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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento constitui o Relatório de Ponderação das reclamações, observações, sugestões 

e pedidos de esclarecimento apresentados no âmbito da Segunda Discussão Pública da proposta de 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Mealhada - PDMM, dando cumprimento ao previsto no n.º 8 do 

artigo 77º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

Este Relatório inclui todas as participações recebidas no decurso do período estabelecido para a 

realização da Segunda Discussão Pública sobre a Proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Mealhada de novembro de 2014 e a respetiva ponderação. Trata-se de um elemento que, após 

aprovação em reunião de Câmara, acompanhará a Versão Final da Proposta de Revisão do Plano, 

versão esta que, após ponderação efetuada, integrará as alterações decorrentes de algumas das 

participações recebidas e da (re)análise efetuada pela Divisão de Planeamento Urbanístico e pela 

Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Mealhada, da qual resultou a necessidade de 

ver clarificadas e/ou corrigidas algumas situações pontuais. 

 

2.  ENQUADRAMENTO DO PROCESSO DE REVISÃO DO PDM 

 
O processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Mealhada, em vigor desde 1994, inicia-se após 

deliberação da Câmara Municipal a 22 de janeiro de 2001, tendo por base os seguintes fundamentos: 

� Necessidade de correção de erros materiais na representação gráfica do plano; 

� Necessidade de utilização de cartografia digital e introdução de sistemas de informação 

geográfica; 

� Adequação do plano à evolução demográfica e urbanística verificada; 

� Desenvolvimento económico e social e reavaliação das opções sócio económicas;  

� Revisão e adaptação dos sistemas municipais de infraestruturas básicas e da rede viária 

municipal; 

� Adequação ao novo modelo de gestão territorial. 

 
Em 14 de março do mesmo ano é publicada a Deliberação de publicitação do início do procedimento 

de Revisão e da abertura do Período de Auscultação Pública e em 17 de agosto é publicada a 

constituição da Comissão Técnica de Acompanhamento, formada pelas seguintes entidades: 

� Direção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território; 

� Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano; 

� Direção Regional de Agricultura da Beira Litoral; 

� Direção-Geral das Florestas; 

� Direção Regional do Centro do Ministério da Economia; 

� REFER, Rede Ferroviária Nacional, E.P.; 

� Instituto de Estradas de Portugal; 

� Direção-Geral do Turismo; 

� Instituto Português do Património Arquitetónico. 
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Figura 1 – Aviso n.º 2177/2001, publicado no Diário da 

República n.º 62, Série II de 14 de março de 2001 - Deliberação 
de publicitação do início do procedimento de Revisão do 
PDM e da Abertura do Período de Auscultação Pública. 

Figura 2 – Despacho n.º 17 283/2001, publicado no Diário 

da República n.º 190, Série II de 17 de agosto de 2001 - 
Constituição da Comissão Técnica de Acompanhamento. 

 

 

3. O PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA  

 
O Segundo Período de Discussão Pública da Proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Mealhada, com duração de 30 dias úteis contados a partir do 5º dia útil após publicação em Diário da 

República, em conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 77º do RJIGT, tendo sido publicitado através 

dos meios próprios, decorreu entre os dias 28 de novembro de 2014 e 15 de janeiro de 2015. 

O procedimento de revisão do PDMM integrou um período de Discussão Públia que se realizou entre 

26 de abril e 25 de junho de 2013, tendo-se elaborado o respetivo Relatório de Ponderação das 

reclamações, observações e sugestões apresentadas ao longo do período em que a proposta de plano 

esteve disponível para consulta dos interessados, o qual foi aprovado em Reunião de Câmara 

realizada a 8 de agosto de 2013. 

De acordo com o Relatório de Ponderação (de julho de 2013) houve a necessidade de introduzir um 

conjunto de alterações na Planta de Ordenamento e no Regulamento do Plano decorrente quer das 

reclamações, observações e sugestões apresentadas pelos interessados como da (re)análise por parte 

da equipa técnica da Câmara Municipal e da apreciação dos técnicos responsáveis pelo licenciamento 

de obras particulares que, à luz da proposta de plano que esteve em Discussão Pública, apreciaram 
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processos de licenciamento de obras particulares, em conformidade com o disposto no artigo 117.º do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

Adicionalmente, com a entrada em funções de um novo executivo municipal procedeu-se a uma 

avaliação da proposta de revisão do plano que resultou na intenção de introduzir algumas alterações 

que se refletiram, essencialmente, ao nível regulamentar e da Planta de Ordenamento.  

 

3.1 DIVULGAÇÃO  

 

A abertura do Segundo Período de Discussão Pública do PDMM e o respetivo modo de participação 

tiveram as seguintes formas de divulgação: 

� Publicação do Aviso no Diário da República, 2.ª Série – Aviso n.º 513039/2014 de 21 de novembro; 

� Publicação do Aviso num jornal de âmbito nacional – Jornal Sol, de 28 de novembro de 2014; 

� Publicação do Aviso num jornal de âmbito nacional – Jornal Público, de 27 de novembro de 2014; 

� Publicação do Aviso num jornal de âmbito nacional – Jornal Público, de 28 de novembro de 2014; 

� Publicação do Aviso num jornal de âmbito local – Jornal da Mealhada, de 26 de novembro de 2014; 

� Divulgação em Edital nas sedes das Juntas de Freguesia; 

� Divulgação no sítio oficial da Câmara Municipal de Mealhada – www.cm-mealhada.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Aviso de Abertura do Segundo Período de Discussão Pública da Revisão do 
Plano Diretor Municipal de Mealhada, publicado no Diário da República n.º 266, 2ª Série 

de 21 de novembro de 2014 
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Figura 4 – Divulgação do Segundo Período de Discussão Pública da Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Mealhada no sítio oficial do Município. 
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Figura 5 – Divulgação do Segundo Período de Discussão Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Mealhada na Comunicação Social. 

Jornal Sol - 28 de novembro de 2014 

Jornal Público - 27 de novembro de 2014 Jornal Público - 28 de novembro de 2014 

Jornal da Mealhada - 26 de novembro de 2014 
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Concluído o período de acompanhamento e, quando for o caso, decorrido o período adicional de 

concertação, a câmara municipal procede à abertura de um período de discussão pública, através de 

aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da comunicação social e da respetiva 

página da Internet, do qual consta a indicação do período de discussão, das eventuais sessões 

públicas a que haja lugar e dos locais onde se encontra disponível a proposta, o respetivo relatório 

ambiental, o parecer da comissão de acompanhamento ou a ata da conferência decisória, os demais 

pareceres eventualmente emitidos, os resultados da concertação, bem como da forma como os 

interessados podem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões. 

 

3.2 CONSULTA  

 

Durante o Segundo Período de Discussão Pública, tal como publicitado no respetivo aviso de abertura, 

os elementos integrantes da Proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de Mealhada foram 

disponibilizados para consulta, em formato papel e digital, na Divisão de Planeamento Urbanístico da 

Câmara Municipal da Mealhada, no horário de expediente, e na página oficial do Município na internet 

(www.cm-mealhada.pt). A Proposta é constituída pelos seguintes elementos: 

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO PLANO 

� REGULAMENTO 

� PLANTA DE ORDENAMENTO – CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO (NOV. 2014) 

� PLANTA DE ORDENAMENTO – ZONAMENTO ACÚSTICO (NOV. 2014) 

� PLANTA DE ORDENAMENTO – ÁREAS CONSOLIDADAS (NOV. 2014) 

� PLANTA DE ORDENAMENTO – ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL (NOV. 2014) 

� PLANTA DE ORDENAMENTO – ZONAS INUNDÁVEIS (NOV. 2014) 

� PLANTA DE ORDENAMENTO – ELEMENTOS PATRIMONIAIS (NOV. 2014) 

� PLANTA DE CONDICIONANTES – RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (NOV. 2014) 

� PLANTA DE CONDICIONANTES – RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (NOV. 2014) 

� PLANTA DE CONDICIONANTES – ÁREAS PERCORRIDAS POR INCÊNDIO (NOV. 2014) 

� PLANTA DE CONDICIONANTES – PERIGOSIDADE DE RISCO DE INCÊNDIO (NOV. 2014) 

� PLANTA DE CONDICIONANTES – REGIME FLORESTAL (NOV. 2014) 

� PLANTA DE CONDICIONANTES – ESPAÇOS CANAIS (NOV. 2014) 

� PLANTA DE CONDICIONANTES – OUTRAS (NOV. 2014) 

 

 

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PLANO 

� RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES 

INTRODUZIDAS NA PROPOSTA DE PLANO (NOV. 2014) 

� ADENDA À DELIMITAÇÃO DA RESERVA ECOLÓGICA 

NACIONAL (NOV. 2014) 

� ADENDA À DELIMITAÇÃO DA RESERVA AGRÍCOLA 

NACIONAL (NOV. 2014) 

� RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 

PÚBLICA (AGOSTO 2013) 

� RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO DAS OPÇÕES DO PLANO 

(ABR. 2013) 

� PROGRAMA DE EXECUÇÃO (ABR. 2013) 

� RELATÓRIO AMBIENTAL E RESUMO NÃO TÉCNICO (ABR. 

2013) 

� ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO (ABR. 

2013) - ENQUADRAMENTO TERRITORIAL, SÓCIO-

DEMOGRAFIA, HABITAÇÃO, ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO, ESTRUTURA E FORMA URBANA 

ANÁLISE BIOFÍSICA, EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO 

COLECTIVA, REDE VIÁRIA E TRANSPORTES, 

INFRAESTRUTURAS, TURISMO 
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� A EXECUÇÃO DO PDM E A REDEFINIÇÃO DO PERÍMETRO 

URBANO (ABR. 2013) 

� JUSTIFICAÇÃO DAS EXCLUSÕES DO REGIME DA REN (ABRIL 

2013) 

� JUSTIFICAÇÃO DAS EXCLUSÕES DO REGIME DA RAN (ABRIL 

2013) 

 

� PLANTA DE ENQUADRAMENTO REGIONAL (ABRIL 2013) 

� PLANTA DE SITUAÇÃO EXISTENTE (ABRIL 2013) 

� PLANTA DE SITUAÇÃO EXISTENTE – USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO (ABRIL 2013) 

� PLANTA DE ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL (ABRIL 

2013) 

� PLANTA DE LICENCIAMENTOS E / OU AUTORIZAÇÕES (ABRIL 

2013) 

� PLANTA DE SUPORTE FÍSICO - LITOLOGIA (ABRIL 2013) 

 

� PLANTA DE REDE VIÁRIA E TRANSPORTES (ABRIL 2013) 

� PLANTA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (ABRIL 2013) 

� PLANTA DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS (ABRIL 2013) 

� PLANTA DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA (ABRIL 

2013) 

� PLANTA DE INFRAESTRUTURAS (ABRIL 2013) 

� PLANTA DE RECURSOS GEOLÓGICOS (ABRIL 2013) 

� PLANTA DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO (ABRIL 2013) 

� PLANTA DE COMPARATIVA DO PDM EM VIGOR (ABRIL 2013) 

 

 

 

 

ANEXOS 

� MAPA MUNICIPAL DE RUÍDO E RESUMO NÃO TÉCNICO (ABRIL 2013) 

� CARTA EDUCATIVA (ABRIL 2013) 

� PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTRA INCÊNDIOS (ABRIL 2013) 

PARECERES 

� PARECERES ENTIDADES – ALTERAÇÕES À PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM (NOV. 2014) 

� PARECER FINAL DA CTA (ABR. 2013) 

� PONDERAÇÃO PARECER CTA (ABR. 2013) 

� REUNIÕES DE CONCERTAÇÃO (ABR. 2013) 

� PARECER CNREN (ABR. 2013) 



REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MEALHADA 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DOS RESULTADOS DO SEGUNDO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 
11 

 

 
Figura 6 – Disponibilização dos elementos integrantes da Proposta de Revisão do PDM e do 

Formulário de Participação na página de internet do Município.  
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3.3 SESSÕES DE ESCLARECIMENTO 

 

Conforme publicitado no ponto 4 do aviso de abertura do procedimento de discussão pública (Aviso n.º 

13039/2014, publicado no Diário da República n.º 266, 2ª Série de 21 de novembro de 2014), estava 

inicialmente prevista a realização de uma sessão de esclarecimento. 

No entanto, foram posteriormente agendadas três sessões públicas de esclarecimento (a realizar nos 

dias 7, 8 e 9 de janeiro), publicitadas através de Aviso afixado na Câmara Municipal e Juntas de 

Freguesia e de cartazes afixados em locais de maior afluência, como a Câmara Municipal, edifício 

onde funciona a Divisão de Planeamento Urbanístico e a Divisão de Gestão Urbanística, Biblioteca 

Municipal e Piscina Municipal. 

 
Figura 7 – Aviso de publicitação das datas e locais para a realização das Sessões de 

Esclarecimento no âmbito do Segundo Período de Discussão Pública da Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Mealhada. 
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Figura 8 – Cartaz de Divulgação das Sessões de Esclarecimento no âmbito do Segundo Período 

de Discussão Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal de Mealhada. 
 

No conjunto das três sessões públicas de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão do 

PDMM, registou-se uma afluência que totalizou cerca de 50 participantes. 

 

Tabela 1 – Sessões de Esclarecimento – locais, datas e número de participantes. 

LOCAL DIA N.º DE PARTICIPANTES 

Luso – Salão do Casino 7 de janeiro de 2015 17 

Pampilhosa – Salão da Filarmónica Pampilhosense 8 de janeiro de 2015 21 

Mealhada – Auditório da Escola Profissional Vasconcellos Lebre 9 de janeiro de 2015 10 

 

   

   

Figura 9 – Sessões de Esclarecimento no âmbito do Segundo Período de Discussão Pública da Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Mealhada. 
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3.4 MODO DE PARTICIPAÇÃO  

  
Para a formalização das reclamações, observações e sugestões, foi disponibilizado, na Divisão de Planeamento 

Urbanístico e na página da internet da Câmara Municipal, um formulário especificamente destinado às 

exposições no âmbito da discussão pública. 

Do referido formulário, com entrada na Divisão de Planeamento Urbanístico através do envio por correio 

convencional, correio eletrónico ou da entrega em mãos, fazem parte os dados de identificação do requerente, o 

local de consulta do Plano, a identificação da pretensão, no que se refere à sua localização e existência de 

processo na Câmara que lhe esteja associado, respetiva exposição e a indicação se a mesma se faz acompanhar 

de elementos anexos (planta de localização e outros). 

 

  
Figura 10 – Formulário de Participação no âmbito do Segundo Período de Discussão Pública da Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Mealhada. 
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4. PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS  

 

Findos os 30 dias úteis estabelecidos para o decurso do Segundo Período de Discussão Pública da Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Mealhada, procede-se agora à análise dos pedidos que deram entrada nos serviços 

da Câmara Municipal. 

 

Tabela 2 – Resumo das Participações Recebidas 

REQUERENTE FREGUESIA RECLAMAÇÃO/SUGESTÃO/OBSERVAÇÃO REFª. / DATA DE ENTRADA 

Diogo Fernando Amaral Ribeiro Pampilhosa  Demonstra a discordância com a 
classificação da área onde se insere o lote 
do proprietário que representa, 
designadamente: Solo Rural - Espaço de 
Ocupação Turística – UOPG 13 – Campo de 
Golfe, solicitando a expansão do perímetro 
urbano de forma a enquadrar a edificação 
de uma moradia.  

1 / 11.12.2014 

António da Fonseca Costa Pampilhosa Considera que o alargamento da área 
urbana da Pampilhosa não se coaduna com 
as perspetivas de desenvolvimento para o 
próximo decénio e que o mesmo irá 
favorecer a ocupação das zonas 
envolventes, em detrimento do núcleo 
central. 

Demonstra o desagrado em relação ao 
facto de o Plano de Pormenor do Campo 
de Golfe condiciona a ocupação, até à sua 
concretização, ao uso agrícola. 

Demonstra a discordância face à 
localização proposta para o Terminal Rodo-
ferroviário. 

2 / 29.12.2014 

Arlindo da Silva Cruz Luso Requer que o seu terreno seja 
parcialmente reclassificado, abrindo a 
possibilidade de edificar.    

3 / 09.01.2015 

Freguesia de Barcouço Barcouço Solicita o alargamento do espaço 
urbanizável no prolongamento da Alameda 
do Jardim Público e a Azinhaga da Fonte 
Nova, no aglomerado de Barcouço. 

4 / 12.01.2015 

Freguesia de Barcouço Barcouço Solicita o ajuste da expansão do espaço 
urbanizável no aglomerado de Pisão. 

5 / 12.01.2015 

Freguesia de Barcouço Barcouço Solicita que se mantenha o limite atual e 
que corresponde ao cadastro existente. 

6 / 12.01.2015 

Manuel Antunes Luso Requer que o seu terreno, total ou 
parcialmente, seja libertado  

7 / 12.01.2015 

Nuno Ricardo Fernandes dos 
Santos 

Luso Solicita a extensão do Espaço Residencial. 8 / 12.01.2015 

(Continua) 
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Tabela  2 – Resumo das Participações Recebidas                                     (Continuação) 

REQUERENTE FREGUESIA RECLAMAÇÃO/SUGESTÃO/OBSERVAÇÃO REFª. / DATA DE ENTRADA 

Alcides Branco & CA, S.A Luso Demonstra o seu desacordo relativamente 
à alteração de classificação do solo na área 
onde se encontra a unidade industrial de 
que é proprietária, passando de uma 
situação em que se encontra implantada 
em Solo Urbano – Espaço de Atividades 
Económicas para Solo Rural – Espaço 
Agrícola de Produção. 

9 / 14.01.2015 

Hermenegildo Madeira de 
Oliveira e Filhos Lda. 

Mealhada Pretende assegurar a viabilidade futura da 
atividade atualmente instalada. A 
propriedade onde se insere a atividade 
está delimitada na classe de solo urbano e 
na classe de solo rural. 

10 / 14.01.2015 

Renato Paulo Esteves Pereira Barcouço Solicita o alargamento do aglomerado rural 
de Rio Côvo de forma a abranger a pré-
existência construtiva. 

Solicita ainda esclarecimento em relação 
aos parâmetros urbanísticos a aplicar aos 
empreendimentos turísticos. 

11 / 14.01.2015 

Pedro Ângelo Sousa Barcouço Requer o alargamento da zona urbana do 
aglomerado urbano de Sargento-Mor ao 
longo da Rua dos Covões, de forma a 
abranger o terreno que possui e que se 
encontra classificado como Espaço Agrícola 
de Produção. 

12 / 13.01.2015 

Freguesia de Barcouço Barcouço Solicita o acerto da delimitação do 
perímetro urbano do aglomerado de 
Adões. 

13 / 15.01.2015 

Aníbal Batista Moreira Casal 
Comba 

Solicita a reposição dos pressupostos do 
PDM em vigor que permitem a 
concretização de uma moradia em Ponte 
de Viadores. 

14 / 15.01.2015 

Dulce Maria da Cruz Ribeiro Casal 
Comba 

Propõe que o perímetro urbano de Casal 
Comba seja redefinido indo ao encontro 
dos limites cadastrais. 

15 / 15.01.2015 

João Alexandre Dias Figueiredo Luso Solicita a reclassificação do solo no 
aglomerado de Barrô, com a desafetação 
da Reserva Agrícola Nacional, dada a 
intenção de construir uma habitação. 

16 / 15.01.2015 

José Carlos Duarte da Silva Luso Solicita que uma pequena faixa do seu 
terreno classificada como Reserva 
Ecológica Nacional seja excluída deste 
regime e passe a integrar o perímetro 
urbano das Várzeas. 

17 / 15.01.2015 
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Figura 11 – Planta da Localização das Participações Recebidas durante o Segundo Período de Discussão Pública da Revisão do 
Plano Diretor Municipal da Mealhada. 
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4.1 ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS  

 

No decurso do Segundo Período de Discussão Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Mealhada foi registada a entrada de dezassete participações. 

 

4.1.1 PARTICIPAÇÕES POR MODO DE PARTICIPAÇÃO  

 

Do conjunto de participações recebidas, a esmagadora maioria – quinze participações, correspondentes a 88,2% 

da totalidade das exposições que deram entrada – foi entregue em mão, na Divisão de Planeamento da Câmara 

Municipal de Mealhada e duas foram remetidas através de correio eletrónico.  

 

4.1.2 PARTICIPAÇÕES POR LOCALIZAÇÃO  

 

No que respeita à incidência territorial, constata-se que as freguesias de Barcouço e Luso foram as que reuniram 

o maior número de participações – seis participações cada – seguindo-se, com duas participações, as freguesias 

de Casal Comba e da Pampilhosa. Sobre a União das Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes recaiu 

uma participação. 

 

 

Tabela 3 – Distribuição territorial das Participações  

FREGUESIA  
N.º DE 

PARTICIPAÇÕES 
RECEBIDAS 

Barcouço 6 

Casal Comba 2 

Luso 6 

Pampilhosa 2 

Vacariça  0 

União das Freguesias de Mealhada, 
Ventosa do Bairro e Antes 

1 

.  

 
 

Barcouço
35%

U. F. 
Mealhada, 
Ventosa do 

Bairro e 
Antes

6%
Casal Comba

12%

Luso
35%

Pampilhosa
12%

 
Gráfico 1 – Distribuição territorial das Participações 

 

4.1.3 PARTICIPAÇÕES POR TIPO DE PARTICIPANTE  

 
A participação foi maioritariamente de iniciativa particular, reunindo 76,5% das participações registadas – onze 

em nome individual e duas sociedades. A Junta de Freguesia de Barcouço apresentou 4 exposições que 

representam 23,5% do total de participações recebidas. 
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4.1.4 PARTICIPAÇÕES POR TIPO DE PRETENSÃO 

 

Verifica-se que é sobre o solo rural que recai praticamente a totalidade das pretensões, sendo que se destacam 

claramente aquelas que se prendem com a capacidade construtiva, designadamente através da integração de 

espaços pertencentes à categoria de Solo Rural em espaços que integram a categoria de Solo Urbano, 

nomeadamente em ‘Espaços Urbanos de Baixa Densidade – Zona Urbana’. 

15

1 1 2
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20

Solo Rural Solo Urbano Regulamento Outros

 
Gráfico 2 – Participações por Tipo de Pretensão. 
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 Gráfico 3 – Pretensões. 
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4.1.5  PARTICIPAÇÕES E AS COLISÕES COM OS REGIMES DA RAN E DA REN 

 

Verifica-se que algumas das pretensões expressas no decurso do segundo período de discussão pública – dez, 

que correspondem a 41,2% da globalidade das participações registadas – colide, total ou parcialmente, com os 

regimes da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional.  

 

2 2 2
1

10

0

5

10

15

RAN REN RAN e REN RAN e 
Aproveitamento 

Hidroagrícola

Sem implicações 
com os regimes da 

RAN e REN

 
Gráfico 4 – Participações – Colisões com os regimes da RAN e da REN. 
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4.2 PONDERAÇÃO  

 

A metodologia utilizada na análise das participações e sugestões apresentadas pelos munícipes no decurso da 

Segunda Discussão Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal da Mealhada englobou a apreciação e 

ponderação individualizada da totalidade das participações recebidas e as respetivas respostas. 

As participações foram organizadas em fichas individualizadas de acordo com o número de registo de entrada na 

Divisão de Planeamento Municipal da Câmara Municipal de Mealhada, contendo a identificação do requerente, o 

resumo da exposição apresentada e em que tipo de pretensão se enquadra, a respetiva ponderação e proposta 

de decisão e, quando aplicável, a indicação do(s) elemento(s) do plano a alterar.  
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REQUERENTE: Diogo Fernando Amaral Ribeiro Ref.ª da Participação: 
1 

ASSUNTO: Alargamento do Perímetro Urbano – Pampilhosa  Data de Entrada: 11.12.2014 

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação X 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

O requerente vem solicitar a expansão do perímetro urbano de forma a enquadrar a edificação de uma 
moradia.  

 

 
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

A pretensão apresentada pelo requerente diz respeito à proposta para edificar uma moradia num local 
abrangido pela categoria de Espaço de Aptidão Turística. Embora no local em questão existam 4/5 habitações, 
trata-se de uma área predominantemente rural, sem as características que a permitam equiparar a uma área 
de caraterísticas urbanas. Aliás, o próprio requerente afirma que a aquisição do terreno foi realizada no 
pressuposto de edificar com base nas regras do PDM em vigor – admite-se a edificabilidade para fins 
habitacionais com uma parcela de 5000 m

2
. 

A proposta de Revisão do PDM, admite a edificabilidade para fins habitacionais com uma parcela de 10000 m
2
 

em solo rural e desde que garantidas as disposições legais relativas ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta 
contra Incêndios - garantia de uma faixa de 50 metros em redor da edificação. Acresce ainda que o local em 
questão se encontra abrangido pela Reserva Ecológica Nacional (Áreas de Máxima Infiltração) e Reserva 
Agrícola Nacional. 
Atendendo às características do local e às servidões e restrições utilidade pública identificadas não se afigura 
adequado a expansão do perímetro urbano. 
Nestes termos, considera-se que a presente pretensão não deve merecer deferimento.  

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável X 
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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EQUERENTE: António da Fonseca Costa  Ref.ª da Participação: 

2 
ASSUNTO: Vários Data de Entrada: 25.12.2014 

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação X 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

ALARGAMENTO DA ÁREA URBANA DA PAMPILHOSA 
O requerente demonstra a discordância em relação ao alargamento da área urbana da Pampilhosa, 
considerando-a desadequada em relação às perspetivas de desenvolvimento futuro. 
 
CAMPO DE GOLFE 
Discorda com o facto de na ausência de concretização do Plano de Pormenor do Campo de Golfe, manter-se 
como viável apenas a utilização agrícola, não podendo os proprietários edificar. 
 
PLATAFORMA RODOFERROVIÁRIA 
Considera que o projeto da Plataforma Rodoferroviária da Pampilhosa se trata de um projeto preocupante, cuja 
criação de emprego não é significativa face aos constrangimentos de tráfego de veículos pesados e a poluição 
que irá provocar e que a localização proposta não se revela como a mais indicada. 

 
 

PONDERAÇÃO:  
  

ALARGAMENTO DA ÁREA URBANA DA PAMPILHOSA 

Embora o plano preveja um alargamento da área urbana no Aglomerado Urbano da Pampilhosa, este 
alargamento não se traduz na disponibilização imediata de solos para o processo de urbanização. Verifica-se o 
aumento da área urbana pela integração de espaços verdes na área do perímetro urbano (Jardim da 
Pampilhosa e zona verde de enquadramento da Ribeira do Cértima envolvente ao quartel dos Bombeiros 
Voluntários da Pampilhosa) – cerca de 24 ha. Além desta “expansão do perímetro urbano” verifica-se ainda a 
integração em solo urbanizável da área da UOPG 8 – Zona das Cerâmicas. Esta área de cerca de 40 ha, destina-
se à expansão programada do Aglomerado Urbano e será objeto de programação e execução, caso se justifique 
a expansão do mesmo. 
Finalmente refere-se que a dinâmica urbanística e demográfica observada na última década no Aglomerado 
Urbano da Pampilhosa, justifica a previsão de áreas que permitam a expansão ordenada, sendo o modelo 
preferencial de ocupação do solo baseado em tipologias de média-baixa densidade. 
CAMPO DE GOLFE 
O contexto económico-financeiro que o País atualmente atravessa, indicia que no curto-médio prazo seja de 
difícil concretização o Projeto do Campo de Golfe da Pampilhosa. Introduz-se na proposta de plano a 
possibilidade de desenvolver os usos e ocupações complementares aos Espaços Agrícolas de Produção e 
Espaços Florestais de Produção, neste local. 
Quando a Câmara Municipal considerar que estão reunidas as condições para a implementação do Projeto do 
Campo de Golfe da Pampilhosa determinará, através de mecanismo adequado, a suspensão do 
desenvolvimento dos usos e ocupações complementares aos Espaços Agrícolas de Produção e Espaços 
Florestais de Produção. 
PLATAFORMA RODOFERROVIÁRIA 
A Unidade Operativa da Plataforma Rodoferroviária da Pampilhosa foi alterada com o objetivo de articular o 
desenvolvimento desta infraestrutura com o Município de Coimbra. Considera-se que o espaço delimitado é 
suficiente e adequado para o desenvolvimento deste tipo de infraestrutura. 

 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável X 
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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REQUERENTE: Arlindo Silva Cruz Ref.ª da Participação: 
3 

ASSUNTO: Alargamento do Perímetro Urbano – Luso Data de Entrada: 09.01.2015 

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação X 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

O requerente vem solicitar, à semelhança da primeira discussão pública, o alargamento da Zona Urbana do 
aglomerado do Luso de forma a integrar o terreno de que é proprietário. 
 

 

 

 

PONDERAÇÃO:  
  

A reclamação apresentada refere-se a uma situação que no âmbito da primeira discussão pública da Revisão do 
PDM mereceu concordância, condicionado ao parecer favorável da Direção Regional de Agricultura e Pescas. 
Esta entidade emitiu parecer desfavorável à desafetação da mancha de RAN. 
Recorde-se que a área em questão também já tinha sido objeto de proposta de integração em perímetro 
urbano durante o processo de elaboração do plano, tendo esta entidade se pronunciado desfavoravelmente à 
integração da área em perímetro urbano.  
A área em questão insere-se no meio da zona de Vale, pelo que não se afigura o local mais adequado para a 
edificação urbana. Nestes termos indefere-se a reclamação apresentada. 

 

 
       

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável X 
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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REQUERENTE: Freguesia de Barcouço Ref.ª da Participação: 
4 

ASSUNTO: Alargamento do Perímetro Urbano - Barcouço Data de Entrada: 12.01.2015  

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação x 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

A Junta de Freguesia de Barcouço vem solicitar, à semelhança do anterior Período de Discussão Pública da 
Revisão do PDM, a integração da área definida pelo prolongamento da Alameda do Jardim e da Azinhaga da 
Fonte Nova, área esta que, dada a proximidade ao centro do aglomerado, contribui para a sua nucleação.   

 

 
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

A reclamação apresentada refere-se a uma situação que no âmbito da primeira discussão pública da Revisão do 
PDM mereceu concordância, condicionado ao parecer favorável da Direção Regional de Agricultura e Pescas. 
Esta entidade emitiu parecer desfavorável à desafetação da mancha de RAN. 
Recorde-se que a área em questão também já tinha sido objeto de proposta de integração em perímetro 
urbano durante o processo de elaboração do plano, tendo esta entidade se pronunciado desfavoravelmente à 
integração da área em perímetro urbano.  
Considera-se que a área em questão é essencial para a consolidação da estrutura urbana num local que é o 
centro do aglomerado urbano, nomeadamente na zona da Alameda do Jardim até ao cruzamento com a 
variante a Barcouço. Nestes termos, aceita-se a reclamação apresentada, ficando a alteração da proposta de 
plano condicionada à obtenção de parecer favorável da Direção Regional de Agricultura e Pescas. 

 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável X Favorável Parcial  Desfavorável  
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: Regulamento    
       

 Planta de Ordenamento  X   
       

 Planta de Condicionantes    
       

 Outras Peças    
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REQUERENTE: Freguesia de Barcouço Ref.ª da Participação: 
5 

ASSUNTO: Alargamento do Perímetro Urbano - Pisão Data de Entrada: 12.01.2015  

 
         

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação x 
         

 
  

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

 
A Junta de Freguesia de Barcouço vem solicitar o alargamento da Zona Urbana no aglomerado urbano do Pisão, 
até ao limite da faixa de proteção da Autoestrada n.º1.  
 

 
 
  

PONDERAÇÃO:  
  

A sugestão apresentada refere-se a uma extensão do perímetro urbano no Aglomerado Urbano do Pisão, na 
estrada que liga o Pisão a Barcouço. Esta proposta irá representar um ajustamento cadastral da área que está 
inserida em perímetro urbano, implicando uma extensão do perímetro urbano em cerca de 20 metros ao longo 
do arruamento. 
Propõe-se deferir favoravelmente a pretensão apresentada, não podendo a extensão do perímetro urbano 
interferir com a zona de servidão da Auto-Estrada n.º 1. 
 

 
       

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial X Desfavorável  
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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REQUERENTE: Freguesia de Barcouço Ref.ª da Participação: 
6 

ASSUNTO: Acerto do Perímetro Urbano – Acerto Cadastral Data de Entrada: 12.01.2015 

 
         

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação x 
         

 
  

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

 
A Junta de Freguesia de Barcouço vem solicitar o ajuste do limite do Espaço Urbano proposto, mantendo o que 
está no PDM em vigor, evitando-se que seja inviabilizada a construção de uma moradia unifamiliar, para a qual 
deu entrada nos serviços municipais um pedido de informação prévia. 

 
 

 
  

PONDERAÇÃO:  
  

A sugestão apresentada refere-se a um pequeno acerto do perímetro urbano ajustando-o à configuração 
cadastral da propriedade.  
Considera-se aceitar a sugestão apresentada e corrigir a delimitação do perímetro urbano numa faixa de largura 
não superior a 10 metros, fazendo coincidir o limite do perímetro urbano com a delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional.  

 
 

 
       

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável X Favorável Parcial  Desfavorável  
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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REQUERENTE: Manuel Antunes Ref.ª da Participação: 
7 

ASSUNTO: Reserva Agrícola Nacional - Lameira de Santa Eufémia Data de Entrada: 12.01.2015  

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação X 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

O requerente solicita que os terrenos de que é proprietário sejam, total ou parcialmente, desafetados da 
Reserva Agrícola Nacional, passando a integrar o perímetro urbano. 

 

  
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

Os terrenos do requerente inserem-se numa zona com características predominantemente rurais, local situado 
entre a Lameira de São Geraldo e Lameira de Santa Eufémia. A aptidão natural do solo naquele local é a 
atividade agrícola. Neste contexto, o potencial do solo para o desenvolvimento da atividade agrícola é 
reconhecido com a sua inclusão em Reserva Agrícola Nacional. Acresce ainda o facto de uma parte dos terrenos 
do requerente se encontrarem sujeitos à servidão administrativa do Aproveitamento Hidroagrícola do Luso, 
Vacariça e Mealhada.  
Nestes termos considera-se que não deve merecer deferimento a pretensão do requerente para inclusão deste 
local em perímetro urbano. 
 

 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável X 
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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REQUERENTE: Nuno Ricardo Fernandes dos Santos Ref.ª da Participação: 
8 

ASSUNTO: Alargamento do Perímetro Urbano - Luso Data de Entrada: 12.01.2015  

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação X 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

O requerente solicita uma pequena extensão do Espaço Residencial no aglomerado urbano do Luso. 

 

 
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

O terreno objeto da reclamação é adjacente à delimitação do perímetro urbano na Rua Vale da Ribeira, Luso, 
sendo a proposta de alargamento da área urbana de cerca de 10 metros de extensão ao longo do arruamento. 
Trata-se de um acerto à delimitação do perímetro urbano quase sem expressão territorial. No entanto, a área 
objeto da reclamação está maioritariamente abrangida pelo Regime da Reserva Ecológica Nacional.  
Nestes termos indefere-se a proposta apresentada. 

 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável X 
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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REQUERENTE: Alcides Branco & CA, S.A Ref.ª da Participação: 
9 

ASSUNTO: Alteração de classificação do solo Data de Entrada: 14.01.2015  

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação X 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

A requerente demonstra o seu desacordo relativamente à alteração de classificação do solo na área onde se 
encontra a unidade industrial de que é proprietária, passando de uma situação em que se encontra implantada 
em Solo Urbano – Espaço de Atividades Económicas para Solo Rural – Espaço Agrícola de Produção. 

 

 
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

Sobre os fundamentos invocados na exposição quanto à aplicação de uma medida altamente desproporcionada 
e que a alteração introduzida implicará o encerramento do estabelecimento industrial do requerente, 
esclarece-se o seguinte: 
A lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de  urbanismo e o regime 
jurídico dos instrumentos de gestão territorial estabelecem que a competência para elaboração do Plano 
Diretor Municipal é da Câmara Municipal.  
A lei estabelece que o Plano Diretor Municipal define a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 
municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e articula as 
orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional e estabelece o 
modelo de organização espacial do território municipal. 
Neste contexto, a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal reflete as soluções que a Câmara 
Municipal considera mais adequadas para a promoção do desenvolvimento territorial sustentado. Esta planta 
traduz as opções de planeamento territorial, determinando o destino básico dos terrenos através da sua 
integração na classe de solo rural ou classe de solo urbano. 
É amplamente reconhecido que a atividade de planeamento do território encerra em si um poder 
discricionário, pelo facto de permitir às entidades que elaboram os planos, a definição das soluções de 
planeamento que consideram mais ajustadas para a promoção do desenvolvimento territorial sustentado. 
De qualquer modo, o Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, veio estabelecer os critérios de 
classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios e as categorias de qualificação do solo rural e 
urbano, aplicáveis a todo o território nacional, balizando com rigor a forma como as opções de classificação do 
solo podem ser tomadas.  
A classificação do terrenos como solo rural “visa proteger o solo como recurso natural escasso e não renovável, 
salvaguardar as áreas afetas a usos agrícolas e florestais, à exploração de recursos geológicos ou à conservação 
da natureza e da biodiversidade e enquadrar adequadamente outras ocupações e usos incompatíveis com a 
integração em espaço urbano ou que não confiram o estatuto de solo urbano”.  
A classificação de terrenos como solo urbano “visa a sustentabilidade, a valorização e o pleno aproveitamento 
das áreas urbanas, no respeito pelos imperativos de economia do solo e dos demais recursos territoriais”, 
integrando os solos urbanizados e aqueles cuja urbanização seja possível programar, e ainda os solos afetos à 
estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do espaço urbano. 
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A proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal, classifica o local onde se implanta o estabelecimento 
industrial de refinação de azeite, óleos e gorduras e de produção de óleos vegetais brutos, na categoria do 
Espaço Agrícola de Produção, da classe de solo rural.  
Este local enquadra-se num espaço territorial de caraterísticas predominantemente rurais, onde a área de 
várzea é o principal elemento qualificador da paisagem natural. O contexto biofísico determina ainda que esta 
zona integre vastas áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, e 
consequentemente seja um dos principais corredores ecológicos do Concelho. (ver Planta da Estrutura 
Ecológica Municipal).  
A classificação do solo proposta na Revisão do Plano Diretor Municipal para aquele local respeita os critérios 
que estão estabelecidos no Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio. Por um lado, temos um 
enquadramento territorial e biofísico que determina uma aptidão natural associada ao desenvolvimento de 
atividade agrícola. Acresce ainda que as caraterísticas da atividade instalada no local tornam este uso 
incompatível com a sua integração em espaço urbano - observe-se que a atividade desenvolvida no 
estabelecimento industrial está intimamente relacionada com a atividade agrícola, tendo em conta que as 
matérias-primas que utiliza são provenientes deste setor de atividade. Finalmente, é também evidente que o 
local onde se implanta este estabelecimento industrial não apresenta caraterísticas que o permitam enquadrar 
na classe de solo urbano, quer pela inexistência de aglomeração de edifícios, quer pela sua desarticulação 
relativamente aos aglomerados urbanos envolventes, quer ainda, pela ausência de caraterísticas de 
urbanidade. 
Com a integração do terreno objeto da presente reclamação em Espaço Agrícola de Produção, não é criado 
nenhum obstáculo à manutenção e desenvolvimento da atividade instalada. O regime de uso e ocupação do 
solo e regime de edificabilidade opera-se de acordo com as normas definidas nos artigos 14.º, 15º e 16º do 
Regulamento da Revisão do Plano Diretor Municipal: 

SECÇÃO II – ESPAÇOS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO 
 

Artigo 14º  
Caracterização dos Espaços Agrícolas de Produção 

 

Os espaços pertencentes a esta categoria possuem características mais adequadas à atividade agrícola, englobando áreas 

que apresentam ou revelam elevada capacidade de uso agrícola, bem como outras que, pelo seu uso dominante atual, 

carecem de ações de reconversão ou recuperação. 

 

Artigo 15º  
Estatuto de Uso e Ocupação do Solo 

 

1- Sem prejuízo do disposto nos regimes jurídicos da REN e da RAN, nos Espaços Agrícolas de Produção são permitidas as 

seguintes ocupações e utilizações: 

a) Anexos Agrícolas e Pecuários de apoio à atividade na parcela; 

b) Instalações agrícolas, pecuárias e aquícolas;  

c) Habitação Unifamiliar; 

d) Equipamentos de Utilização Coletiva, desde que demonstrada a ausência de alternativas viáveis para a sua 

localização em solo urbano e reconhecido o interesse municipal por deliberação da Assembleia Municipal;  

e) Empreendimentos Turísticos, nomeadamente, estabelecimentos hoteleiros do tipo hotéis e pousadas, 

empreendimentos de turismo no espaço rural, empreendimentos de turismo de habitação e parques de campismo 

e caravanismo;  

f) Atividades Industriais, apenas nos casos em que se relacione com atividades agrícolas, agropecuárias ou 

agroflorestais; 

g) Arborização e rearborização, de espécies de árvores florestais e modelos de silvicultura que constem do Plano 

Regional de Ordenamento Florestal; 
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h) Prospeção, pesquisa e exploração de Recursos Geológicos do domínio público nos termos da legislação em vigor; 

i) Prospeção, pesquisa e exploração de Recursos Geológicos do domínio privado, mediante a declaração de interesse 

municipal; 

Artigo 16º  
Regime de Edificabilidade 

 

1- A edificabilidade nos Espaços Agrícolas de Produção fica condicionada ao cumprimento dos seguintes parâmetros 

urbanísticos: 

 

a) Anexos Agrícolas e Pecuários: 

i) Área mínima da parcela – a existente, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais relativas ao 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Altura máxima da fachada – 4 metros; 

iii) Área de construção máxima – 150 m2; 

 

b) Instalações agrícolas, pecuárias e aquícolas: 

i) Área mínima da parcela – a existente, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais relativas ao 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Altura máxima da fachada – 7 metros; 

iii) Índice de utilização máximo – 0,2, determinado em função da dimensão territorial das explorações; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,15, determinado em função da dimensão territorial das explorações; 

v) As instalações pecuárias não deverão localizar-se a menos de 500 m do perímetro urbano. 

 

c) Habitação Unifamiliar: 

i) Área mínima da parcela – 10 000 m2, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais relativas ao 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Número máximo de pisos – 2; 

iii) Área de construção máxima – 350 m2 e 100m2 para anexos; 

 

d) Equipamentos de Utilização Coletiva – depende da natureza do equipamento; 

 

 

e) Hotéis e Hotéis Rurais 

i) Área mínima da parcela – 10 000 m2, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais relativas ao 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Número máximo de pisos – 2; 

iii) Índice de utilização máximo – 0,25; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,2; 

 

f) Parques de Campismo e Caravanismo 

i) Área mínima da parcela – 10 000 m2, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais relativas ao 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Número máximo de pisos – 2; 
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iii) Índice de utilização máximo – 0,1; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,1; 

 

g) Atividades Industriais 

i) Área mínima da parcela – 15 000 m2, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais relativas ao 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Número máximo de pisos – 2; 

iii) Índice de utilização máximo – 0,2; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,15; 

v) Tipologia do estabelecimento industrial – tipo 3; 

 

2- Na instalação das tipologias de empreendimentos turísticos direcionadas para preexistências, como as pousadas, 

empreendimentos de turismo de habitação e empreendimentos de turismo em espaço rural, com exceção dos hotéis 

rurais construídos de raiz, é permitida a ampliação das construções existentes, desde que a área de construção não 

exceda 40% da existente, e o n.º de pisos não seja superior a 2, salvaguardando a cércea existente, se superior. 

 

3- Os Empreendimentos Turísticos devem cumprir os seguintes critérios: 

a) adoção de soluções arquitetónicas e construtivas que assegurem a adequada inserção na morfologia  do terreno e 

garantam a preservação das vistas e da paisagem; 

b) adoção de soluções paisagísticas que valorizem o património natural e cultural do local e da envolvente; 

c) excetuam-se das normas dispostas nas alíneas anteriores, os hotéis que resultem da reabilitação e renovação de 

edifícios pré-existentes e de valia patrimonial e as pousadas. 

Realça-se ainda que o Regulamento da Revisão do Plano Diretor Municipal estabelece um regime excecional 
para ampliação de edificações existentes que não se compatibilizem com o estatuto de uso e ocupação ou 
regime de edificabilidade da categoria onde se inserem – artigo 13.º: 
 

Artigo 13º  
Edificações Existentes 

 
1- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, admite-se a realização de obras de ampliação em edificações existentes, à 

data da entrada em vigor do plano, não compatíveis com o estatuto de uso e ocupação do solo ou com o regime de 

edificabilidade e desde que a pré-existência não se mostre incompatível com os usos envolventes. 

2- A realização de obras de ampliação tem carater excecional e deve ser fundamentada na necessidade de satisfazer as 

condições ambientais, de habitabilidade, de mobilidade, de segurança, de saúde pública e viabilidade técnica e 

económica das atividades instaladas. 

3- A área a ampliar não poderá exceder 50% da área de construção. 

 
Conclusão: 
Os argumentos apresentados pelo requerente, nomeadamente, que a alteração projetada na Revisão do PDM, 
implicará o encerramento do estabelecimento industrial não correspondem à verdade porque conforme se 
descreve acima, as normas do Regulamento da Revisão do Plano Diretor Municipal, preveem nos Espaços 
Agrícolas de Produção a instalação de Atividades Industriais, quando se relacionem com atividades agrícolas, 
agropecuárias ou agroflorestais, além de que, é estabelecido um regime excecional para a ampliação de 
edificações existentes que não se compatibilizem com o estatuto de uso e ocupação ou regime de 
edificabilidade da categoria onde se inserem. 
Assim, atento o exposto, não se vislumbra como pode a exponente fazer crer que a nova classificação do solo 
implica o encerramento da atividade industrial que detém, caindo, assim, por terra todos os argumentos 
mobilizados. 
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Por consequência, não há qualquer violação de princípios constitucionais, invocados pela exponente, porquanto 
a Revisão do PDM não sacrifica nenhum dos seus direitos preexistentes, permitindo até, como se viu, a 
execução de obras de ampliação. 
Mais: ficou provado que inexiste qualquer violação do princípio da proporcionalidade, uma vez que a Revisão 
do PDM não implica qualquer prejuízo ao exponente que, erradamente, partiu do pressuposto (errado) de que 
o fim da reclassificação seria o encerramento da laboração. Ora, diga-se que não é esse o objetivo do 
planeamento urbanístico. 
Nestes termos, considera-se que deverá ser mantida a classificação do solo conforme a proposta submetida a 
discussão pública, ou seja, Espaço Agrícola de Produção. 
 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável X 
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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REQUERENTE: Hermenegildo Madeira de Oliveira & Filhos LDª Ref.ª da Participação: 
10 

ASSUNTO: Viabilidade futura da atividade Data de Entrada: 14.01.2015  

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação X 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

A requerente solicita a alteração da Proposta de Revisão do PDM para que não seja inviabilizada a continuidade 
do exercício da sua atividade que se encontra instalada desde a década de 50. 

 

 
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

A exposição apresentada tem por objetivo assegurar a viabilidade futura da atividade atualmente instalada. A 
propriedade onde se insere a atividade está delimitada na classe de solo urbano e na classe de solo rural. 
Nos termos do parecer da Policia de Segurança Pública anexo à exposição verifica-se a necessidade de 
deslocalizar um pequeno armazém utilizado para fabrico/armazenagem de produtos explosivos, de forma a 
cumprir as regras de segurança impostas pelo Regulamento de Segurança dos Estabelecimentos de Fabrico e de 
Armazenagem de Produtos Explosivos - Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de Maio. 
A nova localização para este armazém deverá ocorrer num local inserido na categoria de Espaço Florestal de 
Produção. No entanto, o regulamento do PDM não estabelece este uso/ocupação como complementar do 
Espaço Florestal de Produção. 
Tendo em consideração que se trata de uma atividade instalada há largos anos naquele local, e que não gera 
incompatibilidades os usos envolventes, considera-se que deve ser deferido favoravelmente o requerimento 
apresentado devendo, para o efeito, ser introduzida uma alteração ao regulamento do Plano que garanta a 
compatibilidade da atividade instalada com o estatuto de uso e ocupação do solo, na categoria de Espaço 
Florestal de Produção. 

 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável X Favorável Parcial  Desfavorável  
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: Regulamento X   
       

 Planta de Ordenamento     
       

 Planta de Condicionantes    
       

 Outras Peças    
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REQUERENTE: Renato Paulo Esteves Pereira Ref.ª da Participação: 

11 ASSUNTO: Alargamento do Aglomerado Rural de Rio Côvo e Parâmetros 
Urbanísticos 

Data de Entrada: 14.01.2015  

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento X Reclamação X 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

O requerente, tendo como objetivo a realização de um investimento na área do turismo e/ou lazer, solicita a 
ampliação do Aglomerado Rural de Rio Côvo de forma a abranger a pré-existência construtiva (atualmente em 
ruína). 
 
Solicita ainda esclarecimento em relação aos parâmetros urbanísticos a aplicar aos empreendimentos turísticos. 

 

 
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

A delimitação do Aglomerado Rural de Rio Côvo teve por princípio a inclusão nesta categoria de espaço, os 
terrenos com edificações existentes ou integrados na estrutura urbano-rural do lugar, tendo sido estabelecida 
uma profundidade de 50 metros para a mancha de terreno afeta à categoria de espaço. 

Nestes termos, considera-se que não devem ser introduzidas alterações na delimitação do 
Aglomerado Rural, visto que uma parte significativa do terreno objeto da reclamação se encontra 
dentro da delimitação proposta. 
Relativamente à dúvida suscitada pela ausência de parâmetros urbanísticos para as tipologias de 
empreendimentos turísticos associadas a pré-existências, tal situação será objeto de correção no regulamento 
do PDM, tendo por referência os parâmetros utilizados para as categorias de Espaço Agrícola de Produção e 
Espaço Florestal de Produção (ver alterações introduzidas pela Câmara Municipal no Regulamento do Plano). 

 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável X 
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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REQUERENTE: Pedro Ângelo Sousa Ref.ª da Participação: 
12 

ASSUNTO: Alargamento do perímetro urbano – Sargento-Mor Data de Entrada: 14.01.2015  

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão X Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação  
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

Requer o alargamento da zona urbana do aglomerado urbano de Sargento-Mor ao longo da Rua dos Covões, de 
forma a abranger o terreno que possui e que se encontra classificado como Espaço Agrícola de Produção. 

 

 
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

A proposta de ampliação do perímetro urbano refere-se a um local que não apresenta caraterísticas para a 
promoção do processo de urbanização, quer pela ausência de infraestruturas urbanísticas, quer pelas 
caraterísticas biofísicas do local. 
Nestes termos indefere-se a pretensão apresentada.  
 

 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável X 
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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REQUERENTE: Freguesia de Barcouço Ref.ª da Participação: 
13 

ASSUNTO: Alargamento do Perímetro Urbano - Adões Data de Entrada: 15.01.2015 

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação x 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

A Junta de Freguesia de Barcouço vem solicitar que se proceda ao alargamento do perímetro urbano no 
aglomerado urbano de Adões, abrangendo a edificação existente. 
 

 
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

Tratando-se de uma edificação existente que se encontra adjacente à delimitação proposta para o perímetro 
urbano, aceita-se parcialmente a reclamação apresentada, devendo o perímetro urbano passar a abranger a 
zona onde se encontra implantada a edificação existente.  
 
 

 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial X Desfavorável  
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: Regulamento    
       

 Planta de Ordenamento  X   
       

 Planta de Condicionantes    
       

 Outras Peças    
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REQUERENTE: Aníbal Batista Moreira Ref.ª da Participação: 
14 

ASSUNTO: Ponte de Viadores Data de Entrada: 15.01.2015  

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação X 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

O requerente vem solicitar que sejam repostos os pressupostos do PDM em vigor que permitem a 
concretização de uma moradia ou a afetação do terreno ao uso industrial. 

 

 
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

Trata-se de um local que é adjacente á delimitação da Zona Industrial de Viadores. Uma parte do terreno objeto 
da reclamação encontra-se inserida no perímetro da zona industrial.  
Tendo em conta a proximidade do local ao à zona industrial não deverá ser promovida a instalação de usos 
habitacionais no local.  
Nestes termos aceita-se parcialmente a sugestão apresentada, devendo a área do terreno que não é abrangida 
pela Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, ser incluída no perímetro da Zona Industrial, bem 
como a área onde se implanta uma edificação existente, no lado oposto da estrada, visto tratar-se de um local 
que é reconhecido com a principal entrada na Zona Industrial de Viadores.  
 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial X Desfavorável  
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: Regulamento    
       

 Planta de Ordenamento  X   
       

 Planta de Condicionantes    
       

 Outras Peças    
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REQUERENTE: Dulce Maria da Cruz Ribeiro Ref.ª da Participação: 
15 

ASSUNTO: Alargamento do Perímetro Urbano – Acerto Cadastral Data de Entrada: 15.01.2015 

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão X Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação  
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

A requerente propõe que o perímetro urbano seja redefinido indo ao encontro dos limites cadastrais. 
 

 
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

Entende-se que a área do terreno que está inserida no perímetro urbano é suficiente para a promoção do 
processo de urbanização de acordo com a tipologia de ocupação dominante nos espaços urbanos de baixa 
densidade.  
Nestes termos indefere-se a sugestão apresentada. 
 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável X 
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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REQUERENTE: João Alexandre Dias Figueiredo Ref.ª da Participação: 
16 

ASSUNTO: Barrô Data de Entrada: 15.01.2015 

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação X 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

O requerente vem expor a sua intenção em construir a sua habitação no Vale das Cerejeiras, em Barrô, onde 
possui dois lotes classificados, na Proposta de Revisão do PDM, em Espaço Agrícola de Produção. 

 

 
 

 

PONDERAÇÃO:  
  

A reclamação apresentada refere-se a um local que não está inserido na estrutura urbana do aglomerado de 
Barrô. Embora se identifique no local a existência de uma habitação (cujo licenciamento implicou a obtenção 
favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional) trata-se de uma área de caraterísticas rurais, 
encontrando-se também abrangida pelos regimes da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional. 
Neste contexto, considera-se que o local não deve ser objeto de reclassificação do solo, pelo que a reclamação 
não merece deferimento. 
 

 

 

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial  Desfavorável X 
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
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REQUERENTE: José Carlos Duarte da Silva Ref.ª da Participação: 
17 

ASSUNTO: REN - Várzeas Data de Entrada: 15.01.2015 

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO: Sugestão  Observação  Pedido de Esclarecimento  Reclamação X 
         

 

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO:  
  

O requerente vem solicitar que a pequena faixa do seu terreno que se encontra classificada como Reserva 
Ecológica Nacional seja excluída deste regime e passe a integrar no perímetro urbano. 

 

 
 

 
  

PONDERAÇÃO:  
  

A sugestão apresentada refere-se a um pequeno acerto do perímetro urbano, visto que uma parte do terreno 
identificado já se encontra delimitado na classe de solo urbano. 
Existe uma pequena parte do terreno que está abrangida pela delimitação da Reserva Ecológica Nacional, no 
entanto, considera-se que é possível fazer coincidir a delimitação do perímetro urbano com a delimitação da 
Reserva Ecológica Nacional. 
Tratando-se de um acerto ao perímetro urbano justificado pela sua adaptação à configuração cadastral do 
terreno e pela inclusão de uma edificação existente, propõe-se deferir favoravelmente a reclamação, apenas na 
área que não esteja sujeita ao regime da Reserva Ecológica Nacional.  
 

 
       

PROPOSTA DE DECISÃO: Favorável  Favorável Parcial X Desfavorável  
       

   Previsto no Plano  Sem Enquadramento no Plano  
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: Regulamento    
       

 Planta de Ordenamento  X   
       

 Planta de Condicionantes    
       

 Outras Peças    
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5. ALTERAÇÕES DECORRENTES DA (RE)ANÁLISE EFETUADA PELA CÂMARA 

MUNICIPAL NO DECURSO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA  

 

Embora todo o processo de elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal tenha merecido um 

acompanhamento dos serviços técnicos da Câmara Municipal, durante o período de Discussão Pública a proposta 

de plano voltou a ser objeto de análise. Além disso, a proposta de plano que esteve em Discussão Pública 

efetivou-se como instrumento de trabalho no âmbito da apreciação dos processos de licenciamento de obras 

particulares, em conformidade com o disposto no artigo 117.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, tendo nesse contexto merecido também a apreciação dos técnicos responsáveis pelo licenciamento 

de obras particulares. 

Na sequência da análise efetuada pelos serviços técnicos durante o período de Discussão Pública resulta um 

conjunto de aspetos cuja alteração/retificação deve ser ponderada por parte do executivo municipal, evitando-se 

que o futuro plano seja aprovado com um conjunto de erros, omissões ou incongruências. 

 

5.1.1 REGULAMENTO DO PLANO  

 

 

artigo 11.º, n.º 1, b) 

 

Versão Discussão Pública 

 

b)  Garantia de existência de infraestruturas de acordo com o Regulamento Municipal; 

Proposta de Alteração 

 

b) Garantia de acesso viário e ligação às redes de abastecimento de água, drenagem de águas 

residuais e abastecimento de energia elétrica, realizada a cargo dos interessados; 

Fundamentação 

 

Esta alteração tem por objetivo evitar a utilização de soluções individuais de abastecimento de água ou 

drenagem de águas residuais, que sem o controlo adequado poderão se tornar num problema de saúde pública 

e provocar impactes negativos sobre o ambiente. 

  

 

artigo 13.º 

Edificações Existentes 

 

Versão Discussão Pública 
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1- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, admite-se a realização de obras de ampliação em edificações 

existentes, à data da entrada em vigor do plano, não compatíveis com o estatuto de uso e ocupação do solo ou 

com o regime de edificabilidade e desde que a pré-existência não se mostre incompatível com os usos 

envolventes. 

2- A realização de obras de ampliação tem carater excecional e deve ser fundamentada na necessidade de 

satisfazer as condições ambientais, de habitabilidade, de mobilidade, de segurança, de saúde pública e 

viabilidade técnica e económica das atividades instaladas. 

3- A área a ampliar não poderá exceder 50% da área de construção. 

Proposta de Alteração 

 

1 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, admite-se: 

a) a realização de obras de ampliação em edificações existentes  à data da entrada em vigor do plano, não 

compatíveis com o estatuto de uso e ocupação do solo ou com o regime de edificabilidade e desde que a pré-

existência não se mostre incompatível com os usos envolventes; 

b) a realização de novas obras de edificação, quando estão em causa usos complementares e dependentes 

funcionalmente do uso principal autorizado. 

2 – Esta norma tem carater excecional e deve ser fundamentada na necessidade de satisfazer as condições 

ambientais, de habitabilidade, de mobilidade, de segurança, de saúde pública e viabilidade técnica e económica 

das atividades instaladas. 

3 – As áreas a ampliar e/ou edificar não poderão exceder 50% da área de construção. 

Fundamentação 

 

A forma como o artigo estava redigido dava a entender que apenas poderiam ser materializadas obras de 

ampliação sobre edificações existentes não compatíveis com o estatuto de uso e ocupação do solo ou com o 

regime de edificabilidade. Propõe-se alterar este artigo, de forma a abranger ainda atividades instaladas que 

necessitem de ampliar as suas instalações através da ampliação de edificações existentes ou através da 

construção de novas edificações.  

 

 

artigo 15.º, n.º 1, f) 

 

Versão Discussão Pública 

f) Atividades Industriais, apenas nos casos em que se relacione com atividades agrícolas, agropecuárias ou 

agroflorestais; 

Proposta de Alteração 

f) Atividades Industriais com tipologia de estabelecimento industrial de tipo 3 (SIR), apenas nos casos em que se 

relacione com atividades agrícolas, agropecuárias ou agroflorestais; 

Fundamentação 

Atendendo ao exposto no parecer da Direção Regional de Economia do Centro, optou-se por alterar as 

referências à tipologia do estabelecimento industrial, do Sistema de Industria Responsável, do regime de 

edificabilidade para o estatuto de uso e ocupação da respetiva categoria de espaço.  
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artigo 15.º, n.º 1, j) 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

Atividades Económicas, que contribuam para reforçar a base económica e promoção de emprego, ou que pela 

sua natureza, destino, funcionalidade, localização ou complementaridade com atividades instaladas, justifique a 

sua localização em Solo Rural, desde que reconhecido o interesse municipal por deliberação da Assembleia 

Municipal. 

 

Fundamentação 

A proposta de plano que esteve em discussão pública é omissa em relação à possibilidade de instalação de 

atividade económicas que se apresentam como uma mais-valia para a sustentabilidade da economia local, ou 

atividades que pela sua natureza, destino, funcionalidade, localização ou complementaridade com atividades 

instaladas, justificam a sua implantação em solo rural. 

 

 

 

artigo 15.º, n.º 1, k) 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

Instalações de apoio a atividades culturais, de recreio e lazer e interpretação e educação ambiental. 

Fundamentação 

A proposta de plano que esteve em discussão pública é omissa em relação à possibilidade de instalação de 

edificações de apoio a atividades culturais, de recreio e lazer e interpretação e educação ambiental, em Espaço 

Agrícola de Produção, quando não integradas em equipamentos de utilização coletiva. Nestes termos, introduz-

se a presente alínea, visto que se trata de um uso complementar dos Espaços Agrícolas de Produção. 
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artigo 16.º, n.º 1, g)  

 

Versão Discussão Pública 

g) Atividades Industriais 

i) Área mínima da parcela – 15 000 m2, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais 

relativas ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Número máximo de pisos – 2; 

iii) Índice de utilização máximo – 0,2; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,15; 

v) Tipologia do estabelecimento industrial – tipo 3; 

Proposta de Alteração 

g) Atividades Industriais 

i) Área mínima da parcela – 15 000 m2, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais 

relativas ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Altura máxima da fachada – 9 metros; 

iii) Índice de utilização máximo – 0,2; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,15; 

Fundamentação 

Atendendo ao exposto no parecer da Direção Regional de Economia do Centro, optou-se por alterar as 

referências à tipologia do estabelecimento industrial, do Sistema de Industria Responsável, do regime de 

edificabilidade para o estatuto de uso e ocupação da respetiva categoria de espaço. Introduz-se ainda uma 

retificação no parâmetro referente à cércea/altura máxima da fachada que para instalações de caráter 

industrial deverá ser ligeiramente superior às demais utilizações previstas para o Solo Rural.  

 

 

artigo 16.º, n.º 1, h) 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

i) Atividades Económicas, que contribuam para reforçar a base económica e promoção de emprego, ou 

que pela sua natureza, destino, funcionalidade ou complementaridade com atividades instaladas, 

justifique a sua localização em Solo Rural 
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i) Área mínima da parcela – a existente, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais 

relativas ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Altura máxima da fachada – 9 metros; 

iii) Índice de utilização máximo – 0,2; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,2; 

Fundamentação 

Regime de Edificabilidade das ocupações associadas a atividades económicas, que contribuam para reforçar a 

base económica e promoção de emprego, ou que pela sua natureza, destino, funcionalidade ou 

complementaridade com atividades instaladas, justifique a sua localização em Solo Rural 

 

 

artigo 16.º, n.º 1, i) 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

j) Instalações de apoio a atividades culturais, de recreio e lazer e interpretação e educação ambiental 

i) Área mínima da parcela – a existente, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais 

relativas ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Número máximo de pisos/ Altura máxima da fachada – 2 / 7 metros; 

iii) Índice de utilização máximo – 0,1; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,1; 

Fundamentação 

Regime de Edificabilidade das ocupações associadas a Instalações de apoio a atividades culturais, de recreio e 

lazer e interpretação e educação ambiental 

 

 

artigo 18.º, n.º 1, f) 

 

Versão Discussão Pública 

f) Atividades Industriais, apenas nos casos em que se relacione com atividades agrícolas, agropecuárias ou 

agroflorestais; 
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Proposta de Alteração 

f) Atividades Industriais com tipologia de estabelecimento industrial de tipo 3 (SIR), apenas nos casos em que se 

relacione com atividades agrícolas, agropecuárias ou agroflorestais; 

Fundamentação 

Atendendo ao exposto no parecer da Direção Regional de Economia do Centro, optou-se por alterar as 

referências à tipologia do estabelecimento industrial, do Sistema de Industria Responsável, do regime de 

edificabilidade para o estatuto de uso e ocupação da respetiva categoria de espaço.  

 

 

artigo 18.º, n.º 1, j) 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

Atividades Económicas, que contribuam para reforçar a base económica e promoção de emprego, ou que pela 

sua natureza, destino, funcionalidade, localização ou complementaridade com atividades instaladas, justifique a 

sua localização em Solo Rural, desde que reconhecido o interesse municipal por deliberação da Assembleia 

Municipal. 

 

Fundamentação 

A proposta de plano que esteve em discussão pública é omissa em relação à possibilidade de instalação de 

atividade económicas que se apresentam como uma mais-valia para a sustentabilidade da economia local, ou 

atividades que pela sua natureza, destino, funcionalidade, localização ou complementaridade com atividades 

instaladas, justificam a sua implantação em solo rural. 

 

 

 

artigo 18.º, n.º 1, k) 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

Instalações de apoio a atividades culturais, de recreio e lazer e interpretação e educação ambiental. 
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Fundamentação 

A proposta de plano que esteve em discussão pública é omissa em relação à possibilidade de instalação de 

edificações de apoio a atividades culturais, de recreio e lazer e interpretação e educação ambiental, em Espaço 

Florestal de Produção, quando não integradas em equipamentos de utilização coletiva. Nestes termos, 

introduz-se a presente alínea, visto que se trata de um uso complementar dos Espaços Florestais de Produção. 

 

 

artigo 19.º, n.º 1, g) 

 

Versão Discussão Pública 

g) Atividades Industriais 

i) Área mínima da parcela – 15 000 m2, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais 

relativas ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Número máximo de pisos – 2; 

iii) Índice de utilização máximo – 0,2; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,15; 

v) Tipologia do estabelecimento industrial – tipo 3; 

Proposta de Alteração 

g) Atividades Industriais 

i) Área mínima da parcela – 15 000 m2, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais 

relativas ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Altura máxima da fachada – 9 metros; 

iii) Índice de utilização máximo – 0,2; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,15; 

Fundamentação 

Atendendo ao exposto no parecer da Direção Regional de Economia do Centro, optou-se por alterar as 

referências à tipologia do estabelecimento industrial, do Sistema de Industria Responsável, do regime de 

edificabilidade para o estatuto de uso e ocupação da respetiva categoria de espaço. Introduz-se ainda uma 

retificação no parâmetro referente à cércea/altura máxima da fachada que para instalações de caráter 

industrial deverá ser ligeiramente superior às demais utilizações previstas para o Solo Rural. 

 

 

artigo 19.º, n.º 1, h) 
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Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

h) Atividades Económicas, que contribuam para reforçar a base económica e promoção de emprego, ou 

que pela sua natureza, destino, funcionalidade ou complementaridade com atividades instaladas, 

justifique a sua localização em Solo Rural 

i) Área mínima da parcela – a existente, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais 

relativas ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Altura máxima da fachada – 9 metros; 

iii) Índice de utilização máximo – 0,2; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,2; 

Fundamentação 

Regime de Edificabilidade das ocupações associadas a atividades económicas, que contribuam para reforçar a 

base económica e promoção de emprego, ou que pela sua natureza, destino, funcionalidade ou 

complementaridade com atividades instaladas, justifique a sua localização em Solo Rural 

 

 

artigo 19.º, n.º 1, i) 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

i) Instalações de apoio a atividades culturais, de recreio e lazer e interpretação e educação ambiental 

i) Área mínima da parcela – a existente, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais 

relativas ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

ii) Número máximo de pisos/ Altura máxima da fachada – 2/ 7 metros; 

iii) Índice de utilização máximo – 0,1; 

iv) Índice de ocupação máximo – 0,1; 

Fundamentação 

Regime de Edificabilidade das ocupações associadas a Instalações de apoio a atividades culturais, de recreio e 

lazer e interpretação e educação ambiental 
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artigo 25.º, n.º 2 e n.º 3 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

2 – Em alternativa e até que se encontrem concretizados os objetivos dispostos no número anterior, admite-se 

nesta categoria de espaço, os usos e ocupações previstos para os Espaços Agrícolas de Produção e Espaços 

Florestais de Produção, de acordo com as caraterísticas dos terrenos objeto da intervenção. 

3 – Mediante justificação ponderada, pode a Câmara Municipal, através de mecanismo adequado, suspender o 

disposto no número anterior, com o objetivo de estabelecer as condições necessárias à concretização do 

Campo de Golfe da Pampilhosa.  

 

Fundamentação 

O contexto económico-financeiro que o Pais atualmente atravessa, indicia que no curto-médio prazo seja de 

difícil concretização o Projeto do Campo de Golfe da Pampilhosa, visto tratar-se de um projeto onde a 

componente imobiliária assume um peso bastante grande. Introduz-se a presente alteração no regulamento de 

forma a permitir que os proprietários dos terrenos localizados nesta categoria de espaço possam desenvolver 

os usos e ocupações complementares aos Espaços Agrícolas de Produção e Espaços Florestais de Produção. 

Quando a Câmara Municipal considerar que estão reunidas as condições para a implementação do Projeto do 

Campo de Golfe da Pampilhosa, determinará através de mecanismo adequado a suspensão do 

desenvolvimento dos usos e ocupações complementares aos Espaços Agrícolas de Produção e Espaços 

Florestais de Produção. 

 

 

 

artigo 26.º,  n.º 3 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

3 – Quando se trate de operações urbanísticas compatíveis com o estatuto de uso e ocupação dos Espaços 

Agrícolas de Produção e Espaços Florestais de Produção, aplica-se o regime de edificabilidade previsto no 

presente regulamento para aquelas categorias de espaço.  

 

Fundamentação 

Admitindo-se os usos e ocupações compatíveis com os Espaços Agrícolas de Produção e Espaços Florestais de 

Produção, na categoria de Espaço de Ocupação Turística, estabelece-se regime de edificabilidade idêntico ao já 

estabelecido para aquelas categorias de espaço. 
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artigo 29.º,  n.º 3 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

3 - Na instalação das tipologias de empreendimentos turísticos direcionadas para preexistências, como as 

pousadas, empreendimentos de turismo de habitação e empreendimentos de turismo em espaço rural, com 

exceção dos hotéis rurais construídos de raiz, é permitida a ampliação das construções existentes, desde que a 

área de construção não exceda 40% da existente, e o n.º de pisos não seja superior a 2, salvaguardando a 

cércea existente, se superior. 

 

 

Fundamentação 

Por omissão não foram estabelecidos os parâmetros de edificabilidade aplicáveis às tipologias de 

empreendimentos turísticos direcionadas para preexistências. Nestes termos propõe-se o mesmo regime de 

edificabilidade que se encontra definido para os Espaços Agrícolas de Produção e Espaços Florestais de 

Produção. 

 

 

 

artigo 35.º 

Edificações Existentes 

 

Versão Discussão Pública 

 

1- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, admite-se a realização de obras de ampliação em edificações 

existentes, à data da entrada em vigor do plano, não compatíveis com o estatuto de uso e ocupação do solo ou 

com o regime de edificabilidade e desde que a pré-existência não se mostre incompatível com os usos 

envolventes. 

2- A realização de obras de ampliação tem carater excecional e deve ser fundamentada na necessidade de 

satisfazer as condições ambientais, de habitabilidade, de mobilidade, de segurança, de saúde pública e 

viabilidade técnica e económica das atividades instaladas. 

3- A área a ampliar não poderá exceder 50% da área de construção. 

Proposta de Alteração 

 

1 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, admite-se: 

a) a realização de obras de ampliação em edificações existentes  à data da entrada em vigor do plano, não 
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compatíveis com o estatuto de uso e ocupação do solo ou com o regime de edificabilidade e desde que a pré-

existência não se mostre incompatível com os usos envolventes; 

b) a realização de novas obras de edificação, quando estão em causa usos complementares e dependentes 

funcionalmente do uso principal autorizado. 

 

2 – Esta norma tem carater excecional e deve ser fundamentada na necessidade de satisfazer as condições 

ambientais, de habitabilidade, de mobilidade, de segurança, de saúde pública e viabilidade técnica e económica 

das atividades instaladas. 

 

3 – As áreas a ampliar e/ou edificar não poderão exceder 50% da área de construção. 

4 – Caso não seja possível viabilizar a ampliação das edificações existentes ou novas obras de edificação em 

terrenos integrados na Classe de Solo Urbano, admite-se a concretização dessa ampliação ou nova edificação 

em terrenos integrados na Classe de Solo Rural, contíguos à delimitação da Classe de Solo Urbano. 

Fundamentação 

 

A forma como o artigo estava redigido dava a entender que apenas poderiam ser materializadas obras de 

ampliação sobre edificações existentes não compatíveis com o estatuto de uso e ocupação do solo ou com o 

regime de edificabilidade. Propõe-se alterar este artigo, de forma a abranger ainda atividades instaladas que 

necessitem de ampliar as suas instalações através da ampliação de edificações existentes ou através da 

construção de novas edificações. Prevê-se ainda que a ampliação possa ocorrer em terrenos integrados na 

classe de Solo Rural contíguos às edificações existentes ou atividades instaladas. A este propósito basta verificar 

que muitas vezes estes terrenos apesar de delimitados na classe de Solo Rural, acabam por estar ocupados com 

zonas de parqueamento ou apoio das atividades instaladas. 

 

 

artigo 37.º,  n.º 3 

 

Versão Discussão Pública 

3 - Excecionalmente poderá a Câmara Municipal adotar outro alinhamento para o alçado principal em função 

da natureza, destino, funcionalidade, carácter arquitetónico ou enquadramento urbano da edificação na 

envolvente. 

Proposta de Alteração 

3 – Caso não seja possível determinar o alinhamento do alçado principal nos termos do número anterior, 

deverá adotar-se um alinhamento do alçado principal que garanta a correta inserção urbanística na unidade 

urbana envolvente. 

  

Fundamentação 

Sendo o alinhamento do alçado principal determinado com referência ao predominante nos edifícios 

envolventes, poderá numa situação limite não ser possível determinar o alinhamento predominante. Nestes 

termos, propõe-se a adoção de um alinhamento que garanta a correta inserção urbanística na unidade urbana 

envolvente.  
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artigo 37.º,  n.º 4 

 

Versão Discussão Pública 

4 – A avaliação de intervenções urbanísticas que envolvam edificações de natureza industrial, de armazenagem 

ou outras cujas características da edificação não permitam determinar a cércea do edifico em função do 

número de pisos, deverá realizar-se preferencialmente através do parâmetro urbanístico altura da fachada. 

Proposta de Alteração 

4 - Excecionalmente poderá a Câmara Municipal adotar outro alinhamento para o alçado principal em função 

da natureza, destino, funcionalidade, carácter arquitetónico ou enquadramento urbano da edificação na 

envolvente.  

 

Fundamentação 

n.º 3 do artigo 37.º na Versão que esteve em Discussão Pública 

 

 

 

artigo 37.º,  n.º 5 

 

Versão Discussão Pública 

5 - Os planos de pormenor, unidades de execução e as operações de loteamento devem estabelecer o 

equilíbrio de transição entre zonas com morfologias urbanas e tipologias arquitetónicas diferenciadas 

nomeadamente no que se refere à continuidade da estrutura do espaço público, das vias e da altura da fachada 

dos edifícios. 

Proposta de Alteração 

5 – A avaliação de intervenções urbanísticas que envolvam edificações de natureza industrial, de armazenagem 

ou outras cujas características da edificação não permitam determinar a cércea do edifico em função do 

número de pisos, deverá realizar-se preferencialmente através do parâmetro urbanístico altura da fachada. 

 

Fundamentação 

n.º 4 do artigo 37.º na Versão que esteve em Discussão Pública 

 

 

 

artigo 37.º,  n.º 6 
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Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

6 - Os planos de pormenor, unidades de execução e as operações de loteamento devem estabelecer o 

equilíbrio de transição entre zonas com morfologias urbanas e tipologias arquitetónicas diferenciadas 

nomeadamente no que se refere à continuidade da estrutura do espaço público, das vias e da altura da fachada 

dos edifícios. 

 

Fundamentação 

n.º 5 do artigo 37.º na Versão que esteve em Discussão Pública 

 

 

 

artigo 39.º,  n.º 4 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

4- Na Zona Urbana Antiga e Zona Urbana Central admite-se a localização e instalação de estabelecimentos 

industriais do tipo 3, nos termos definidos pelo Sistema da Industria Responsável.  

 

Fundamentação 

Atendendo ao exposto no parecer da Direção Regional de Economia do Centro, optou-se por alterar as 

referências à tipologia do estabelecimento industrial, do Sistema de Industria Responsável, do regime de 

edificabilidade para o estatuto de uso e ocupação da respetiva categoria de espaço.  

 

 

artigo 40.º,  n.º 3 

 

Versão Discussão Pública 

3- Na Zona Urbana Antiga e Zona Urbana Central admite-se a localização e instalação de estabelecimentos 

industriais do tipo 3, nos termos definidos pelo Sistema da Industria Responsável.  

 

Proposta de Alteração 

(retirado do regulamento) 
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Fundamentação 

Atendendo ao exposto no parecer da Direção Regional de Economia do Centro, optou-se por alterar as 

referências à tipologia do estabelecimento industrial, do Sistema de Industria Responsável, do regime de 

edificabilidade para o estatuto de uso e ocupação da respetiva categoria de espaço.  

 

 

artigo 42.º,  n.º 4 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

4- Na Zona Urbana Antiga e Zona Urbana Envolvente admite-se a localização e instalação de estabelecimentos 

industriais do tipo 3, nos termos definidos pelo Sistema da Industria Responsável.  

 

Fundamentação 

Atendendo ao exposto no parecer da Direção Regional de Economia do Centro, optou-se por alterar as 

referências à tipologia do estabelecimento industrial, do Sistema de Industria Responsável, do regime de 

edificabilidade para o estatuto de uso e ocupação da respetiva categoria de espaço.  

 

 

artigo 43.º,  n.º 3 

 

Versão Discussão Pública 

3- Na Zona Urbana Antiga e Zona Urbana Envolvente admite-se a localização e instalação de estabelecimentos 

industriais do tipo 3, nos termos definidos pelo Sistema da Industria Responsável.  

 

Proposta de Alteração 

(retirado do regulamento) 

 

Fundamentação 

Atendendo ao exposto no parecer da Direção Regional de Economia do Centro, optou-se por alterar as 

referências à tipologia do estabelecimento industrial, do Sistema de Industria Responsável, do regime de 

edificabilidade para o estatuto de uso e ocupação da respetiva categoria de espaço.  

 

 

artigo 45.º,  n.º 3 
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Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

3- Na Zona Urbana Antiga admite-se a localização e instalação de estabelecimentos industriais do tipo 3, nos 

termos definidos pelo Sistema da Industria Responsável.  

 

Fundamentação 

Atendendo ao exposto no parecer da Direção Regional de Economia do Centro, optou-se por alterar as 

referências à tipologia do estabelecimento industrial, do Sistema de Industria Responsável, do regime de 

edificabilidade para o estatuto de uso e ocupação da respetiva categoria de espaço.  

 

 

artigo 46.º,  n.º 2 

 

Versão Discussão Pública 

2- Na Zona Urbana admite-se a localização e instalação de estabelecimentos industriais do tipo 3, nos termos 

definidos pelo Sistema da Industria Responsável.  

 

Proposta de Alteração 

(retirado do regulamento) 

 

Fundamentação 

Atendendo ao exposto no parecer da Direção Regional de Economia do Centro, optou-se por alterar as 

referências à tipologia do estabelecimento industrial, do Sistema de Industria Responsável, do regime de 

edificabilidade para o estatuto de uso e ocupação da respetiva categoria de espaço.  

 

 

artigo 52.º,  n.º 1 

 

Versão Discussão Pública 

1- Sem prejuízo do disposto no artigo 37.º, consideram-se ainda os seguintes parâmetros e exceções para a 

aferição da edificabilidade nestas áreas: 

a) Zona Industrial:   

i) Altura máxima da fachada – 12 metros; 
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ii) Índice de ocupação máximo – 0,80; 

iii) Alinhamento e afastamento mínimo frontal (ao limite do lote) – 20 metros; 

iv) Alinhamento e afastamento mínimo lateral (ao limite do lote) – 6 metros; 

v) Alinhamento e afastamento mínimo posterior (ao limite do lote) – 10 metros; 

vi) Em situações excecionais, devidamente justificadas, por exemplo, criação de instalações 

inerentes ao regular funcionamento da atividade, assim como outras situações que se 

revelem indispensáveis ao processo produtivo ou funcionamento da atividade, admite-se 

desvios aos parâmetros fixados para a altura máxima da fachada, índice de ocupação máximo 

e o alinhamento e afastamento mínimo, desde que seja garantido o correto enquadramento 

urbano das novas edificações. 

b) Zona Empresarial Mista:   

i) Altura máxima da fachada – 9 metros; 

ii) Em situações excecionais, devidamente justificadas, por exemplo, criação de instalações 

inerentes ao regular funcionamento da atividade, assim como outras situações que se 

revelem indispensáveis ao processo produtivo ou funcionamento da atividade, admite-se 

desvios ao parâmetro fixado para a altura máxima da fachada, desde que seja garantido o 

correto enquadramento urbano das novas edificações. 

Proposta de Alteração 

1- Os parâmetros urbanísticos para aferição da edificabilidade na Zona Industrial são: 

a) Altura máxima da fachada – 12 metros; 

b) Índice de ocupação máximo – 0,80; 

c) Alinhamento e afastamento mínimo frontal (ao limite do lote) – 20 metros; 

d) Alinhamento e afastamento mínimo lateral (ao limite do lote) – 6 metros; 

e) Alinhamento e afastamento mínimo posterior (ao limite do lote) – 10 metros; 

 

 

Fundamentação 

Os Espaços Industriais são espaços territorialmente demarcados das demais áreas urbanas e com necessidades 

específicas ao nível da afetação do solo, não se justificando a imposição de normas que visam garantir a 

transição harmoniosa entre os diversos lotes industriais. Nestes termos retira-se a remissão ao artigo 37º para 

os espaços inseridos em Zona Industrial. 

 

 

 

artigo 52.º,  n.º 2 
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Versão Discussão Pública 

(não existe) 

Proposta de Alteração 

2- Sem prejuízo do disposto no artigo 37.º, consideram-se ainda os seguintes parâmetros urbanísticos para a 

aferição da edificabilidade na Zona Empresarial Mista: 

a) Altura máxima da fachada – 9 metros; 

 

Fundamentação 

As áreas inseridas em Zona Empresarial Mista mantém uma relação de contiguidade com aglomerados urbanos, 

sendo por isso importante garantir a transição harmoniosa em termos de alinhamentos e cérceas, conforme 

dispõe o artigo 37.º. 

 

 

 

artigo 52.º,  n.º 3 

 

Versão Discussão Pública 

(não existe) 

Proposta de Alteração 

3- Em situações excecionais, devidamente justificadas, por exemplo, criação de instalações inerentes ao regular 

funcionamento da atividade, assim como outras situações que se revelem indispensáveis ao processo produtivo 

ou funcionamento da atividade, admite-se desvios aos parâmetros urbanísticos fixados nos números anteriores, 

desde que seja garantido o correto enquadramento urbano das novas edificações. 

 

Fundamentação 

Opta-se por identificar a exceção aos parâmetros urbanísticos previstos para a Zona Industrial e Zona 

Empresarial Mista num número independente, visto que esta exceção não é um parâmetro urbanístico. 

 

 

artigo 54.º,  n.º 2 

 

Versão Discussão Pública 

2- Na Zona Verde de Proteção e Enquadramento admite-se a edificação e instalação de equipamentos de 

utilização coletiva, desde que, reconhecido o seu interesse municipal pela Assembleia Municipal, bem como, 

instalações e anexos agrícolas, pecuários e/ou de apoio a habitação existente. 
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Proposta de Alteração 

2- Na Zona Verde de Proteção e Enquadramento admite-se a edificação e instalação de equipamentos de 

utilização coletiva, desde que, reconhecido o seu interesse municipal pela Assembleia Municipal, bem como, 

instalações e anexos agrícolas, pecuários e/ou de apoio a habitação. 

 

Fundamentação 

A expressão “anexos de apoio a habitação existente” poderá ser interpretada com a condição de a habitação já 

existir para que se possam implantar anexos nestas áreas. No entanto, não é essa a intenção do plano, pelo que 

se retira a expressão “existente”. 

 

 

 

artigo 55.º,  b) i) (1) 

 

Versão Discussão Pública 

(1) Para anexos agrícolas, pecuários e/ou de apoio a habitação existente, o numero máximo de pisos e igual a 1; 

Proposta de Alteração 

(1) Para anexos agrícolas, pecuários e/ou de apoio a habitação, o numero máximo de pisos e igual a 1; 

 

Fundamentação 

A expressão “anexos de apoio a habitação existente” poderá ser interpretada com a condição de a habitação já 

existir para que se possam implantar anexos nestas áreas. No entanto, não é essa a intenção do plano, pelo que 

se retira a expressão “existente”. 

 

 

 

artigo 70.º,  n.º 3 

 

Versão Discussão Pública 

3- Qualquer proposta de intervenção na Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas Nacionais 

Desclassificadas sob jurisdição da EP, deve ser objeto de estudo especifico e de pormenorizada justificação, 

devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser 

previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito, designadamente da 

EP – Estradas de Portugal, SA.. 

Proposta de Alteração 

3- Qualquer proposta de intervenção na faixa de jurisdição da Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e 

Estradas Nacionais Desclassificadas sob a tutela da EP, deve ser objeto de estudo especifico e de pormenorizada 

justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e 
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ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito, designadamente 

da EP – Estradas de Portugal, SA.. 

 

Fundamentação 

Clarificação da redação da norma. 

 

 

 

artigo 85.º,  n.º 1, a)   Indústria e Armazenagem 

 

Versão Discussão Pública 

 Privado De utilização pública 

Indústria e Armazenagem 1 lugar / 75 m2 AC 1 lugar / 150 m2 AC 
 

 

Proposta de Alteração 

 Privado De utilização pública 

Indústria e Armazenagem 1 lugar / 125 m2 AC 1 lugar / 225 m2 AC 

 

 

Fundamentação 

A modernização do processo industrial tem determinado a implementação de soluções de produção que 

necessitam de mais área de construção mas que não traduzem a criação de mais postos de trabalho e a 

consequente necessidade de assegurar mais áreas parqueamento automóvel. Neste âmbito propõe-se uma 

redução dos parâmetros de dimensionamento dos lugares de estacionamento para o uso industrial e de 

armazenagem. 

 

 

 

artigo 85.º,  n.º 1, b) 

 

Versão Discussão Pública 

b) Obras de construção e outras operações urbanísticas, que originem um agravamento das condições de 

estacionamento existentes, em consequência da ampliação da área de construção, aumento do número de 

fogos ou alteração de uso: 

Proposta de Alteração 

b) Obras de construção e outras operações urbanísticas que originem um agravamento das condições de 

estacionamento existentes, em consequência da ampliação da área de construção, aumento do número de 

fogos ou alteração de uso: 
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Fundamentação 

Clarificação da redação da norma. 

 

 

 

artigo 85.º,  n.º 1 b)   Indústria e Armazenagem 

 

Versão Discussão Pública 

 Privado De utilização pública 

Indústria e Armazenagem 1 lugar / 75 m2 AC 1 lugar / 150 m2 AC 
 

 

Proposta de Alteração 

 Privado De utilização pública 

Indústria e Armazenagem 1 lugar / 150 m2 AC 1 lugar / 250 m2 AC 

 

 

Fundamentação 

A modernização do processo industrial tem determinado a implementação de soluções de produção que 

necessitam de mais área de construção mas que não traduzem a criação de mais postos de trabalho e a 

consequente necessidade de assegurar mais áreas parqueamento automóvel. Neste âmbito propõe-se uma 

redução dos parâmetros de dimensionamento dos lugares de estacionamento para o uso industrial e de 

armazenagem. 

 

 

artigo 85.º,  n.º 1 b)   Notas 

 

Versão Discussão Pública 

Nas atividades comerciais é contabilizada apenas a área de atendimento ao público para efeitos de cálculo do 

número de lugares de estacionamento. 

Proposta de Alteração 

Nas atividades comerciais e de restauração e bebidas é contabilizada apenas a área de atendimento ao público 

para efeitos de cálculo do número de lugares de estacionamento. 

 

Fundamentação 

As atividades de restauração e bebidas apresentam características idênticas às atividades comerciais em termos 

da sua orgânica de funcionamento. No entanto são atividades que estão classificadas como de prestação de 

serviços. Por essa via estariam sujeitas à aplicação de critérios de dimensionamento dos lugares de 

estacionamento demasiado penalizadores, designadamente, com a contabilização das áreas de apoio, cozinha, 

armazenagem, etc . Assim, propõe-se a adoção do mesmo critério utilizado para as atividades comerciais.  
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ANEXO 1 – Abreviaturas, Definições e Conceitos 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

Alinhamento do Alçado Principal - distância da linha de projeção no solo do plano da fachada principal de um 

edifício à linha de separação entre a via pública e o lote/parcela; 

 

Fundamentação 

Por omissão não foi identificada a definição do parâmetro urbanístico, alinhamento do alçado principal. 

 

 

 

ANEXO 1 – Abreviaturas, Definições e Conceitos 

 

Versão Discussão Pública 

(não existia) 

Proposta de Alteração 

SIR – Sistema de Industria Responsável 

 

Fundamentação 

Abreviatura utilizada no Regulamento do Plano 

 

 

5.1.2 PLANTA DE ORDENAMENTO 

Alteração da classificação do solo referente ao um terreno da Junta de Freguesia do Luso que na 

proposta de Plano se encontra classificado na categoria de Espaços Urbanos de Baixa Densidade – 

Espaço de Equipamentos, 

A Junta de Freguesia do Luso estabeleceu um protocolo com a Associação de Apicultores do Litoral 

Centro para a construção da sede da Associação no referido local. Neste contexto, foi apresentada 

uma sugestão no decurso do 1º Período de Discussão Pública da Revisão do PDM, tendo sido atendida 

a sugestão e o terreno integrado na categoria de Espaços Urbanos de Baixa Densidade – Espaço de 

Equipamentos. 
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O projeto que a Associação pretende desenvolver abrange ainda a instalação de uma melaria pra 

produção de mel e a respetiva comercialização. Verifica-se que as regras definidas no Plano para a 

categoria de Espaços Urbanos de Baixa Densidade – Espaço de Equipamentos, não permitem dar total 

cumprimento ao projeto da Associação. Nestes termos propõe-se alterar a classificação do solo , 

passado o terreno a estar integrado na categoria dos Espaços de Atividades Económicas – Zona 

Empresarial Mista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 PLANTA DE CONDICIONANTES – RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL  

Nesta planta dever-se-á proceder à correção da legenda, substituindo a designação ‘Sistemas’ por 

‘Tipologias’, assim como retirar o sombreado em torno do código das manchas a excluir da REN, em 

observância com a indicação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Centro.  

 

5.1.4 PLANTA DE CONDICIONANTES – ÁREAS PERCORRIDAS POR INCÊNDIOS 

A Planta foi complementada com as áreas percorridas por incêndio referentes ao ano de 2012, 

conforme informação disponibilizada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 

5.1.5 PLANTA DE ORDENAMENTO – LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 

Esta peça gráfica apresenta uma leitura e interpretação que não possibilita identificar com clareza os 

compromissos urbanísticos que permanecem válidos à data da entrada em vigor do plano. Nestes 

termos, esta Planta será substituída pelo relatório dos atos administrativos que consolidam direitos de 

edificação. 

5.1.6 PLANTA DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO  

Atualização desta peça gráfica de acordo com as alterações introduzidas no Plano, designadamente, a 

área referente à criação do Mercado Municipal da Mealhada, do novo edifício da Câmara Municipal e 

expansão da Zona Industrial de Viadores. 

 

Proposta de Plano em Discussão Pública Proposta de Alteração 
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5.1.7 PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

O Programa de Execução que, conforme o RJIGT, integra o conteúdo documental do PDM contendo as 

disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas, bem como sobre os 

meios de financiamento das mesmas, requer atualização de forma a ser compatibilizado com as 

propostas que foram (re)definidas. 

Assim, deverá ser introduzida a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão – UOPG 12 – Zona 

Industrial de Viadores (Expansão) na contiguidade Poente da atual Zona Industrial em detrimento da 

UOPG 12 – Parque Industrial Sul que previa a construção de um Espaço de Atividades Económicas 

junto ao Aglomerado Urbano de Santa Luzia. Esta assenta numa perspetiva de concentração territorial 

das atividades empresariais e de contenção de futuros investimentos para a execução da extensão das 

infraestruturas urbanísticas. 

Por sua vez a imagem que retrata a delimitação da UOPG 11 – Plataforma Rodoferroviária da 

Pampilhosa deverá ser substituída pela imagem atualizada na sequência da redelimitação desta UOPG 

de forma a coincidir com os limites propostos para a UOPG prevista no PDM de Coimbra, fruto do 

reconhecimento das potenciais mais-valias no desenvolvimento articulado da Plataforma Logística 

“Inter-Concelhia”. 

A referência ao horizonte temporal de 5 anos após a entrada em vigor do PDM deverá ser retirada da 

Programação da Execução na UOPGs para os quais este limite tinha sido definido, nomeadamente nas 

UOPG 1 – Luso Área Central, UOPG 2 – Luso Sul, UOPG 3 – Moinhos – Carpinteiros, UOPG 4 – Núcleo 

Antigo da Mealhada, UOPG 5 – Murtelas, UOPG 7 – Núcleo Antigo da Pampilhosa, UOPG 9 – Alto do 

Areal, UOPG 10 – Área de Localização Empresarial de Barrô (Expansão) e UOPG 11 – Plataforma 

Rodoferroviária da Pampilhosa. 

Finalmente, em virtude da necessidade de delimitar um novo equipamento de utilização coletiva – 

Mercado Municipal da Mealhada – uma vez que o atual se realiza num terreno pertencente à Santa 

Casa da Misericórdia da Mealhada e que não reúne as melhores condições para vendedores e utentes, 

resultou numa alteração do uso do solo de “Espaço Residencial” para “Espaço de Uso Especial”, pelo 

que a imagem que explicita o ordenamento proposto para a Cidade da Mealhada deverá ser 

atualizada. 


