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1. 

INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o relatório de análise e ponderação das reclamações, observações, 

sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados durante o período de discussão pública da 

Proposta da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Condeixa-a-Nova. 

A elaboração e publicitação deste documento dão cumprimento ao que se encontra consagrado no 

artigo 77º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) – Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 4 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 

310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 

de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

Fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de 

janeiro. 

O referido documento normativo concretiza a exigência constitucional do direito de participação dos 

cidadãos nos procedimentos de planeamento territorial, que constitui um reforço do princípio 

democrático e um corolário do princípio da imparcialidade da administração, garantindo a ponderação 

de interesses públicos e privados que convergem na ocupação de uma determinada área territorial. 

O artigo 77.º do RJIGT, para além da participação preventiva, aquando da abertura do procedimento 

de elaboração do plano e da admissibilidade da participação ao longo de todo o procedimento, prevê 

a participação sucessiva concretizada através de uma discussão pública formal, que corresponde a 

uma participação/audição dos particulares no procedimento de revisão do PDM. 

É no momento da participação sucessiva que os interessados podem intervir, dando a sua 

contribuição no procedimento de planeamento, através da apresentação de reclamações, 

observações e sugestões, face ao modelo de ocupação do território proposto no plano. 

2. 

O PROCESSO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

O atual Plano Diretor Municipal (PDM) entrou em vigor a fevereiro de 1994, estando por isso em vigor 

há 21 anos. 

Por, entre outras razões, considerar que havia necessidade de adequar o PDM à evolução das 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais do município, a Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova deliberou, em 19 de janeiro de 2004, dar início ao processo de revisão do PDM. 

Não existindo na autarquia meios técnicos disponíveis para levar a cabo esta revisão, a Câmara 

Municipal de Condeixa-a-Nova recorreu à contratação de uma equipa externa. 

Os primeiros trabalhos desenvolveram-se entre os anos de 2003 e 2005: 
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 Publicação do início do processo de revisão do Plano Diretor Municipal – Aviso 2454/2003 (2ª 

série) – AP., publicado no Diário da República, 2ª série - n.º 74, de 28 de março de 2003; 

 Início do período de 30 dias para a participação preventiva - Aviso 2454/2003 (2ª série) – AP., 

publicado no Diário da República, 2ª série - n.º 74, de 28 de março de 2003 – durante o qual 

todos os interessados puderam proceder à formulação de sugestões ou apresentar 

informações sobres questões que pudessem ser relevantes para o processo de revisão; 

 Constituição da Comissão Mista de Coordenação (CMC) dos trabalhos de revisão do PDM – 

Despacho n.º 25324/2004 publicado no Diário da República, 2ª série - n.º 287, de 9 de 

dezembro de 2004; 

 1ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação, em 17 de maio de 2005; 

 2ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação, em 14 de julho de 2005, para aprovação 

dos estudos de caracterização. 

Durante os anos seguintes o processo de revisão do PDM sofreu alguns reveses, retomando-se os 

trabalhos em fevereiro de 2008, com a contratação de uma nova equipa projetista. 

Constantes alterações legislativas levaram a que nos dois anos seguintes o processo tivesse alguns 

avanços e recuos, tendo ganho consistência a partir do ano de 2011 e que culminou com a presente 

proposta. 

Atendendo à importância do PDM para o Concelho, procurou-se que, para além dos contributos das 

entidades presentes na CMC, a proposta resultasse dos contributos dos munícipes e das Juntas de 

Freguesia, uma vez que são eles os principais agentes de mudança do Concelho. 

Assim, para além do período de participação preventiva, foram tidas em conta todas as sugestões 

e/ou reclamações recebidas ao longo do processo de revisão, num total de 293 participações. Para 

além destas participações a proposta preliminar do plano foi apresentada e discutida com todas as 

Juntas de Freguesia, em maio de 2007 e junho de 2011. A proposta que serviu de base à discussão 

pública, datada de outubro de 2014, foi ainda alvo de 5 apresentações públicas no decorrer do 

período de discussão pública. 

Apresenta-se de seguida a síntese das principais fases do processo de revisão do PDM de Condeixa-

a-Nova: 

2003 

Março Publicação do início do processo de revisão do Plano Diretor Municipal; 

 Início do período de 30 dias para a participação preventiva; 

2004 

Dezembro Constituição da Comissão Mista de Coordenação (CMC) dos trabalhos de revisão do 

PDM; 
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2005 

Maio 1ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação; 

Junho 2ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação - aprovação dos estudos de 

caracterização; 

2008 

Fevereiro Contratação de nova equipa projetista; 

2011 

Março 3ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação – aprovação da atualização dos 

estudos de caracterização; 

2012 

Outubro 4ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação – apresentação da proposta preliminar 

do Plano; 

2013 

Janeiro 5ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação – proposta de exclusões da Reserva 

Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional; 

Julho Aprovação condicionada da REN pela Comissão Nacional da REN; 

Novembro 6ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação – parecer final das entidades; 

2014 

Fevereiro Envio, pela CCDRC, da REN para publicação em Diário da República; 

Dezembro Início da Discussão Pública; 

2015 

Janeiro Final da Discussão Pública 

 Ponderação das participações resultantes da Discussão Pública 

 Elaboração da proposta final e aprovação pela Câmara Municipal 

 Parecer final da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

 Aprovação do PDM pela Assembleia Municipal  

 Publicação e entrada em vigor 
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3. 

A DISCUSSÃO PÚBLICA 

A abertura do período de discussão pública da Proposta da Revisão do PDM foi deliberada em 

Reunião de Câmara de 7 de novembro de 2014. Teve a duração de 30 dias úteis e decorreu de 5 de 

dezembro de 2014 a 20 de Janeiro de 2015, nos termos do artigo 77.º, n.
º
 3 e n.º 4, do Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 

2/2011, de 6 de janeiro, conforme Aviso n.º 13249/2014, publicado em Diário da República, 2.ª série 

— N.º 231 — 28 de novembro de 2014. 

3.1 DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 

A abertura do período de discussão pública e o respetivo modo de participação foram divulgados das 

seguintes formas: 

 

Diário da República, 2.ª série — N.º 231 — 28 de novembro de 2014 
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Diário de Coimbra n.º 28660, de 29 de novembro de 2014 

 

Diário as Beiras n.º 6424, de 01 de dezembro de 2014 

 

 

 

Jornal Terras de Sicó n.º 5, de 05 de dezembro de 2014 
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Página da internet da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 
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3.2 CONSULTA DA PROPOSTA 

3.2.1 Locais de consulta e documentos disponibilizados 

Durante o período de Discussão Pública a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova disponibilizou toda 

a documentação para consulta nos serviços da Divisão de Planeamento Urbanístico, sendo também 

possível a sua consulta através da página da Internet da autarquia. 

Estiveram também sempre disponíveis técnicos da autarquia que acompanharam qualquer 

interessado na consulta da documentação, facilitando assim a consulta e compreensão dos 

documentos e auxiliando, sempre que solicitado, na elaboração das exposições. 

Qualquer sugestão, informação, reclamação ou pedido de esclarecimento tinha de ser feita por escrito 

em formulário próprio (disponível na página da Internet da autarquia ou em qualquer dos serviços da 

autarquia) ou em carta dirigida ao Presidente e entregues:  

 Por correio para a morada oficial da autarquia; 

 Diretamente nos serviços; ou 

 Através do e-mail: geral@cm-condeixa.pt 

Para consulta dos interessados foram disponibilizados os seguintes documentos: 

Elementos que integram o Plano 

Regualmento 

Plantas de Ordenamento 

 Planta de Ordenamento - Classificação e qualificação do solo (escala 1: 25.000) 
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 Planta de Ordenamento – Classificação acústica (escala 1: 25.000) 

Plantas de Condicionantes 

 Planta de condicionantes – Outras condicionantes e servidões (escala 1: 25.000) 

 Planta de condicionantes – Reserva Agrícola Nacional e Obras de aproveitamento 

hidroagrícola (escala 1: 25.000) 

 Planta de condicionantes - Reserva Ecológica Nacional (escala 1: 25.000) 

 Planta de condicionantes – Perigosidade de risco de incêndio e áreas ardidas (escala 1: 

25.000) 

Elementos que acompanham o Plano 

Estudos de caracterização 

 Estudos de caracterização 

 Consulta Pública Prévia 

 Planta Análise Biofísica – Potenciais Disfunções Ambientais 

 Planta Análise Biofísica – Síntese Fisiográfica 

 Planta Análise Biofísica – Valores Naturais 

 Planta de Infraestruturas Urbanas – Elétricas e Gasistas 

 Planta de Infraestruturas Urbanas – Rede de Abastecimento de Água 

 Planta de Infraestruturas Urbanas – Rede de Águas Residuais 

 Planta de Infraestruturas Urbanas – Resíduos Sólidos Urbanos 

 Planta de Equipamentos Coletivos 

 Planta rede Rodoviária – Estrutura Hierárquica atual 

 Planta rede Rodoviária – Inventário Físico 

 Planta de Riscos Naturais e Tecnológicos 

 Planta de Valores Culturais 

 Planta de Avaliação do PDM 

 Planta de Planos, Compromissos e Intenções 

Relatório da Proposta 

Justificação dos Perímetros Urbanos 

Relatório Ambiental 
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 Relatório Ambiental 

 Resumo Não Técnico 

 Quadro de Referência Estratégico 

Programa de Execução  

Planta de Enquadramento Regional 

Planta da Situação Existente 

Relatório dos Compromissos Urbanísticos 

 Extrato da Justificação dos Perímetros Urbanos 

 Planta dos Compromissos Urbanísticos 

Planta da Estrutura Ecológica Municipal 

Ficha de Dados Estatísticos 

Mapa de Ruído 

 Descrição do Modelo e Resultados 

 Resumo Não Técnico 

 Mapa de Ruído Lden 

 Mapa de Ruído Ln 

Carta Educativa 

Planta da Rede Rodoviária - Estrutura Hierárquica Proposta 

Cartografia e Ortofotomapas 

 Cartografia – Homologação da DGT 

 Cartografia – Normas Técnicas 

 Cartografia – Ortofotomapas - Termo de Compromisso para utilização da Informação 

Geográfica Oficial 

 Cartografia - Relatório da Realização de Operações de Apoio Fotogramétrico 

Atas e Pareceres da Comissão Mista de Acompanhamento 

 Ata da 1ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação 

 Ata da 2ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação 

 Ata da 3ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação 

 Ata da 4ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação 
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 Ata da 5ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação 

 Ata da 6ª Reunião da Comissão Mista de Coordenação 

 6º Reunião da Comissão Mista de Coordenação – Pareceres emitidos após 5 dias 

 1º Parecer da Direção Geral do Território 

 2º Parecer da Direção Geral do Território 

 3º Parecer da Direção Geral do Território 

 Memorando das Alterações após o Parecer Final das Entidades 

3.2.2 Sessões públicas de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão 

As sessões públicas de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão do PDM de Condeixa-

a-Nova foram devidamente publicitadas, tendo decorrido nas seguintes datas e locais: 

 22 de Dezembro às 21h00 – Salão Nobre da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

 08 de Janeiro às 21h00 – Sede da Junta de Freguesia da Ega 

 12 de Janeiro às 21h00 – Sede da Junta de Freguesia de Anobra 

 15 de Janeiro às 21h00 – Sede da Junta de Freguesia do Sebal 

 19 de Janeiro às 21h00 – Sede da Junta de Freguesia do Zambujal 

4. 

METODOLOGIA ADOTADA NA ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS 

PARTICIPAÇÕES 

Na procura de se proceder a uma análise e tratamento equitativo de todas as participações recebidas, 

optou-se por adotar uma metodologia de apreciação e ponderação individualizada, embora tenham 

sido definidos alguns critérios iniciais que ajudassem a balizar a análise. 

De acordo com o n.º 5 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, com a redação 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, deverá a Câmara Municipal ponderar 

todas as participações apresentadas no âmbito do período de discussão pública, ficando obrigada a 

responder fundamentadamente perante as 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. 
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Para além destas, cuja obrigatoriedade de resposta vem legalmente contemplada, foi entendimento 

da Câmara Municipal que a alteração do PDM é um momento de viragem no ordenamento do 

território do Concelho e que esta fase do processo constitui uma oportunidade, há muito aguardada, 

para ouvir todos os interessados. Assim, foram ainda ponderadas as participações recebidas após o 

prazo estabelecido para a Discussão Pública, até à data limite para fecho deste documento, bem 

como algumas questões levantadas aos técnicos durante o período de discussão pública, por 

telefone ou nos atendimentos presenciais, mas que não foram apresentadas por escrito. 

4.1 MÉTODO DE RECEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

Todas as participações recebidas foram arquivadas e ordenadas pelo número e data de registo de 

entrada. 

Posteriormente foram registadas ambiente SIG de acordo com as localizações fornecidas, e para 

cada uma delas foi criada uma ficha de ponderação com os seguintes campos: 

 Identificação do autor 

 Tipo de participação: Reclamação, Observação, Pedido de Esclarecimento ou Sugestão 

 Resumo da Participação 

 Ponderação 

 Proposta de decisão  

 Proposta de alteração: Regulamento, Planta de Ordenamento, Planta de Condicionantes ou 

em algum dos Elementos que Acompanham 

4.2 CRITÉRIOS INICIAIS 

Para que a ponderação das participações não fosse apenas feita caso a caso, mas mantivesse os 

princípios que estiveram na origem da proposta foram tidos em conta alguns critérios iniciais: 

 O aumento do solo urbano só será aceitável nas seguintes situações: 

 Se o pedido em causa for contiguo, ou muito próximo, à proposta de solo urbano; 

 Não implicar uma aumento superior a 3% da área do aglomerado urbano onde se 

insere  

 Não colidir com a proposta de delimitação da RAN ou da REN; 

 Ainda que enquadrado nos três pontos anteriores, não colocar em causa as opções e 

princípios que orientaram os trabalhos de revisão do PDM 

 

5. 

ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES 

5.1 FORMA E TIPO DE PARTICIPAÇÃO E TIPO DE PARTICIPANTE 

Durante o período formal de discussão pública foram registadas 46 participações (correspondendo a 

48 pedidos). 
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Destas, 37 foram entregues presencialmente no Balcão Integrado de Atendimento da Câmara 

Municipal (80%) e 9 foram enviadas através da utilização do endereço eletrónico (20%). 

Quanto ao tipo de participação verifica-se que 36 (78%) foram classificados como reclamação e 10 

(22%) como sugestão. 

O tipo de participante foi maioritariamente particulares, 43 participações (94%), tendo havido 2 

participações de uma empresa (4%) e 1 participação de uma Junta de Freguesia (2%); 

 

5.2 INCIDÊNCIA TERRITORIAL DAS PARTICIPAÇÕES 

As participações foram delimitadas e georreferenciadas, com o apoio de cartografia e ortofotomapas 

de 2012, o que permitiu a elaboração da carta do concelho com a localização das participações 

registadas durante o período de discussão pública, através da qual é possível proceder à análise 

espacial das participações recebidas. 
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Da análise do mapa anterior é possível verificar que a Freguesia do Furadouro não registou qualquer 

participação e que a Freguesia da Ega foi a que registou um maior número de participações, 19 

(41%). 

 

5.3 PARTICIPAÇÕES POR CLASSE / CATEGORIA DE ESPAÇO 

Quanto às questões abordadas nas participações, verifica-se que todas dizem respeito a pedidos de 

alargamento do “solo urbano | espaço residencial” de modo a incluir terrenos/áreas em espaços 

passíveis de edificação. Por incidirem em diferentes classificações de solo, a satisfação dos pedidos 

em alguns casos implicaria pequenos ajustes entre o solo rural e o solo urbano, mas noutros casos 

implicaria desafetações de condicionantes RAN e/ou REN, pelo que, tal como já foi referido 

anteriormente, foi feita uma análise caso a caso. 

Assim verifica-se que a quase totalidade das 48 solicitações incide em áreas classificadas como solo 

rural, solicitando a sua passagem a solo urbano. 
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Fez-se ainda uma análise às participações com incidência na RAN, REN e na Reserva do Paul de 

Arzila, verificando-se que das 48 solicitações 29 dizem respeito a terrenos/áreas que incluem zonas 

inserias naquelas condicionantes. 

 

 

5.4 PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 

Após a identificação das participações procedeu-se à análise pormenorizada de cada uma delas, por 

ordem da data de registo de entrada, tendo sido apreciados os factos e argumentos expostos e 

ponderada a aceitação dos mesmos. 

Na sequência da ponderação das participações, foram então identificadas as alterações a introduzir 

na Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Condeixa-a-Nova em resultado das apreciações favoráveis e 

parcialmente favoráveis. 

A identificação, a análise, a ponderação e as alterações supramencionadas encontram-se 

sistematizadas nas fichas de ponderação a seguir apresentadas 
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5.4 SÍNTESE DA PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DO PERÍODO DE 

DISCUSSÃO PÚBLICA DA PROPOSTA DA 1.ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA 

 

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL 

PARCIAL

PREVISTO NO 

PLANO

DESFAVORÁVEL

1 Mario Jorge Pereira da Costa Braga
Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova
X

3 Antonio Duarte Moura
Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova
X

2 Antonio Duarte Moura Ega X

4 Cesar Correia Cravos dos Santos
Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova
X

5 António Grilo Figueiredo Vila Seca e Bendafé X

6 António Pereira Ribeiro Anobra X

7 Maria Isabel Ribeiro Pereira Mendes Anobra X

8 Celina Freire Fernandes Vila Seca e Bendafé X

9 Jose Luis Rebelo Chainþa Ega X

10 CISL - Construções e Imobiliária Lda
Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova
X

11 CISL - Construções e Imobiliária Lda
Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova
X

12 Junta de Freguesia de Anobra Anobra X

12A Junta de Freguesia de Anobra Anobra X

13 João Malo da Cruz Neves Anobra X

14 Jose de Seiça Gamboa Anobra X

14A Jose de Seiça Gamboa Anobra X

15 Fernando Branco Batista
Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova
X

16 Manuel Bicho Branco Ega X

17 Joaquim Bicho Cotovio-Jaime Neves Ferreira Sebal e Belide X

18 José Alves Luis e Maria Amélia Mateus Alves Vila Seca e Bendafé X

19 Maria Alzira Ferreira Gonþalves Ega X

20 Mário Orfão Bispo Ega X

21 Piedade da Estrela Gonþalves Ega X

22 José Simões Neves Ega X

23 Carlos Filipe Abreu Russo Anobra X

24 António Cera Pratas Ega X

25 Maria de Lurdes Lázaro Tomé de Oliveira Ega X

26 Jose Ramos Mateus Janeiro Ega X

27 Celeste Sim§es Mateus Ega X

28 Jose Nogueira Reis Ega X

29 Maria Natália Lopes Viais Ega X

30 Maria Ermelinda Ferreira Mateus Ega X

31 João Paulo Alves dos Santos Devesa Sebal e Belide X

32 Armando Barata Rodrigues Vila Seca e Bendafé X

33 Susana do Nascimento Alves China Vila Seca e Bendafé X

34 António Anselmo Pereira
Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova
X

35 Sérgio António Monteiro Vaz Anobra X

36 Porfírio Vintém de Oliveira Zambujal X

37 Cátia Sofia Guilherme Marques Vila Seca e Bendafé X

38 José Gois Monteiro Anobra X

39 Maria da Conceição Ferreira Caleiras Gonçalves
Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova
X

40 António Alberto Reis Janeiro Ega X

41 Ana Filipa Moita Henriques
Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova
X

42 Maria Adelaide Alegre Donário Miranda Vila Seca e Bendafé X

43 Manuel de Sá Florêncio Ega X

44 Américo Calhindra dos Santos Ega X

45 José Branco Moita Ega X

46 António Maria Madeira Martins Ega X

3 4 1 40

FREGUESIAPARTICIPANTENº 

PARECER
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6. 

SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NA PROPOSTA DA 1.ª REVISÃO 

DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA 

6.1 DECORRENTES DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 

Após a análise e ponderação, de todas as participações registadas durante o período de discussão 

pública, as alterações introduzidas traduzem-se em pequenos ajustes no limite do solo urbano, de 

forma a responder favoravelmente às solicitações, e que correspondem a um aumento total de 

20.685,00m
2
, que corresponde a uma variação de 0,13% do solo urbano da proposta; 

Apesar destes ajustes e consequentemente do aumento do solo urbano, considera-se que as 

participações efetuadas no âmbito do período de discussão pública não introduziram alterações à 

Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Condeixa-a-Nova, não constituindo uma alteração da Proposta 

colocada à discussão pública, na medida em que a estratégia e o modelo de ocupação territorial a ela 

subjacente permanecem. 

6.2 INTRODUZIDAS PELA EQUIPA 

A análise e ponderação das participações recebidas na fase de discussão pública obrigaram a uma 

análise de pormenor de diversas áreas e fizeram emergir pequenos lapsos e questões adicionais, que 

exigiram algumas correções na Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Condeixa-a-Nova. 

Para além de situações que, caso fossem detetadas apenas após a entrada em vigor da 1.ª Revisão 

do PDM de Condeixa-a-Nova, estariam sujeitas a um procedimento de mera retificação, cujo 

procedimento dispensaria o trâmite da discussão pública, existem outras situações que implicam 

alterações na classificação do solo. 

A seguir passa-se a descrever e a justificar as diversas alterações: 

1 – Alcouce – Freguesia de Vila Seca – Alteração à Planta de Ordenamento 

Trata-se de uma área que o atual 

PDM classifica como “Solo Urbano 

e Urbanizável” e que a proposta de 

revisão classifica como “SR | 

Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e 

Florestal”. 

No local existe uma edificação 

licenciada pelo processo 

01/2012/34, com alvará de licença 

de construção 1/2015 válido até 

9/1/2017.  
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A proposta colocada à discussão pública prevê que parte da edificação fique implantada em solo rural 

e outra parte em solo urbano, pretende-se por isso colocar em solo urbano a totalidade edificação. 

Esta alteração não incide sobre qualquer condicionante. 

A ampliação proposta corresponde a um aumento de 647,50m
2
, o que significa um aumento de 

0,36% do perímetro proposto para Alcouce 

 

2 – São Fipo – Freguesia da Ega – Alteração à Planta de Ordenamento 

Trata-se de uma área que o atual 

PDM classifica como “Solo Urbano 

e Urbanizável” e que a proposta de 

revisão classifica como “SU | 

Espaço Residencial Urbanizável 

tipo II”. 

Embora a proposta de revisão 

tenha classificado esta área como 

urbanizável uma análise mais 

próxima mostra claramente que se 

trata de uma área onde já existem 

diversas habitações, que definem claramente uma estrutura urbana, e onde existem as 

infraestruturas. 

No local existe duas edificações devidamente licenciadas, com os alvarás de utilização 120/2008 e 

30/2012 

A proposta colocada à discussão pública prevê, erradamente, a classificação desta área como a 

urbanizar pelo que esta alteração pretende apenas corrigir a análise errada que foi feita anteriormente 

contribuindo assim para a consolidação desta área. 

Esta alteração não implica qualquer alteração à dimensão do perímetro urbano proposto para 

Condeixa-a-Nova. 
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3 – Condeixa-a-Nova – Freguesia da Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova – Alteração à Planta 

de Condicionantes REN 

Trata-se de um erro material onde 

se verifica um erro na cartografia 

apresentada. 

O curso do rio encontra-se mal 

identificado na Planta de 

Condicionantes levando à inclusão 

na REN de áreas que não fazem 

qualquer sentido. 

Uma vez que a proposta de REN já 

se encontra para publicação em 

Diário da República esta alteração 

implicará uma posterior retificação à 

carta da REN após a sua publicação. 

 

4 – Vale de Janes – Freguesia da Ega – Alteração às Plantas de Ordenamento e de 

Condicionantes REN 

Trata-se de um erro material onde se verifica um erro na cartografia apresentada. 

O curso do rio encontra-se mal identificado nas Plantas de Ordenamento e de Condicionantes REN 

levando à inclusão na REN de áreas que não fazem qualquer sentido. 

Neste sentido fez-se a passagem a “Espaço Urbanizado Residencial tipo III” da área classificada 

como “Espaço Verde de Protecção e Enquadramento” 
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Uma vez que a proposta de REN já se encontra para publicação em Diário da República esta 

alteração implicará uma posterior retificação à carta da REN após a sua publicação. 

 

5 – Estrada Regional 1-7 – Anobra - Alteração às Planta de Ordenamento, Planta de 

Condicionantes | Outras Condicionantes e Servidões e Planta da Rede Viária 

Em todas estas plantas identificam-se as diversas hierarquias das vias viárias e encontra-se mal 

assinalado uma parte do troço da ER 1-7, uma vez que é assinalado o traçado antigo desta estrada. 

 

6 – Sebal – Freguesia de Sebal Belide – Alteração à Planta de Condicionantes | Outras 

Condicionantes e Servidões  

Nesta planta encontra-se 

assinalada a Igreja de S. Pedro, 

Matriz do Sebal como estando em 

vias de classificação, quando a 

mesma já se encontra classificada 

através da Portaria 278/2014, de 28 

de Abril. Por outro lado também a 

zona especial de proteção se 

encontra mal assinalada 
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7 – Sebal – Freguesia de Sebal Belide – Alteração ao regulamento 

No Anexo I é indicada a Igreja de S. Pedro, Matriz do Sebal como Imóvel de Interesse Público e Zona 

de Proteção contudo indica erradamente a legislação que procedeu à sua classificação 

 

8 – Alteração à Planta de Ordenamento ou ao regulamento 

A numeração dos imóveis de interesse concelhio representada na planta de ordenamento não é 

coincidente com a listagem dos mesmos imóveis no Anexo I do Regulamento. 

Por outro lado existem diversos imóveis que não têm indicação na planta de ordenamento, como 

acontece, por exemplo, com os que se localizam no centro da vila de Condeixa-a-Nova 

Exemplo: O número 50 na planta de ordenamento corresponde ao número 52 do regulamento 
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Não encontram marcados na planta principal nem na planta de pormenor alguns dos imóveis do 

centro da vila 

 

 

 

 


