área objeto do programa numa perspetiva dinâmica e interligada;

e) Compatibilizar e articular, na respetiva área de intervenção, as medidas constantes dos demais 

instrumentos de gestão territorial e dos instrumentos de planeamento de águas, designadamente o Plano 

Nacional da Água, os planos de gestão de região hidrográfica e os planos específicos de gestão de águas, 

bem como as medidas de proteção e valorização dos recursos hídricos, nos termos previstos no regime 

jurídico dos instrumentos de gestão territorial e na Lei da Água;

f) Articular e compatibilizar, na respetiva área de intervenção, os diversos regimes de salvaguarda e 

proteção que sobre a mesma incidem.
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Este Programa Especial tem um prazo de elaboração de 21 meses e será sujeito a procedimento de 

avaliação ambiental, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

Fernando Carvalho

CG/PC
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