
 

REQUERIMENTO 

Alargamento do período de discussão pública da proposta                                          

de Plano Diretor Municipal de Sintra  

 

Esta em curso, até ao dia 20 de Agosto, o período de discussão pública da proposta de 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Sintra.  

A legislação em vigor (DL 80/2015, 14 de Maio) estabelece que este período de 

discussão pública não pode ser inferior a 30 dias, tendo a Câmara de Sintra optado por 

fixar um período de 60 dias. Considerando que:  

- O PDM é o principal instrumento de planeamento territorial do município e 

determina a estratégia a 10 anos para o desenvolvimento territorial, as opções 

de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações 

de interdependência com os municípios vizinhos. 

- Como todos os processos de planeamento, a revisão do PDM deve ser um 

momento de diálogo, esclarecimento e acolhimento de propostas para 

melhorar o instrumento de gestão territorial.  

- Apesar de alargado, parte do período de discussão coincide com semanas de 

menor atividade e disponibilidade dos e das munícipes, entidades e serviços, 

devido ao habitual período de férias de verão.  

- As 11 sessões de apresentação da proposta de Plano Diretor que, neste 

período, aconteceram nas diferentes freguesias do concelho serviram para 
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estimular a participação, mas a análise e reflexão sobre uma proposta tão 

extensa e complexa está longe de se encontrar esgotada.  

- A legislação não fixa um período máximo de duração da discussão pública, 

pelo que há possibilidade de se alargar o processo, de modo a ultrapassar o 

período estival e para se procurarem novos momentos de encontro e debate 

com a população.  

 

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem o Bloco de Esquerda 

requerer ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Sintra que diligencie 

junto do Executivo Camarário no sentido de obter resposta às seguintes questões:  

 

1. Está o Executivo Municipal disponível para  

a. Alargar o período de discussão pública do Plano Diretor Municipal de 

Sintra até ao dia 30 de Setembro de 2018? 

b. Procurar novos momentos de encontro com a população para 

esclarecimentos e debate em torno da proposta? 

 

 

Sintra, 9 de Agosto de 2018 

O Eleito e a Eleita do Bloco de Esquerda 

André Beja, Helena Carmo  


