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IDENTIFICAÇÃO 
 

01 

Participante Mário Jorge Pereira da Costa Braga 
    

Assunto Área bem localizada para ser convertida em Espaço Residencial 
    

Data 12|12|2014 N.º de registo 13439 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

A área em causa está situada entre duas urbanizações. Tem as infraestruturas: estrada, eletricidade 
(iluminação pública), saneamento e passeios. 

Área bem localizada onde existem vários serviços como restaurantes, superfícies comerciais, armazéns, 
clínica e oficinas, também existem habitações que confrontam com a área em causa 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Zona Verde de Protecção 

Condicionantes: 

 Reserva Agrícola Nacional 

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaços verdes de proteção e 
enquadramento 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 - 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Agrícola Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Afetar alguns espaços à categoria de atividades económicas como forma de promoção do sector 
industrial/empresarial em face da estratégia e procurando enquadrar pretensões concretas; 

 Delimitar espaços de usos especiais e de atividades económicas apenas em áreas onde tal uso seja 
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dominante e ocupe áreas significativas do perímetro, ou quando se pretenda afetar áreas 
especificamente aos usos em causa; 

 

Por outro lado a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

No desenvolvimento da proposta, ao analisar a área onde a pretensão se insere, foi intenção da Câmara 
Municipal criar uma área para atividades económicas, onde se pudessem implantar pequenos edifícios para 
alojar serviços de proximidade. 

Para tal solicitou um pedido de exclusão da RAN, tendo o mesmo sido indeferido por se considerar que os 
solos em causa representam valores e recursos naturais fundamentais, e que no aglomerado Urbano de 
Condeixa-a-Nova existem outras áreas mais vocacionadas para a urbanização que não inviabilizam solos 
pertencentes à RAN. 

Tendo em atenção este parecer prevaleceu então o princípio de não afetação de áreas de valores e recursos 
naturais fundamentais a usos incompatíveis. 

 

Com base noutro princípio, definir espaços verdes em solo urbano por forma a enquadrar áreas verdes, de 
recreio e lazer existentes e áreas com interesse ecológico ou cultural, foi posteriormente aceite a exclusão 
desta área da RAN e a sua inclusão em Solo Urbano com a condição de a mesma ser enquadrada em 
espaços verdes de proteção e enquadramento, visto que esta categoria de solo garante a salvaguarda do uso 
agrícola daqueles solos 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

02 

Participante António Duarte Moura 
    

Assunto Área bem localizada para ser convertida em Espaço Residencial 
    

Data 15|12|2014 N.º de registo 13441 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Terreno com uma área superior a 1ha. Confina com a Estrada Nacional 342, possui infraestruturas e e 
localiza-se a cerca de 100 de área residencial 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Florestal 

Condicionantes: 

 Reserva Agrícola Nacional (faixa no fundo 
do terreno) 

 Reserva Ecológica Nacional (faixa no fundo 
do terreno) 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaços Florestal de Produção 
 Solo Rural | Espaços Agrícolas de Produção 

Tipo I (faixa no fundo do terreno) 

Condicionantes: 

 Reserva Agrícola Nacional (faixa no fundo 
do terreno) 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Contrariar o desenvolvimento dos aglomerados ao longo das vias; 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

03 

Participante António Duarte Moura 
    

Assunto Área bem localizada para ser convertida em Espaço Residencial 
    

Data 15|12|2014 N.º de registo 13442 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Terreno localizado entre duas grandes urbanizações confinante com arruamento público e com infraestruturas 
– saneamento, eletricidade, telefone, passeios e iluminação pública. 

O proprietário cedeu terreno para o alargamento da via de acesso a uma das urbanizações na expectativa que 
a revisão do plano viesse alterar a classificação do solo, possibilitando a edificação. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Zona Verde de Protecção 

Condicionantes: 

 Reserva Agrícola Nacional 

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaços verdes de proteção e 
enquadramento 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 - 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Agrícola Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Afetar alguns espaços à categoria de atividades económicas como forma de promoção do sector 
industrial/empresarial em face da estratégia e procurando enquadrar pretensões concretas; 

 Delimitar espaços de usos especiais e de atividades económicas apenas em áreas onde tal uso seja 
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dominante e ocupe áreas significativas do perímetro, ou quando se pretenda afetar áreas 
especificamente aos usos em causa; 

 

Por outro lado a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

No desenvolvimento da proposta, ao analisar a área onde a pretensão se insere, foi intenção da Câmara 
Municipal criar uma área para atividades económicas, onde se pudessem implantar pequenos edifícios para 
alojar serviços de proximidade. 

Para tal solicitou um pedido de exclusão da RAN, tendo o mesmo sido indeferido por se considerar que os 
solos em causa representam valores e recursos naturais fundamentais e que, no aglomerado Urbano de 
Condeixa-a-Nova, existem outras áreas mais vocacionadas para a urbanização que não inviabilizam solos 
pertencentes à RAN. 

Tendo em atenção este parecer prevaleceu então o princípio de não afetação de áreas de valores e recursos 
naturais fundamentais a usos incompatíveis. 

 

Com base noutro princípio, definir espaços verdes em solo urbano por forma a enquadrar áreas verdes, de 
recreio e lazer existentes e áreas com interesse ecológico ou cultural, foi posteriormente aceite a exclusão 
desta área da RAN e a sua inclusão em Solo Urbano com a condição de a mesma ser enquadrada em 
espaços verdes de proteção e enquadramento, visto que esta categoria de solo garante a salvaguarda do uso 
agrícola daqueles solos 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

04 

Participante César Correia Cravo dos Santos 
    

Assunto Garantir a possibilidade de ampliação de um arrumo agrícola 
    

Data 17|12|2014 N.º de registo 13562 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O Autor possui no seu terreno, com 2520m
2
, uma edificação de uso agrícola com uma área de 48m

2
 que 

pretende ampliar e refere que a proposta não prevê o seu enquadramento. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Zona Verde de Protecção 

Condicionantes: 

 Reserva Agrícola Nacional 
 Reserva Ecológica Nacional 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaços Agrícolas de Produção 
Tipo I 

Condicionantes: 

 Reserva Agrícola Nacional 
 Reserva Ecológica Nacional 

     

PONDERAÇÃO 
 

 

De acordo com o regulamento do plano, Artigo 15º Regime de Edificabilidade dos Espaços Agrícolas de 
Produção Tipo I, a construção e ampliação de edifícios de apoio agrícola fica sujeita aos seguintes parâmetros: 

 

Dimensão mínima 

do prédio (m
2
) 

Valores máximos 

Altura da fachada 
– Hf (m) n.º de 

pisos (1) 

Área de 
construção - Ac 

(m
2
) 

Índice de 
impermeabilização 
do solo – Iimp (%) 

Índice de 
ocupação do solo 

– Io (%) 

A existente 4,5 m e 1 piso - 20 15 

 

Aplicando os índices ao caso concreto é possível ampliar a edificação até ao máximo de: 

 

Altura  4,5m 

Pisos 1 piso 

Área de impermeabilização 504,00m
2
 - (2520,00 x 0,20) 

Área de implantação 378,00m
2
 - (2520,00 x 0,15) 

 

Por outro lado os regimes específicos da RAN e da REN preveem também a possibilidade de ampliação de 
edificações existentes, principalmente para usos agrícolas. 
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Face ao exposto a pretensão tem já enquadramento na proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

05 

Participante António Grilo Figueiredo 
    

Assunto Manutenção de terreno em solo urbano 
    

Data 08|01|2015 N.º de registo 315 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

A proposta de revisão do PDM prevê a reclassificação do terreno do reclamante de solo urbano para solo 
agrícola. 

O Reclamante pretende a manutenção do terreno em solo urbano. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Urbano e Urbanizável 

Condicionantes: 

 - 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 

Condicionantes: 

 - 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM se encontrava em perímetro urbano. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, estabelece que a reclassificação do solo urbano como 
solo rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do território 
em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a alguns critérios: 

 Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor municipal em 
vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da edificação e na quantificação 
dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

Com base neste e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Contrariar o desenvolvimento dos aglomerados ao longo das vias; 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir 
a futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afectação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 
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Baseados nos critérios definidos fez-se uma avaliação da dinâmica urbanística do Casal Balaus, concluindo-se 
que era possível propor um crescimento do espaço urbano mas dando-lhe uma outra configuração. A proposta 
procura uniformizar a profundidade do solo urbano em função das vias e transfere solo considerado urbano no 
atual PDM para outras áreas onde o processo da urbanização faça sentido e seja apoiado nas infraestruturas 
existentes. 

 

O terreno do reclamante por se situar mais a sul do aglomerado e longe do centro e das infra-estruturas foi um 
dos que foi abrangido pelo processo de requalificação do solo. 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

06 

Participante António Pereira Ribeiro 
    

Assunto Alargamento do perímetro urbano 
    

Data 12|01|2015 N.º de registo 361 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O reclamante possui um terreno que a proposta de revisão classifica parcialmente em espaço residencial, mas 
que dado o cadastro não permite a implantação de uma habitação. 

Solicita o alargamento do espaço residencial de modo a permitir a edificação de uma habitação. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Florestal 

Condicionantes: 

 RAN (faixa no fundo do terreno) 

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaço Residencial Tipo III 
(pequena faixa) 

 Solo Rural | Espaços Florestais de Produção 
 Solo Rural | Espaços Agrícolas de Produção 

Tipo I (coincidente com a RAN) 

Condicionantes: 

 RAN (faixa no fundo do terreno) 
 REN (faixa no fundo do terreno) 

     

PONDERAÇÃO 
 

A presente situação resume-se a um pedido de acerto do limite do solo urbano – espaço residencial ao 
cadastro, de forma a possibilitar a edificação de uma habitação. 

A proposta prevê para uma pequena parte do terreno a classificação de solo urbano – espaço residencial tipo 
III. 

Seguindo os princípios que nortearam os trabalhos de revisão, nomeadamente: 

 Considerar os limites cadastrais sempre que tal se revele coerente para a delimitação do espaço; 
 Uniformizar critérios, estabelecendo que, sempre que possível, as frentes urbanas têm uma 

profundidade mínima de 50m relativamente a caminhos existentes, ou seguem limites físicos, como 
taludes, caminhos e linhas de água; 

Não se vê inconveniente na satisfação deste pedido, uma vez que: 

 A proposta de revisão já comtempla uma diminuição significativa do espaço urbano previsto no atual 
PDM 

 A satisfação deste pedido não colide com nenhuma servidão; 
 Trata-se de um pequeno acerto, que implica um aumento inferior a 3% da área da proposta de 

espaço urbano para o perímetro do Casal Seco. 

 

 
PROPOSTA DE DECISÃO 
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 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento 

Propõe-se um aumento do espaço urbano numa extensão de 30m ao 
longo do arruamento e com uma profundidade até ao limite da RAN. 
Significa um aumento de 850,00m

2
, o que corresponde a uma variação 

de 2,23% do perímetro proposto 
 

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

07 

Participante Maria Isabel Ribeiro Pereira Mendes 
    

Assunto Manutenção de terreno em solo urbano 
    

Data  N.º de registo  
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

A proposta de revisão do PDM prevê a reclassificação do terreno do reclamante de solo urbano para solo 
agrícola. 

O Reclamante pretende a manutenção do terreno em solo urbano. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Urbano e Urbanizável 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaços Florestais de Produção 

Condicionantes: 

 Risco de incêndio alto 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM se encontrava em perímetro urbano. 

 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 

O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, estabelece que a reclassificação do solo urbano como 
solo rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do território 
em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a alguns critérios: 

 Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor municipal em 
vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da edificação e na quantificação 
dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

 

Com base neste e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Contrariar o desenvolvimento dos aglomerados ao longo das vias; 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 

Baseados nos critérios definidos, fez-se uma avaliação da dinâmica urbanística do Casal Seco concluindo-se 
que a área consolidada do solo urbano ao longo dos 20 de vigência do atual PDM se ficou pelos 32%. Neste 
sentido faz todo o sentido a diminuição proposta. 

Para além das questões anteriores, grande parte do terreno encontra-se identificado como tendo risco elevado 
de incêndio; 
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Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

08 

Participante Celina Freire Fernandes 
    

Assunto Alargamento do perímetro urbano 
    

Data 14|01|2015 N.º de registo 449 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O participante possui um terreno que a proposta de revisão classifica parcialmente em espaço residencial, mas 
que dado o cadastro não permite a implantação de uma habitação. 

Sugere o alargamento do espaço residencial de modo a permitir a edificação de uma habitação. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Urbano e Urbanizável 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaços Residenciais Tipo III 
 Solo Urbano | Espaços verdes de proteção e 

enquadramento 
 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 REN (faixa de terreno a este) 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava dentro da condicionante Reserva Agrícola Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 

Baseados nos critérios definidos, fez-se uma avaliação da dinâmica urbanística de Alcouce concluindo-se que 
a área consolidada do solo urbano ao longo dos 20 de vigência do atual PDM foi de 25% do perímetro urbano 
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total. 

 

Seguindo os princípios de salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas; e de não afetação de áreas de valores 
e recursos naturais fundamentais a usos incompatíveis, considerando que os solos em causa representam 
valores e recursos fundamentais; e que no aglomerado Urbano de Alcouce existem outras áreas mais 
vocacionadas para a urbanização que não inviabilizam solos pertencentes à RAN, a Câmara Municipal de 
Condeixa-a-Nova solicitou a exclusão da RAN daqueles solos para Solo Urbano Verde de Proteção e 
Enquadramento visto que esta categoria de solo garante a salvaguarda do seu uso agrícola 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

09 

Participante José Luís Rebelo Chainça 
    

Assunto Manutenção de uma área em solo urbano 
    

Data 15|01|2015 N.º de registo 509 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

A proposta de revisão do PDM prevê a reclassificação da área de terreno indicado pelo reclamante de solo 
urbano para solo agrícola. 

O Reclamante pretende a manutenção desta área em solo urbano. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Solo Urbano e Urbanizável (faixa com cerca 
de 30m de profundidade) 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaços Agrícolas de Produção 
Tipo I 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava parcialmente dentro das condicionantes Reserva 
Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

 O mesmo Decreto Regulamentar estabelece também que a reclassificação do solo urbano como solo 
rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do 
território em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a 
alguns critérios: 

o Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 
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 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Baseados nos critérios definidos, fez-se uma avaliação da dinâmica urbanística de Ega concluindo-se que a 
área consolidada do solo urbano ao longo dos 20 de vigência do atual PDM foi de 65% do total do perímetro 
urbano. 

Neste sentido ainda que tenha existido uma diminuição do perímetro urbano a percentagem de área 
consolidada dentro do perímetro proposto é de 76,1% havendo por isso margem para crescimento e não 
havendo justificação para desafetação da REN da área pretendida. 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 

 

 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

10 

Participante CISL – Construções e Imobiliária, Lda. 
    

Assunto Manutenção de um terreno em Espaço Residencial 
    

Data 14|01|2015 N.º de registo 454 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O reclamante possui um terreno, que o atual PDM classifica como urbano e urbanizável, e que a proposta de 
revisão classifica como Solo Urbano Espaço de Uso Especial. 

Pretende o reclamante que o terreno seja classificado como Solo Urbano Espaço Residencial Urbanizado Tipo 
I, de forma a viabilizar o investimento que tinha preconizado aquando da aquisição do terreno 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Urbano e Urbanizável 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaço de Uso Especial 

Condicionantes: 

  

     

PONDERAÇÃO 
 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho. Para o desenvolvimento da proposta foram criados alguns princípios orientadores dos 
trabalhos dos quais destacamos: 

 Contrariar o desenvolvimento dos aglomerados ao longo das vias; 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Delimitar espaços de usos especiais e de atividades económicas apenas em áreas onde tal uso seja 
dominante e ocupe áreas significativas do perímetro, ou quando se pretenda afetar áreas 
especificamente aos usos em causa; 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Neste caso em particular foi feita uma análise da área e concluiu-se que a melhor categoria de espaço seria a 
de uso especial pelos seguintes motivos: 
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 É uma área que se encontra dentro da servidão das Estradas Nacionais; 

 É uma área que se encontra em zona de conflito relativamente ao mapa de ruído; 

 É uma área situada na proximidade de uma indústria que ao longo dos anos tem sido alvo de 
algumas queixas devido aos fumos e odores que liberta; 

 Os Espaços de Uso Especial são áreas onde se localizam equipamentos, infraestruturas 
estruturantes ou outros usos específicos em solo urbano onde são prestados serviços à população, 
no âmbito da saúde, da educação, da cultura, do desporto, do recreio e lazer, da justiça, da 
segurança social, da segurança pública e da proteção civil, podendo ainda contemplar locais de 
entretenimento complementares; 

 Os Espaços de Uso Especial encontram-se maioritariamente afetos a equipamentos de utilização 
coletiva, sendo ainda admitidos outros usos complementares de apoio às funções urbanas instaladas, 
nomeadamente zonas verdes, comércio e serviços, desde que compatíveis com o uso dominante; 

Obviamente que algumas das utilizações referidas, pelas condicionantes referidas anteriormente, não faz 
sentido localizarem-se nesta área. Contudo, o objetivo do plano é prever uma área onde se possa instalar um 
equipamento de apoio às grandes áreas habitacionais adjacentes e que permita contribuir para a melhoria da 
imagem no acesso à vila de Condeixa, funcionando também como barreira sonora à Estrada Nacional n.º 1. 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão. 

 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

11 

Participante CISL – Construções e Imobiliária, Lda. 
    

Assunto Manutenção de um terreno em Espaço Residencial 
    

Data  N.º de registo  
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O reclamante possui um terreno, que o atual PDM classifica como urbano e urbanizável, e que a proposta de 
revisão classifica como Solo Urbano Espaço Verde de Protecção e Enquadramento. 

Pretende o reclamante que o terreno seja classificado como Solo Urbano Espaço Residencial Urbanizado Tipo 
I, de forma a viabilizar o investimento que tinha preconizado aquando da aquisição do terreno 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Urbano e Urbanizável 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaço Verde de Proteção e 
Enquadramento 

Condicionantes: 

  
     

PONDERAÇÃO 
 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho. Para o desenvolvimento da proposta foram criados alguns princípios orientadores dos 
trabalhos dos quais destacamos: 

 Contrariar o desenvolvimento dos aglomerados ao longo das vias; 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

 

Neste caso em particular foi feita uma análise da área e concluiu-se que a melhor categoria de espaço seria a 
de Espaços Verdes de Protecção e Enquadramento pelos seguintes motivos: 
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 É uma área que se encontra dentro da servidão das Estradas Nacionais; 

 É uma área que se encontra em zona de conflito relativamente ao mapa de ruído; 

 É uma área situada a cerca de 100m de uma indústria que ao longo dos anos tem sido alvo de 
algumas queixas devido aos fumos e odores que liberta; 

 

Pretendem-se com esta opção criar uma barreira verde de proteção das grandes áreas habitacionais 
adjacentes evitando a sua exposição à Estrada Nacional n.º 1, e à Industria Existente. Por outro lado, 
salvaguarda-se o princípio de não afetação de áreas de risco a usos incompatíveis. 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão. 

Área em causa      

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

12 

Participante Junta de Freguesia de Anobra 
    

Assunto Alargamento do Espaço Urbano 
    

Data 15|01|2015 N.º de registo 508 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

A Junta de Freguesia de Anobra solicita o alargamento do espaço urbano da Lameira de Baixo, por considerar 
que a proposta de revisão do PDM estrangula o desenvolvimento desta aglomerado. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Urbano e Urbanizável 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaços Naturais Tipo II (a sul 
da estrada) 

 Solo Rural | Espaços Florestais de Produção 
(a norte da estrada) 

Condicionantes: 

 Reserva Natural do Paul de Arzila (a sul da 
estrada) 

     

PONDERAÇÃO 
 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho. Para o desenvolvimento da proposta foram criados alguns princípios orientadores dos 
trabalhos dos quais destacamos: 

 Contrariar o desenvolvimento dos aglomerados ao longo das vias; 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 
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Neste caso específico há que diferenciar duas situações: 

1. A área a sul do arruamento de acesso à Lameira de Baixo 
2. A área a norte do arruamento de acesso à Lameira de Baixo 

Relativamente à primeira situação, aquela área encontra-se condicionada pela Reserva Natural do Paul de 
Arzila e classificada, pelo Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Paul de Arzila, como Área de 
Protecção Complementar. Deste modo não será possível a sua manutenção espaço residencial; 

 

Relativamente à segunda situação. No decorrer dos trabalhos de elaboração da proposta, baseados nos 
critérios definidos, fez-se uma avaliação da dinâmica urbanística da Lameira de Baixo concluindo-se que a 
área consolidada do solo urbano ao longo dos 20 de vigência do atual PDM foi de 34% do perímetro urbano 
total, embora existissem bastantes limitações à construção por força da existência da Reserva Natural do Paul 
de Arzila 

 

Seguindo os princípios enunciados anteriormente, considerou-se que a área pretendida não era apta à 
urbanização, que a sua ocupação acarretaria custos consideráveis em infraestruturas, promovendo-se com a 
proposta apresentada a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

12A 

Participante Junta de Freguesia de Anobra 
    

Assunto Alargamento do Espaço Urbano  
    

Data 15|01|2015 N.º de registo 508 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

A Junta de Freguesia de Anobra solicita o alargamento do espaço urbano da Caneira, por considerar que a 
proposta de revisão do PDM estrangula o desenvolvimento desta aglomerado. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Urbano e Urbanizável 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaços Naturais Tipo II 

Condicionantes: 

 Reserva Natural do Paul de Arzila  

     

PONDERAÇÃO 
 

A área de expansão identificada encontra-se condicionada pela Reserva Natural do Paul de Arzila e 
classificada, pelo Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Paul de Arzila, como Área de Protecção 
Complementar.  

Deste modo não será possível a sua manutenção espaço residencial, pelo que se propõe o indeferimento da 
pretensão. 

 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

13 

Participante João da Cruz Neves 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 15|01|20150 N.º de registo 532 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O requerente possui um terreno que pretende seja classificado como solo urbano espaço residencial tipo III 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo II 

Condicionantes: 

  
     

PONDERAÇÃO 
 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho. Para o desenvolvimento da proposta foram criados alguns princípios orientadores dos 
trabalhos dos quais destacamos: 

 Contrariar o desenvolvimento dos aglomerados ao longo das vias; 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Considerar os limites cadastrais sempre que tal se revele coerente para a delimitação do espaço; 

 Uniformizar critérios, estabelecendo que, sempre que possível, as frentes urbanas têm uma 
profundidade mínima de 50m relativamente a caminhos existentes, ou seguem limites físicos, como 
taludes, caminhos e linhas de água; 

 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir 
a futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 
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 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Após uma análise mais cuidada da sugestão, não se vê inconveniente na junção das duas manchas urbanas 
de Casal Carrito e Alvogadas: 

 Porque, neste caso em particular, a ocupação urbana é de facto apoiada na via e longo dela, sendo o 
terreno do reclamante é a única separação entre as duas manchas. 

 A satisfação deste pedido não colide com nenhuma servidão; 
 Trata-se de um pequeno acerto, que implica um aumento inferior a 3% da área da proposta de 

espaço urbano para o perímetro do Casal Carrito/Alvogadas . 

 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento 

Propõe-se um aumento do espaço urbano para a área pretendida, 
incluindo um pequeno acerto na junção dos dois aglomerados. 
Significa um aumento de 5.750,00m

2
, o que corresponde a uma 

variação de 2,85% do perímetro proposto para o Casal Carrito, ou a 
uma variação de 2,00% se tivermos em conta o somatório dos dois 
aglomerados. 

 

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

14 

Participante José de Seiça Gamboa 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 15|01|2015 N.º de registo 536 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O reclamante possui um terreno que a proposta de revisão classifica parcialmente em espaço residencial, mas 
que dado o cadastro não permite a implantação de uma habitação. 

Solicita o alargamento do espaço residencial de modo a permitir a edificação de uma habitação. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaço Residencial Tipo III 
 Solo Rural | Espaços Agrícolas de Produção 

Tipo II 

Condicionantes: 

  
     

PONDERAÇÃO 
 

A presente situação resume-se a um pedido de acerto do limite do solo urbano – espaço residencial ao 
cadastro, de forma a possibilitar a edificação de uma habitação. 

A proposta prevê para uma pequena parte do terreno a classificação de solo urbano – espaço residencial tipo 
III. 

Seguindo os princípios que nortearam os trabalhos de revisão, nomeadamente: 

 Considerar os limites cadastrais sempre que tal se revele coerente para a delimitação do espaço; 
 Uniformizar critérios, estabelecendo que, sempre que possível, as frentes urbanas têm uma 

profundidade mínima de 50m relativamente a caminhos existentes, ou seguem limites físicos, como 
taludes, caminhos e linhas de água; 

Não se vê inconveniente na satisfação deste pedido, uma vez que: 

 A satisfação deste pedido não colide com nenhuma servidão; 
 Trata-se de um pequeno acerto, que implica um aumento inferior a 3% da área da proposta de 

espaço urbano para o perímetro do Casal Carrito. 
o Mesmo tendo em conta a proposta de aumento da participação n.º 13 

[(5750+470)*100]/201.000,00m
2
 = 3,09% - tendo em conta apenas o perímetro urbano do 

Casal Carrito 
[(5750+470)*100]/285.000,00m

2
 = 2,18% - tendo em conta o somatório do perímetro urbano 

do Casal Carrito e das Alvogadas 

 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento 

Propõe-se um aumento do espaço urbano para a área pretendida. 

 
 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

14A 

Participante José de Seiça Gamboa 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 15|01|2015 N.º de registo 536 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O reclamante propõe que ao longo da estrada do Casal Carrito seja espaço urbano dos dois lados do 
arruamento unificando assim os dois aglomerados – Casal Carrito e Alvogadas 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaços Agrícolas de Produção 
Tipo II 

Condicionantes: 

 - 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Contrariar o desenvolvimento dos aglomerados ao longo das vias; 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 
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 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Relativamente ao Casal Carrito todos estes princípios e orientações levaram a que fosse retirado do solo 
urbano uma grande área a norte do aglomerado, aumentando o espaço urbano a sul do aglomerado, onde faz 
mais sentido promover a urbanização, dado ser aí que já se situavam pequenos aglomerados e as 
infraestruturas. 

Esta alteração, ainda que contrariando algumas indicações do Plano Regional de Ordenamento do Território 
quanto ao aumento do Solo Urbano, resultou num aumento de 11% de solo urbano 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

15 

Participante Fernando Branco Batista 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 16|01|2015 N.º de registo 621 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O Reclamante após ter sido informado anteriormente pelos serviços da Câmara Municipal das razões de o seu 
terreno se encontrar classificado como RAN e REN na proposta de revisão do PDM de Condeixa-a-Nova vem 
solicitar os seguintes esclarecimentos: 

 Que lhe seja apresentado em primeiro lugar perfeitamente descrito o pedido efetuado pela Câmara 
Municipal para a Zona E48 e especificamente parra a zona Vermelha (exclusão RAN) 

 Seja apresentado o parecer no seu todo da DRABL com a descrição do fundamento e o que se refere 
exatamente para “atividade pecuária” 

O reclamante informa também que na referida zona não existe atividade pecuária seguramente há mais de 20 
anos. 

Por fim solicita que seja dada informação à RAN para que reanalise a parcela e o pedido apresentado e assim 
possa a área mencionada ser excluída da RAN e concomitantemente da REN 

 
Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas | RAN 

Condicionantes: 

 REN 
 RAN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaços Agrícolas de Produção 
Tipo I  

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

A ponderação desta participação obriga a fazer o seu enquadramento pelo que se junta em anexo o 
documento que foi enviado ao reclamante via e-mail no dia 15 de janeiro de 2015, após o mesmo ter 
questionado o serviço do porquê da classificação de RAN e REN do seu terreno. 

Após este enquadramento é agora possível realizar a ponderação desta participação. 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava dentro das condicionantes Reserva Agrícola 
Nacional e Reserva Ecológica Nacional 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

 O mesmo Decreto Regulamentar estabelece também que a reclassificação do solo urbano como solo 
rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
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económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do 
território em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a 
alguns critérios: 

o Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Atender, quando possível e consentâneo com os princípios de ordenamento, às pretensões e 
intenções apresentadas pelas Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e particulares (resultantes do 
período de prévia consulta pública) 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 
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REN 

De acordo com os princípios e os critérios definidos entendeu a Câmara Municipal solicitar a exclusão de duas 
áreas distintas, manchas E48 e C61 da figura, do regime da REN de acordo com os seguintes argumentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos os pedidos de exclusão foram aceites pela CCDRC e posteriormente pela Comissão Nacional da 
Reserva Ecológica Nacional. 

Extrato da intervenção da CCDRC - ata da 5ª reunião plenária da Comissão Mista de Coordenação – 8 
de janeiro 2013 

 

 

 



    

    

 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
FICHA DE PONDERAÇÃO 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

1ª Revisão do PDM de Condeixa-a-Nova – Relatório de Ponderação da Discussão Pública 54 
 

RAN 

Seguindo mesmo princípio a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova solicitou também a exclusão das mesmas 
áreas do regime da RAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrato da intervenção da DRAPC - ata da 5ª reunião plenária da Comissão Mista de Coordenação – 8 
de janeiro 2013 

 

 

 

 

 

Parecer referido na Ata 

Mancha 52 
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Do parecer desfavorável da DRAPC, que em reunião de trabalho com os técnicos da DRAPC a câmara ainda 
contestou, e da conjugação dos diversos interesses em causa resultou a atual proposta de condicionantes 
RAN e REN. 

 

Por fim o reclamante solicita ainda que a Câmara proceda a novo pedido de exclusão do regime da RAN 
juntando ao processo a informação de que no local não existe qualquer pecuária seguramente há mais de 20 
anos. 

Nada impede a Câmara Municipal de solicitar tal exclusão, contudo, ainda que haja aceitação da exclusão por 
parte da DRAPC e que esta área deixe de ser Reserva Agrícola Nacional, neste momento não será possível 
alterar a proposta de REN. 

 O regime legal da RAN, Decreto-Lei 73/2009, de 31 de março, estipula claramente no seu artigo 13º 
que “a delimitação da RAN ocorre no âmbito da elaboração, alteração ou revisão de plano municipal 
ou especial de ordenamento do território”. 

 Já a delimitação da REN seguiu o procedimento estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei 93/90, de 19 
de Março, que estipula nos seus n.º 1 e n.º 2 que: 

1. Compete aos Ministérios do Planeamento e da Administração do Território, da Agricultura, 
Pescas e Alimentação, das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do Comércio e 
Turismo, ouvida a Comissão referida no artigo 8º, aprovar, por Portaria competente, as áreas 
a integrar e a excluir da REN. 

2. As propostas de delimitação são elaboradas pelas comissões de coordenação regional, com 
base em estudos próprios ou que lhes sejam apresentados por outras entidades públicas ou 
privadas, e ponderada a necessidade de exclusão de áreas legalmente construídas ou de 
construção já autorizada, bem como das destinadas à satisfação das carências existentes 
em termos de habitação, equipamentos ou infraestruturas 

Neste momento a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro já validou a planta da 
REN tendo-a enviado para a Comissão Nacional da REN para publicação em Diário da República 

 

Face a este cenário, propõe-se que ainda assim solicitado novo pedido de exclusão da RAN à DRAPC, para 
posteriormente, caso a exclusão seja aceita e a Câmara Municipal assim o entenda, possibilite uma possível 
alteração à REN 

 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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E-MAIL ENVIADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015 
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IDENTIFICAÇÃO 
 

16 

Participante Manuel Bicho Branco 
    

Assunto Alargamento do solo urbano  
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 632 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

A proposta de revisão do PDM prevê a reclassificação do terreno do reclamante de solo urbano para solo 
agrícola. 

O Reclamante pretende a manutenção do terreno em solo urbano. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Solo urbano e urbanizável 
 Outros Solos Agrícolas - RAN 

Condicionantes: 

 RAN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo I (a quase totalidade do terreno) 

Condicionantes: 

 RAN (a quase totalidade do terreno) 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava na sua quase totalidade fora do perímetro urbano e 
dentro da condicionante Reserva Agrícola Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Afetar alguns espaços à categoria de atividades económicas como forma de promoção do sector 
industrial/empresarial em face da estratégia e procurando enquadrar pretensões concretas; 



    

    

 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
FICHA DE PONDERAÇÃO 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

1ª Revisão do PDM de Condeixa-a-Nova – Relatório de Ponderação da Discussão Pública 60 
 

 Delimitar espaços de usos especiais e de atividades económicas apenas em áreas onde tal uso seja 
dominante e ocupe áreas significativas do perímetro, ou quando se pretenda afetar áreas 
especificamente aos usos em causa; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir 
a futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Por outro lado a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

17 

Participante Joaquim Bicho Cotovio e Jaime Neves Ferreira 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 634 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Pretende-se um alargamento do solo urbano por forma a incluir a totalidade das parcelas identificadas 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço urbano e Urbanizável (faixa com 
cerca de 30 de profundidade a partir do 
arruamento) 

 Outros solos Agrícolas - RAN 

Condicionantes: 

 RAN 

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaço Residencial 
Urbanizado Tipo III (faixa com 50m de 
profundidade a partir do eixo do arruamento) 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo I 

Condicionantes: 

 RAN 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava na sua quase totalidade fora do perímetro urbano e 
dentro da condicionante Reserva Agrícola Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Considerar os limites cadastrais sempre que tal se revele coerente para a delimitação do espaço; 
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 Uniformizar critérios, estabelecendo que, sempre que possível, as frentes urbanas têm uma 
profundidade mínima de 50m relativamente a caminhos existentes, ou seguem limites físicos, como 
taludes, caminhos e linhas de água; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Por outro lado a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

18 

Participante José Alves Luís e Maria Amélia Mateus Alves 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 637 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicitam o alargamento do solo urbano de modo a abranger o seu terreno. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Solo Urbano e Urbanizável (faixa com cerca 
de 25/30m a partir do arruamento) 

 Outros Solos Agrícolas 
 Espaço Florestal 

Condicionantes: 

 REN (na área não urbana) 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 

  

Condicionantes: 

 Risco de Incêndio Alto (área mais a 
nordeste do terreno) 

     

PONDERAÇÃO 
 

Seguindo os princípios que nortearam os trabalhos de revisão, nomeadamente: 

 Considerar os limites cadastrais sempre que tal se revele coerente para a delimitação do espaço; 
 Uniformizar critérios, estabelecendo que, sempre que possível, as frentes urbanas têm uma 

profundidade mínima de 50m relativamente a caminhos existentes, ou seguem limites físicos, como 
taludes, caminhos e linhas de água; 
 

Não se vê inconveniente na satisfação de parte deste pedido, uma vez que: 

 O atual PDM classifica parte deste terreno como Urbano e Urbanizável 
 A proposta de revisão já comtempla uma diminuição significativa do espaço urbano previsto no atual 

PDM 
 A satisfação deste pedido não colide com nenhuma servidão; 
 Trata-se de um pequeno acerto, que implica um aumento inferior a 3% da área da proposta de 

espaço urbano para o perímetro de Bruscos. 

 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento 

Propõe-se um aumento do espaço urbano numa extensão de 70m ao 
longo da EN342 e com uma profundidade que vai do 60m até aos 55m 
Significa um aumento de 4.435,00m

2
, o que corresponde a uma 

variação de 1,20% do perímetro proposto. 
 

 

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

19 

Participante Maria Alzira Ferreira Gonçalves 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 641 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita que o seu terreno classificado na Proposta como Solo Rural e condicionado pela REN e pela RAN 
passe Solo Urbano 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
tipo I 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Ecológica Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
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princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

20 

Participante Mário Orfão Bispo 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 642 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita que uma área de terreno classificado na Proposta como Solo Rural e com condicionado pela REN e 
pela RAN passe a Solo Urbano 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
tipo I 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Ecológica Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
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princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

21 

Participante Piedade da Estrela Gonçalves 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 647 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita que uma área de terreno classificado na Proposta como Solo Rural e com condicionado pela REN e 
pela RAN passe a Solo Urbano 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
tipo I 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Ecológica Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
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princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

22 

Participante José Simões Neves 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 649 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita que uma área de terreno classificado na Proposta como Solo Rural e com condicionado pela REN e 
pela RAN passe a Solo Urbano 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
tipo I 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Ecológica Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
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princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

23 

Participante Carlos Filipe Abreu Russo 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 654 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Sendo proprietário de um terreno que a proposta classifica parcialmente como solo urbano sugere o seu 
alargamento para a totalidade do terreno 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaço Residencial 
Urbanizado Tipo III (os primeiros 65m do 
terreno) 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo II 

Condicionantes: 

  
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM se encontrava fora do perímetro urbano. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Considerar os limites cadastrais sempre que tal se revele coerente para a delimitação do espaço; 

 Uniformizar critérios, estabelecendo que, sempre que possível, as frentes urbanas têm uma 
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profundidade mínima de 50m relativamente a caminhos existentes, ou seguem limites físicos, como 
taludes, caminhos e linhas de água; 

 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir 
a futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

24 

Participante António Cera Pratas 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 655 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita que uma área de terreno classificado na Proposta como Solo Rural e com condicionado pela REN e 
pela RAN passe a Solo Urbano 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
tipo I 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Ecológica Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
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princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

25 

Participante Maria de Lurdes Lázaro Tomé de Oliveira 
    

Assunto Manutenção de um terreno em solo urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 656 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita a manutenção do seu terreno em Solo Urbano justificando que o terreno em causa foi parte de uma 
herança e na altura foi tida em conta a classificação do solo do atual PDM. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Solo Urbano e Urbanizável (cerca de 30m 
de profundidade) 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço de Uso Multiplo agrícola 
e Florestal 

Condicionantes: 

  

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM se encontrava parcialmente em perímetro urbano. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Considerar os limites cadastrais sempre que tal se revele coerente para a delimitação do espaço; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
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princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Atendo ao pedido e sem colocar em causa os princípios que orientaram os trabalhos de revisão do PDM, julga-
se não haver inconveniente na sua satisfação parcial uma vez que: 

 O atual PDM classifica parte deste terreno como Urbano e Urbanizável 
 A proposta de revisão já comtempla uma diminuição significativa do espaço urbano previsto no atual 

PDM 
 A satisfação deste pedido não colide com nenhuma servidão; 
 Trata-se de um pequeno acerto, que implica um aumento bastante inferior a 3% da área da proposta 

de espaço urbano para o perímetro da Ega. 
(2210,00 * 100) / 1.069.000,00 = 0,20 

 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento 

Propõe-se um aumento do espaço urbano para parte da área 
pretendida, incluindo um pequeno acerto para manter a coerência da 
proposta 
Significa um aumento de 2.210,00m

2
, o que corresponde a uma 

variação de 0,2% do perímetro proposto para a Ega. 

 
 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

26 

Participante José Ramos Mateus Janeiro 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 657 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita que uma área de terreno classificado na Proposta como Solo Rural e com condicionado pela REN e 
pela RAN passe a Solo Urbano 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
tipo I 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Ecológica Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
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princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

27 

Participante Celeste Simões Mateus 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 660 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Sugere que uma área de terreno classificado na Proposta como Solo Rural e com condicionado pela REN e 
pela RAN passe a Solo Urbano 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
tipo I 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Ecológica Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
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princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

28 

Participante José Nogueira Reis 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 661 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita que uma área de terreno classificado na Proposta como Solo Rural e com condicionado pela REN e 
pela RAN passe a Solo Urbano 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
tipo I 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Ecológica Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 



    

    

 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
FICHA DE PONDERAÇÃO 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

1ª Revisão do PDM de Condeixa-a-Nova – Relatório de Ponderação da Discussão Pública 84 
 

princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

29 

Participante Maria Natália Lopes Viais 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 667 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita que uma área de terreno classificado na Proposta como Solo Rural e com condicionado pela REN e 
pela RAN passe a Solo Urbano 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
tipo I 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Ecológica Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
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princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

30 

Participante Maria Ermelinda Ferreira Mateus 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 668 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita que uma área de terreno classificado na Proposta como Solo Rural e com condicionado pela REN e 
pela RAN passe a Solo Urbano 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
tipo I 

 Estrutura Ecológica Municipal 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Ecológica Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
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princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

31 

Participante João Paulo Alves dos Santos Devesa 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 669 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O reclamante possui um terreno que a proposta classifica parcialmente em solo urbano e solicita o seu 
alargamento para incluir a totalidade do terreno 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros solos Agrícolas 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaço Residencial 
Urbanizável Tipo III 

 Solo Rural | Espaço Florestal de Produção 
 Estrutura Ecológica Municipal  

Condicionantes: 

  
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM se encontrava fora do perímetro. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 
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 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

32 

Participante Armando Barata Rodrigues 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 19|01|2015 N.º de registo 670 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O Participante possui um terreno que a proposta classifica parcialmente em solo urbano e sugere o seu 
alargamento para incluir a totalidade do terreno 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Solo Urbano e Urbanizável 
 Espaço Florestal 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaço Residencial 
Urbanizável Tipo III 

 Solo Rural | Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal  

Condicionantes: 

 - 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que já no atual PDM se encontrava parcialmente dentro do perímetro. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for comprovadamente 
necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de 
qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do solo que 
promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como princípio o caráter 
excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de alternativas 
de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 
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 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor aproveitamento 
das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, promover a 
consolidação dos aglomerados; 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

33 

Participante Susana do nacimento Alves China 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 20|01|2015 N.º de registo 681 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Sugere o alargamento do solo Urbano por forma a incluir o seu terreno 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Solo Urbano e Urbanizável 
 Espaço Florestal 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaço Residencial 
Urbanizável Tipo III 

 Solo Rural | Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal  

Condicionantes: 

 - 
     

PONDERAÇÃO 
 

A quase totalidade do terreno já se encontra em Solo Urbano | Espaço Residencial Urbanizável Tipo III pelo 
que não se vê a necessidade de alterar a proposta. 

 

Deste modo propõe-se o indeferimento da pretensão 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
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Participante António Anselmo Pereira 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 20|01|2015 N.º de registo 686 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

O participante possui um terreno que a proposta de revisão classifica parcialmente em espaço residencial, mas 
que dado o cadastro não permite a implantação de uma habitação. 

Sugere o alargamento do espaço residencial de modo a permitir a edificação de uma habitação. 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Florestal 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Agrícola | Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 

Condicionantes: 

  
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM se encontrava fora do perímetro urbano. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Considerar os limites cadastrais sempre que tal se revele coerente para a delimitação do espaço; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 
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 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

Neste caso em particular foi feita uma análise da área e concluiu-se que seria de incluir em solo urbano as 
edificações existentes sem contudo aumentar a área de espaço residencial pelos seguintes motivos: 

 É uma área que se encontra dentro da servidão das Estradas Nacionais; 

 É uma área que se encontra em zona de conflito relativamente ao mapa de ruído; 
 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
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Participante Sérgio António Monteiro Vaz 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 20|01|2015 N.º de registo 699 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Sugere o alargamento do solo urbano de modo a abranger o seu terreno 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo II 

Condicionantes: 

  
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM se encontrava fora do perímetro urbano. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Considerar os limites cadastrais sempre que tal se revele coerente para a delimitação do espaço; 

Estes critérios e princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 
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 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Atendo ao pedido e sem colocar em causa os princípios que orientaram os trabalhos de revisão do PDM, 
julga-se não haver inconveniente na sua satisfação parcial uma vez que: 

 A satisfação deste pedido não colide com nenhuma servidão; 
 Trata-se de um pequeno acerto, que implica um aumento bastante inferior a 3% da área da proposta 

de espaço urbano para o perímetro do Casal de S. João|Perdigueira. 
(3.810,00 * 100) / 468.000,00 = 0,81% 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento 

Propõe-se um aumento do espaço urbano para parte da área 
pretendida, incluindo um acerto para manter a coerência da proposta. 
Significa um aumento de 3.810,00m

2
, o que corresponde a uma 

variação de 0,81% do perímetro proposto para o Casal de 
S. João|Perdigueira. 

 
 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

36 

Participante Porfírio Vintém de Oliveira 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 20|01|2015 N.º de registo 703 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita a que seja ponderada a possibilidade de considerar como solo urbano os dois lados do caminho de 
acesso á fábrica, na Póvoa de Pegas, de modo a incluir o seu terreno 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 RAN 
  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo I 

Condicionantes: 

 RAN 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava fora do perímetro urbano e dentro da condicionante 
Reserva Agrícola Nacional. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Afetar alguns espaços à categoria de atividades económicas como forma de promoção do sector 
industrial/empresarial em face da estratégia e procurando enquadrar pretensões concretas; 

 Delimitar espaços de usos especiais e de atividades económicas apenas em áreas onde tal uso seja 
dominante e ocupe áreas significativas do perímetro, ou quando se pretenda afetar áreas 
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especificamente aos usos em causa; 

 

Por outro lado a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
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Participante Cátia Sofia Guilherme Marques 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 21|01|2015 N.º de registo 761 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Pretende que seja alargado o Solo Urbano para incluir o seu terreno, onde pretende construir uma habitação 
para residência própria e permanente de agricultores em exploração agrícola 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas |RAN 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

Ordenamento: 

 Solo Agrícola | Espaços Agrícolas de 
Produção Tipo I 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava dentro das condicionantes Reserva Agrícola 
Nacional e Reserva Ecológica Nacional 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

 O mesmo Decreto Regulamentar estabelece também que a reclassificação do solo urbano como solo 
rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do 
território em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a 
alguns critérios: 

o Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 
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 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Atender, quando possível e consentâneo com os princípios de ordenamento, às pretensões e 
intenções apresentadas pelas Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e particulares (resultantes do 
período de prévia consulta pública) 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

38 

Participante José Góis Monteiro 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 21|01|2015 N.º de registo 766 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Sugere o alargamento do Solo Urbano de forma a incluir uma maior área do seu terreno 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Urbano e Urbanizável 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaço Residencial Tipo III 
(parte: frente com cerca de 25 e uma área 
de + 550,00m

2
) 

 Solo Rural | Espaço Floresta de Produção  

Condicionantes: 

  
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM se encontrava em perímetro urbano. 

 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 

O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, estabelece que a reclassificação do solo urbano como 
solo rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do território 
em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a alguns critérios: 

 Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor municipal em 
vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da edificação e na quantificação 
dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

 

Com base neste e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Contrariar o desenvolvimento dos aglomerados ao longo das vias; 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 

Baseados nos critérios definidos, fez-se uma avaliação da dinâmica urbanística do Casal Seco concluindo-se 
que a área consolidada do solo urbano ao longo dos 20 de vigência do atual PDM se ficou pelos 32%. Neste 
sentido faz todo o sentido a diminuição proposta. 
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Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta propõe-se o 
indeferimento da pretensão 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

39 

Participante Maria da Conceição Ferreira Caleiras Gonçalves 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 21|01|2015 N.º de registo 767 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita o alargamento do Solo Urbano de modo a incluir o seu terreno 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Solo Urbano e Urbanizável 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo I 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área no atual PDM se encontrava em solo urbano e urbanizável 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais; 

 O mesmo Decreto Regulamentar estabelece também que a reclassificação do solo urbano como solo 
rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do 
território em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a 
alguns critérios: 

o Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Atender, quando possível e consentâneo com os princípios de ordenamento, às pretensões e 
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intenções apresentadas pelas Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e particulares (resultantes do 
período de prévia consulta pública) 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

Por outro lado trata-se de uma construção existente destinada a armazém, pelo que a sua utilização se 
encontra salvaguardada no plano; 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       

  



    

    

 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
FICHA DE PONDERAÇÃO 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

1ª Revisão do PDM de Condeixa-a-Nova – Relatório de Ponderação da Discussão Pública 109 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

40 

Participante António Alberto Reis Janeiro 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 21|01|2015 N.º de registo 768 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita o alargamento do Solo Urbano de modo a incluir uma maior parte o seu terreno 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 RAN (parte do terreno junto à EM607-1) 
 REN (a quase totalidade do terreno) 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo I (parte do terreno junto à EM607-1) 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo II (parte central do terreno) 

 Solo Urbano | Espaço Residencial Tipo III 
(parte Noroeste do terreno – com cerca de 
1.100,00m

2
) 

Condicionantes: 

 RAN (área coincidente com o Espaço 
Agrícola de Produção Tipo I) 

 REN (parte da área classificada como 
Espaço Agrícola de Produção Tipo I) 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área no atual PDM se encontrava fora do solo urbano e urbanizável e abrangido pela 
condicionante REN na sua quase totalidade. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

 O mesmo Decreto Regulamentar estabelece também que a reclassificação do solo urbano como solo 
rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do 
território em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a 
alguns critérios: 

o Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
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edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Atender, quando possível e consentâneo com os princípios de ordenamento, às pretensões e 
intenções apresentadas pelas Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e particulares (resultantes do 
período de prévia consulta pública) 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

No caso em apreço a área inserida em solo urbano, com cerca de 1.100,00m
2
, não se encontra servida por 

arruamento ou por infraestruturas e o aumento da área em solo urbano não vai trazer qualquer alteração a 
esse facto. 
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Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 

     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

41 

Participante Ana Filipa Henriques  
    

Assunto Manutenção em Solo Urbano  
    

Data 21|01|2015 N.º de registo 772 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita a manutenção em solo urbano do seu terreno, referindo que a inviabilização deste terreno e da área 
entre ele e a via principal não permite a expansão da aldeia  

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Solo Urbano e Urbanizável 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo I 

Condicionantes: 

 RAN 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área no atual PDM se encontrava em solo urbano e urbanizável 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais; 

 O mesmo Decreto Regulamentar estabelece também que a reclassificação do solo urbano como solo 
rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do 
território em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a 
alguns critérios: 

o Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Atender, quando possível e consentâneo com os princípios de ordenamento, às pretensões e 
intenções apresentadas pelas Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e particulares (resultantes do 
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período de prévia consulta pública) 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e 
é da responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de 
áreas classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

No caso em apreço o terreno em causa localiza-se numa área sem qualquer infraestrutura e não confina com 
qualquer via pública, pelo que a sua manutenção em solo urbano iria contra os princípios atrás mencionados. 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

42 

Participante Maria Adelaide Alegre Donário Miranda 
    

Assunto Alargamento do solo Urbano 
    

Data 21|01|2015 N.º de registo 776 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita o alargamento do solo urbano de modo a incluir o seu terreno, por este se situar em área 
infraestruturada 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo I 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava dentro das condicionantes Reserva Agrícola 
Nacional e Reserva Ecológica Nacional 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

 O mesmo Decreto Regulamentar estabelece também que a reclassificação do solo urbano como solo 
rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do 
território em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a 
alguns critérios: 

o Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 
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 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Atender, quando possível e consentâneo com os princípios de ordenamento, às pretensões e 
intenções apresentadas pelas Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e particulares (resultantes do 
período de prévia consulta pública) 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

43 

Participante Manuel de Sá Florêncio 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 22|01|2015 N.º de registo 783 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita o alargamento do solo urbano de modo a incluir o seu terreno, porque este se situa junto de todas as 
infraestruturas 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Florestal 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 

Condicionantes: 

 REN 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava dentro da condicionante Reserva Ecológica Nacional 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

 O mesmo Decreto Regulamentar estabelece também que a reclassificação do solo urbano como solo 
rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do 
território em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a 
alguns critérios: 

o Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
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incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Atender, quando possível e consentâneo com os princípios de ordenamento, às pretensões e 
intenções apresentadas pelas Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e particulares (resultantes do 
período de prévia consulta pública) 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

44 

Participante Américo Calhindra dos Santos 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 22|01|2015 N.º de registo 784 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita o alargamento do solo urbano de modo a incluir o seu terreno, porque este se situa junto de todas as 
infraestruturas 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Espaço Florestal 

Condicionantes: 

 REN 

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 

Condicionantes: 

 REN 
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de uma área que no atual PDM já se encontrava dentro da condicionante Reserva Ecológica Nacional 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

 O mesmo Decreto Regulamentar estabelece também que a reclassificação do solo urbano como solo 
rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do 
território em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a 
alguns critérios: 

o Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
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incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Atender, quando possível e consentâneo com os princípios de ordenamento, às pretensões e 
intenções apresentadas pelas Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e particulares (resultantes do 
período de prévia consulta pública) 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

45 

Participante José Branco Moita 
    

Assunto Solicita a manutenção em Solo Urbano 
    

Data 22|01|2015 N.º de registo 786 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita a manutenção em solo urbano do seu terreno, por o mesmo confinar com via pública 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Solo Urbano e Urbanizável (pequena parte 
do terreno a Noroeste) 

 Outros Solos Agrícolas - RAN 

Condicionantes: 

 RAN 
 REN 

Ordenamento: 

 Solo Urbano | Espaço Residência Tipo III 
(pequena faixa de terreno que não permite a 
edificação) 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo I 

Condicionantes: 

 RAN (coincidente com o Solo Rural) 
 REN (coincidente com o Solo Rural) 

     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de um terreno que no atual PDM tinha uma área classificada como solo urbano, encontrando-se a 
restante área dentro das condicionantes Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

 O mesmo Decreto Regulamentar estabelece também que a reclassificação do solo urbano como solo 
rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do 
território em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a 
alguns critérios: 

o Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 
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 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Atender, quando possível e consentâneo com os princípios de ordenamento, às pretensões e 
intenções apresentadas pelas Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e particulares (resultantes do 
período de prévia consulta pública) 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

 

Por outro lado o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional segue critérios legalmente definidos 
e orientações da Comissão Nacional da REN que só aceita pedidos de exclusão devidamente fundamentados 
e enquadrados numa das seguintes situações: 

 Quando correspondam a áreas comprometidas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas - cuja justificação teve de ser efetuada com a apresentação de comprovativos das 

licenças ou autorizações de construções existentes/loteamentos 

 Quando correspondam a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas – cuja demonstração teve de ser 
feita com indicadores quantitativos que justificassem a necessidade de expansão e a inexistência de 
alternativas para zonas não abrangidas pelo regime REN 

Também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional segue critérios legalmente definidos e é da 
responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas a disponibilização de uma proposta de áreas 
classificadas RAN. Estando esta proposta sujeita a parecer prévio da entidade regional da RAN. 

Com base nesta proposta, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal 
elabora uma proposta de delimitação da RAN, que é apreciada no âmbito da Comissão Mista de Coordenação 
cabendo à DRAP pronunciar-se designadamente sobre a sua compatibilidade com: 

 Os critérios constantes legislação, nomeadamente no que diz respeito às propostas de exclusão ou 
integração específica de áreas RAN; 

o Por se tratar de critérios demasiado extensos e técnicos recomenda-se a leitura do Anexo II 
do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de Março 

Face aos critérios definidos e à avaliação que foi feita durante elaboração da proposta, propõe-se o 
indeferimento da pretensão 
     

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento       

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       
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IDENTIFICAÇÃO 
 

46 

Participante António Maria Madeira Martins 
    

Assunto Alargamento do Solo Urbano 
    

Data 22|01|2015 N.º de registo 787 
     

TIPO 
 

 Reclamação  Observação  Pedido de Esclarecimento  Sugestão 
 

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
 

Solicita o alargamento do solo urbano de modo a integrar o seu terreno por ser o único que possui para poder 
construir a habitação 

Área em causa  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

ATUAL PDM PROPOSTA DE REVISÃO 
 

Ordenamento: 

 Outros Solos Agrícolas 

Condicionantes: 

  

Ordenamento: 

 Solo Rural | Espaço Agrícola de Produção 
Tipo II 

Condicionantes: 

  
     

PONDERAÇÃO 
 

Trata-se de um tereno que o atual PDM classifica como solo rural. 

A Proposta de Revisão do PDM tem por base a ideia de um modelo de usos e ocupação do solo que se quer 
para o concelho e, obviamente, esta teve de obedecer também às diretivas da legislação em vigor: 

 O Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial estabelece que a proposta de reclassificação 
do solo como solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos em que tal for 
comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 
e à indispensabilidade de qualificação urbanística; 

 O Decreto Regulamentar n.º 11/ 2009, de 29 de maio, reforça a necessidade dos PMOT contrariarem 
padrões de povoamento disperso ou linear, estabelecendo, para tal, modelos de uso e ocupação do 
solo que promovam a concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, tendo como 
princípio o caráter excecional da reclassificação do solo rural em solo urbano; 

 O mesmo Decreto Regulamentar estabelece também que a reclassificação do solo urbano como solo 
rural deve ocorrer nas situações em que da atualização das previsões de evolução demográfica, 
económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do 
território em vigor se conclua que a área urbanizável prevista no plano é excessiva, obedecendo a 
alguns critérios: 

o Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da 
edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

Com base nestes e noutros critérios, para a delimitação do espaço urbano definiram-se, entre outros, os 
seguintes princípios orientadores da proposta: 

 Promover a colmatação de vazios e a compactação das áreas já infraestruturadas nos espaços 
urbanizados; 

 Procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no crescimento populacional; 

 Não afetação de áreas de valores e recursos naturais fundamentais e de áreas de risco a usos 
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incompatíveis, salvo situações excecionais, quando demonstrada a necessidade e inexistência de 
alternativas de localização e comprovada a salvaguarda de pessoas e bens; 

 Salvaguardar as áreas estratégicas agrícolas e florestais; 

 Atender, quando possível e consentâneo com os princípios de ordenamento, às pretensões e 
intenções apresentadas pelas Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e particulares (resultantes do 
período de prévia consulta pública) 

Estes princípios deram ainda origem a alguns procedimentos, dos quais destacamos: 

 Acerto das áreas edificadas consolidadas e em consolidação definidas tendo em consideração os 
princípios enumerados; 

 Aferição da existência de quebras de contínuo urbano ao longo de eixos viários, por forma a garantir a 
futura implementação de frentes edificadas consolidadas e, consequentemente, um melhor 
aproveitamento das infraestruturas urbanas; 

 Avaliação da pertinência da integração de novas áreas urbanas por forma a promover a consolidação 
do aglomerado; 

 Avaliação da pertinência de passagem de solo urbano para solo rural e de afetação de solo rural a 
solo urbano de modo a ajustar os perímetros à estrutura urbana existente e, consequentemente, 
promover a consolidação dos aglomerados; 

De acordo com os diversos critérios e os princípios estabelecidos foi feita uma análise do aglomerado da 
Rebolia que resultou relocalização algumas áreas em solo urbano, nomeadamente em solo urbanizável, que 
fazem mais sentido e que visam a consolidação e o aproveitamento. 

O terreno do reclamante é confinante com o espaço residencial urbanizável tipo III nesse sentido não se vê 
inconveniente na satisfação parcial do pedido uma vez que: 

 Não coloca em coloca em causa os princípios que orientaram os trabalhos de revisão do PDM; 
 Trata-se de um pequeno acerto, que implica um aumento bastante inferior a 3% da área da proposta 

de espaço urbano para o perímetro da Rebolia. 

 (3.160,00 * 100) / 165.000,00 = 1,90% 
      

PROPOSTA DE DECISÃO 
 

 Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável  Previsto no Plano 
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

 Regulamento       

 

 Planta de Ordenamento 

Propõe-se um aumento do espaço urbano 
para parte da área pretendida, incluindo um 
acerto para manter a coerência da proposta. 
Significa um aumento de 3.160,00m

2
, o que 

corresponde a uma variação de 1,90% do 
perímetro proposto para a Rebolia 
 

 

 Planta de Condicionantes       

 

 Elementos que acompanham       

 


