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1-INTRODUÇÃO. 

O presente documento, a submeter à apreciação da Câmara Municipal de 

Trancoso, nos termos e para efeitos do nº2, alínea a) do artigo 93 do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) 1, 

consiste numa alteração ao Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro 

Histórico de Trancoso. 

O Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de Trancoso foi 

aprovado pela Assembleia Municipal de Trancoso em 3 de Agosto de 1991. A 

5 de Junho de 1993 foi publicado no Diário da República, I Série – B através 

da Portaria nº578/93. 

2-ALTERAÇÃO QUE SE PROPÕE 

Propõe-se a alteração do art.º 22.º, em particular no que se refere ao 

material a utilizar nas caixilharias, e conforme articulado que se refere a 

seguir. O artigo 22º tem a seguinte redação: 

Artigo 22º - Vãos e respetivas caixilharias 



_____________________________________________________________________________ 
1 Decreto-Lei nº380/99, de 22 de Setembro, com a redação que lhe é conferida pelo Decreto-
Lei nº310/2003, de 10 de Dezembro, pelo Decreto-Lei nº316/2007, de 19 de Setembro, pelo 
Decreto-Lei n46/2009, de 20 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei nº181/2009, de 7 de Agosto e pelo 
Decreto-Lei nº2/2011, de 6 de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DE SALVAGUARDA 

DO CENTRO HISTÓRICO DE TRANCOSO 

 

 

 

 
 



_____________________________________________________________________________ 
1 Decreto-Lei nº380/99, de 22 de Setembro, com a redação que lhe é conferida pelo Decreto-
Lei nº310/2003, de 10 de Dezembro, pelo Decreto-Lei nº316/2007, de 19 de Setembro, pelo 
Decreto-Lei n46/2009, de 20 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei nº181/2009, de 7 de Agosto e pelo 
Decreto-Lei nº2/2011, de 6 de Janeiro. 

 

3-JUSTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO. 

Ao longo dos últimos anos as caixilharias, em particular os materiais e o 

processamento dos mesmos, as exigências em termos de conforto e 

durabilidade, sofreram uma grande evolução tecnológica.  

A preocupação com a qualidade do Meio Ambiente, que se evidencia pela 

legislação cada vez mais exigente que vem sendo introduzida e por uma 

maior consciencialização dos cidadãos face aos problemas ambientais, tem 

impulsionado o aparecimento de novos materiais e novas técnicas que sejam 

ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis. 

A reabilitação de edifícios é atualmente reconhecida com uma necessidade 

nacional para a qual convergem oportunidades para: o desenvolvimento 

económico; salvaguarda de bens culturais e patrimoniais; a melhoria das 

condições de vida e de consumos energéticos e dinamização social. 

O Regulamento do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Trancoso, concretamente o seu artigo 22, apenas permite as caixilharias em 

madeira, o que parece demasiado redutor em função do aparecimento de 

outros materiais.  

 

4-ENQUADRAMENTO JURIDICO. 

A presente alteração rege-se pelo disposto na alínea a) do número 2 do 

artigo 93º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT) 1: 

“a) Da evolução das condições económicas, sociais, culturais e ambientais 

que lhe estão subjacentes e que fundamentam as opções definidas no plano, 

desde que revista carácter parcial, designadamente se restrinja a uma 

parte delimitada da respetiva área de intervenção;” 
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5-REDAÇÃO PROPOSTA AO ARTIGO 22. 

O regulamento do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Trancoso, concretamente o seu artigo 22 apenas permite as caixilharias em 

madeira. Pretende-se que o artigo 22 tenha a seguinte redação: 

Artigo 22º do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Trancoso 

1- Os vãos devem respeitar a métrica tradicional relativamente à forma 

e proporção. 

2- Não é permitida a abertura de vãos para montras que não respeitem a 

métrica e ritmo dos vãos do edifício e envolvente, privilegiando-se a 

utilização de vãos de porta não utilizados para essa função como 

montra. 

3- Não é permitido rebocar ou pintar as vergas, ombreiras, peitoris e 

soleiras dos vãos que forem constituídas por peças únicas de granito. 

4- Não é permitida a utilização de estores e caixas de estore exteriores 

bem como a colocação de portadas exteriores em qualquer dos 

materiais existentes no mercado, sendo a proteção e sombreamento 

do interior garantidos por portadas ou veda-luzes interiores em 

madeira pintada, admitindo-se a utilização de alumínio lacado e PVC, 

sempre com acabamento mate, mediante aprovação de projeto de 

execução que tenha em consideração as tipologias tradicionais e 

garanta a integração do seu desenho no edifício. Poderão, ainda, ser 

utilizadas telas de enrolar interiores, com cores tradicionais. 
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5- As portas de sacada, janelas, aros e caixilhos que guarneçam os vãos, 

em madeira, ou outro material considerado dissonante, caso se 

encontrem em estado de conservação comprovadamente 

irrecuperável, devem ser substituídas, preferencialmente, por outras 

em madeira, com desenho idêntico e acabamento pintado, admitindo-

se na sua substituição o recurso a alumínio lacado, PVC ou perfil em 

ferro, sempre com acabamento mate, mediante aprovação de projeto 

de execução que tenha em consideração as tipologias tradicionais e 

garanta a integração do seu desenho no edifício e no espaço 

envolvente. 

6- As portas de entrada, nas habitações, deverão ser executadas em 

madeira, com pintura na cor do elemento fixo dos restantes caixilhos. 

7- Na utilização de perfis de alumínio ou PVC as borrachas a utilizar 

devem ser da cor dos perfis e as travessas aplicadas nos vãos 

deverão ser colocadas pelo exterior dos vidros. 

8- Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, admite-se a 

utilização de vãos inteiriços de vidro nas frações destinadas a 

comércio e serviços. 

9- É proibida a utilização de perfis, que procurem imitar ou reproduzir o 

desenho e aspeto de caixilharia em madeira. 

10- Não são permitidos nos vãos, materiais do tipo alumínio anodizado à 

cor natural (prateado), dourado ou castanho ou chapa lisa ou ondulada 

e cantoneira em ferro, ainda que pintado. 
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11- Sem prejuízo do disposto no número anterior, admite-se a utilização 

de chapa lisa ou ondulada e cantoneira em ferro pintado, para portões 

de acesso a garagens e logradouros. 

12- Só é permitido o uso de vidro liso, transparente ou fosco nas janelas, 

portas, postigos ou montras. 

13- Nas portas e janelas, os aros e caixilhos deverão receber acabamento 

final a tinta ou lacagem mate nas cores indicadas no presente 

regulamento. 

14- Os parapeitos deverão ser em madeira ou granito bujardado, não 

sendo permitidos os de granito polido ou mármore. 

15- As guardas das varandas e sacadas deverão ser exclusivamente em 

ferro, com acabamento final a tinta mate, nas cores previstas no 

presente regulamento, sendo apenas autorizada a colocação de novas 

guardas mediante aprovação de projeto de execução que tenha em 

consideração as tipologias tradicionais e garanta a integração do seu 

desenho no edifício e no espaço envolvente. 

16- As ferragens antigas, nomeadamente, aldrabas, dobradiças, fechos e 

fechaduras deverão ser mantidas e recuperadas. Quando a 

recuperação for inviável será permitida a sua substituição por novas 

ferragens, devendo utilizar-se os modelos tradicionais. 

17- Não é permitida a aplicação de toldos ou palas nos edifícios sem 

prévia aprovação camarária. 

18- As disposições que constam do presente artigo não se aplicam aos 

imóveis classificados (Monumentos de Interesse Público, Monumentos 

Nacionais ou declarados em vias de classificação) onde se preconiza a 
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manutenção/restauro das características construtivas e a sua 

salvaguarda, sendo admitidas intervenções desde que contribuam 

para a valorização do elemento pré-existente e do conjunto onde se 

insere. 

 

6-ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL. 

Os IGT aplicáveis, em vigor na área são o PDM publicado em D.R. –I Série B, 

Nº206 de 6 de Setembro de 1994, alterado por publicação em D.R.-II 

Série, de 5 de Janeiro de 2000, alterado por publicação em D.R. – II Série, 

Nº 223 de 20 de Novembro de 2007, alterado por publicação em D.R. Nº 

152 – 2ª Série de 06 de Agosto de 2010,  alterado por publicação em D.R. 

Nº 164 – 2ª Série de 24 de Agosto de 2010 e o Plano de Pormenor de 

Salvaguarda do Centro Histórico de Trancoso. A presente alteração pela 

sua natureza e alcance não suscita incompatibilidade com os IGT em vigor. 

 

7-DISPENSA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL. 

A alteração pretendida não põe em causa as normas ou valores limite em 

matéria de qualidade ambiental. 

Assim, a presente alteração ao Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro 

Histórico de Trancoso, pela sua natureza, e por conter uma pequena 

alteração ao plano, não é suscetível de comportar efeitos ambientais 

significativos, pelo que podem ser dispensados da avaliação, para efeitos 

dos art.º 3.º e 4.º do Decreto Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, tendo 

presente em partícula os n.º 1 e 2 do Anexo ao diploma da AAE e nos termos 

das disposições conjugadas dos nºs 5 e 6 do artigo 74 do nº 3 do artigo 96 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) 1 , e do 

art.º 4.º . 
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8-METODOLOGIA E FASEAMENTO DA ALTERAÇÃO DO PLANO. 

O prazo para elaboração da alteração do Plano de Pormenor de Salvaguarda 

do Centro Histórico de Trancoso será de 2 meses. 

A deliberação de alteração será publicada em forma de Aviso na 2ª Série 

do Diário da República e divulgada na comunicação social e na respetiva 

página da Internet, conforme os artigos 74º, 148º e 149º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) 1. 

De acordo com nº2, do artigo 77º do citado RJIGT, o período para 

formulação de sugestões e para apresentação de informações sobre 

quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo 

procedimento de elaboração é de 15 dias, a contar da data de publicação do 

Aviso em Diário da República. 
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