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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório diz respeito à proposta de redelimitação da Reserva Agrícola Nacional (RAN) no 

âmbito do processo de revisão do Plano Director Municipal de Águeda, e apresenta, de forma sistemática 

e resumida, as orientações, assim como as metodologias e as respectivas manchas de desafectação e 

afectação na RAN propostas pelo município. 

 

A Reserva Agrícola Nacional, a qual foi instituída pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, visava, tal 

como referia o preâmbulo do referido diploma, “…a protecção das áreas que melhores condições 

apresentavam…” para a prática agrícola, sendo que estas se revestiam de um valor estratégico do ponto 

de vista da política agrícola, e de importância relevante naquilo que era consignado como a estrutura do 

mundo rural. O diploma referido, estabelecia então que as áreas a inserir em RAN seriam aquelas onde o 

fraccionamento teria impactos maiores do ponto de vista da produtividade agrícola. Efectuadas as 

delimitações das áreas afectas à RAN, verificou-se ao longo dos últimos 20 anos a necessidade de 

efectuar a actualização das manchas afectas a esta condicionante, uma vez que a sua definição, em 

muitos casos se mostrou inexacta, sobretudo devido a uma insuficiente delimitação face aos solos em 

presença. Por outro lado, verifica-se que existem hoje novos paradigmas relativamente às práticas 

agrícolas, nomeadamente no que concerne às questões relacionadas com a incorporação do sector 

florestal no âmbito das práticas agrícolas, associada a uma crescente sensibilidade do ponto de vista 

ambiental, à qual o sector agrícola, e nomeadamente a RAN, não pôde ficar indiferente. 

 

Foi com base nestes princípios, que foi publicado o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março. Como 

refere este diploma, “o desenvolvimento do mundo rural português pauta-se cada vez mais por critérios 

de utilização sustentável dos recursos naturais e pela sua conservação e recuperação quando 

necessário, concretizando o desejo futuro das gerações vindouras poderem usufruir de terras e solos, 

água e ar em melhores condições assim como uma paisagem rural consentânea com os sentimentos 

históricos e culturais das populações”. Assim, torna-se necessária, antes de mais, a redefinição das RAN 

brutas a nível nacional ajustadas às novas classificações e aos novos parâmetros referidos no diploma, 

para dar prossecução e sustentabilidade a uma condicionante que se revela estratégica para o país do 

ponto de vista económico-ambiental, mas também, e sobretudo, do ponto de vista da coesão social, pois 

é fundamental para potenciar o mundo rural. 



 

 
 
 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA – REVISÃO 

GRUPO DE TRABALHO DO PDM                                                                                                                MAIO  2011 

 

3 

 

Águeda encontra-se actualmente numa situação de ajuste aos novos desafios e realidades referentes ao 

mundo agrícola e à RAN em particular. O processo de revisão do PDM, permite agora efectuar uma nova 

avaliação da RAN ao nível concelhio em parceria com a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro. Contudo, esta avaliação processa-se, para já, sobretudo ao nível da reengenharia das manchas 

da RAN presentes do actual PDM em vigor, isto é, definidas em 1994, não existindo ainda, uma 

adaptação às novas classificações previstas no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, não querendo, 

contudo, tal dizer que a seu redesenho não tenha em considerações as questões constantes deste 

diploma, tanto mais que o próprio Plano Director Municipal, assume como uma das seus vectores 

estratégicos a “revitalização agrícola”, o que mostra bem a importância que este instrumento confere ao 

solo rural, e consequentemente, à RAN. 

 

No entanto, e para o caso de Águeda, verifica-se que efectivamente a delimitação efectuada da RAN, 

sobretudo na zona mais interiorizada e serrana do concelho, a qual se encontra na sua quase totalidade 

ocupada por uma mancha florestal de monocultura de eucalipto, necessita de uma efectiva alteração, 

pois os solos em presença não tiveram, não têm e dificilmente terão uma ocupação agrícola. A aposta 

passaria efectivamente por uma maior protecção das manchas agrícolas associadas às várzeas dos rios 

Águeda, Marnel, Cértima e Vouga, assim como nas envolventes aos aglomerados urbanos, onde a 

existência de manchas agrícolas é importante, não apenas do ponto de vista da economia familiar, mas 

também do ponto de vista da salvaguarda das populações, em muitos casos, relativamente à extensa 

mancha florestal que as envolve. 

 

No entanto, antes de se efectuar uma apresentação e justificação da proposta de delimitação, é 

fundamental ter em atenção que a publicação do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, veio trazer 

uma nova realidade à delimitação das áreas afectas à RAN, uma vez que vem impossibilitar a existência 

no interior do perímetro urbano de espaços afectos à RAN, o que pode ser considerado como algo 

totalmente oposto aquilo que são as dinâmicas territoriais e aos pressupostos contidos no Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, com todas as alterações subsequentes, sobretudo tendo em conta o tipo de 

povoamento existente no país e, em Águeda em particular, onde as áreas afectas à RAN ficaram 

inseridas no interior de quarteirões totalmente construídos, constituindo espaços intersticiais que agora, 

ou terão que ser retirados desta condicionante ou classificados como solo rural, o que não fará sentido 

em termos de estrutura de ordenamento. 
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2. DELIMITAÇÃO DA RAN 

 

O Concelho de Águeda apresenta uma área aproximada de 335 km2 sendo que destes cerca de 14 % 

estavam, desde 1995, afectos à Reserva Agrícola Nacional, onde se destacam as áreas afectas aos 

vales do Rio Águeda e Rio Vouga, com especial ênfase para as extensas várzeas associadas a estes, 

mas também ao Cértima, à zona envolvente à Pateira de Fermentelos e ao sistema hídrico em geral. 

 

Na zona nascente do Concelho as áreas afectas à RAN apresentam áreas mais reduzidas, fruto de uma 

pedologia diferenciada e de uma geomorfologia menos favorável (solos sobretudo de formação Xisto-

Grauváquica), sendo aqui intercaladas com as extensas manchas de área florestal (com especial 

destaque para o eucalipto), que nos últimos anos têm vindo a ganhar terreno relativamente às 

explorações agrícolas assentes nos solos da RAN. Verificaram-se, assim, alguns constrangimentos que 

conduziram à necessidade de redelimitação desta condicionante, o que em parte se deve ao facto de a 

RAN bruta não ter sido alvo de uma redelimitação total por parte da DRAPC, mas sim de ligeiros ajustes, 

pelos motivos já mencionados no ponto anterior, o que poderia ter contribuído para sanar alguns dos 

constrangimentos existentes provocados por esta condicionante, nomeadamente: 

 A existência de extensas áreas da RAN inseridas em áreas média e densamente povoadas e já 

parcialmente ocupadas por construções preexistentes à sua delimitação, totalmente 

infraestruturadas e com um cariz marcadamente urbano.  

Daqui, importa destacar o facto do conjunto significativo de construções inseridas em áreas 

afectas à RAN resultar de uma delimitação cartográfica incorrecta desta condicionante, fruto de 

uma cartografia desajustada que serviu de base à elaboração do PDM em 1995, mas que já 

anteriormente tinha servido para a definição desta condicionante; 

 A deficiente delimitação de algumas áreas com propensão agrícola e com solos de elevada 

qualidade (classes A, B, Ch e Baixas Coluviais), em contraponto à classificação de áreas 

significativas afectas a esta condicionante que na realidade apresentam uma componente 

florestal, sem que os solos em presença mereçam qualquer tipo de protecção, em especial face 

à sua natureza geologia e pedologia; 
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 O desfasamento de manchas agrícolas existentes em termos cartográficos com a sua 

localização efectiva no terreno, criando constrangimentos de ocupação de solo em áreas sem 

qualquer interesse agrícola. 

 

Verifica-se assim que, após efectuada a análise da RAN Bruta no concelho por parte da DRAPC e pela 

autarquia, foram efectuados um conjunto de ajustes à mesma, uma vez que consubstanciavam áreas que 

se encontravam efectivamente mal-cartografadas e que deveriam ser retiradas da RAN, bem como áreas 

localizadas sobre o plano de água da Pateira de Fermentelos1 (20 ha). Assim sendo, e partindo da RAN 

bruta com os ajustes, a qual apresenta menos 61 ha, foram efectuadas com base nos princípios referidos 

anteriormente as propostas de desafectação, que consubstanciaram 569 manchas num total de 898 ha, 

sendo que destes 450 ha destinaram-se a desafectações para espaços verdes (ver tabela 1). 

 

Aliás, a questão da desafectação para espaços verdes é extremamente relevante no contexto da actual 

proposta de redelimitação da RAN, uma vez que consubstanciam cerca de metade das áreas propostas 

para desafectação, mas que na realidade continuarão a assumir-se como áreas afectas a uma actividade 

agrícola, já que as suas desafectações apenas surgem por questões já mencionadas no ponto anterior e 

que se prendem com as directrizes constantes no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, o qual não 

permite a existência nos perímetros urbanos de áreas RAN. Assim, existe uma necessidade de proceder 

a uma desafectação destas áreas, se bem que para usos compatíveis com o uso agrícola, mantendo o 

solo no seu estado natural enquadrando-o, através dos espaços verdes coincidentes com estes, na 

Estrutura Ecológica Municipal. 

 

Cumulativamente, observa-se que foram propostas para afectação cerca de 248 ha, correspondentes a 

um total de 245 manchas, afectações estas que pretendem preservar solos com elevada aptidão não 

incluídos na RAN bruta, mas também aqueles que pela continuidade com as manchas agrícolas são 

importantes de manter em termos de estrutura territorial. De referir que, em termos de saldo entre 

afectações e desafectações e tendo em conta a mancha total afecta à RAN, a redelimitação desta 

condicionante, apenas implicou a diminuição 1,75% na área efectivamente afecta a esta condicionante 

                                                           
1A delimitação da RAN Bruta por parte da DRAPC inclui, de entre outras áreas, a exclusão da área de RAN sobre a Pateira de Fermentelos 
(cerca de 300 ha), constante da planta de condicionantes do PDM de 1995 e que justifica a redução desta condicionantes relativamente à RAN 
Bruta. 
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(não contabilizando as desafectações para espaços verdes, face ao referido no parágrafo anterior), o que 

mostra que existiu uma coerência na sua redelimitação.  

 

Tal facto, é tanto mais latente se tivermos em conta que embora existam desafectações destinadas à 

criação de solo urbano, observarmos que o solo urbano decresceu em termos gerais no concelho (ver 

gráfico 1)2, o que mostra que não existe uma política de expansão indiscriminada das áreas construtivas 

por parte do município de Águeda, mas sim uma verdadeira redefinição dos solos urbanos, por forma a 

melhor o adequar às condições do território. 

 

Tabela 1 – Tabela de Áreas de Afectações e Desafectação da RAN 

Favorável Desfavorável CMA Desiste Favorável Desfavorável Favorável Desfavorável CMA Desiste

RAN 5085 4813 4752 294 147 6 116 334 211 29 8 4553

RAN BrutaRAN 1995
Afectações

TotalEspaços Urbanos

Desafectações

Espaços VerdesRAN Ajustes

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Solo Urbano 1995 / Solo Urbano 2010 

 

                                                           
2 Não é aqui contabilizado o solo industrial, uma vez que a autarquia adquiriu terrenos para a construção de parques empresariais de génese 
municipal, tendo desenvolvido ou estando a desenvolver planos de pormenor para os mesmos. 
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Na 7ª reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento, realizada no dia 11 de Outubro de 2010, foi 

solicitado pelos representantes da Rede Ferroviária Nacional – REFER, EPE que fosse incluída na 

proposta de desafectação da RAN o canal ferroviário, de modo a que não seja necessário pedido de 

autorização para intervenções dentro deste espaço. Após definida pela REFER a dimensão do canal 

ferroviário (6 m para cada lado do eixo a via férrea), foram incluídas na proposta de desafectações da 

RAN 9 manchas de desafectação com uma área de 2,9 ha e a alteração de 5 manchas de afectações à 

RAN, diminuindo cerca de 0,6 ha, tendo as mesmas merecido parecer favorável pela DRAPC.  

Encontram-se no anexo I as plantas finais das Desafectações e Afectações da RAN que representam, de 

forma sumária, as manchas que efectivamente resultaram em alterações à RAN Bruta, de acordo com o 

processo de negociação desta condicionante entre a autarquia e a DRAPC. Complementando estas 

cartas encontram-se no anexo II os Processos de Operações Urbanísticas que durante o processo de 

negociação foram solicitados pela DRAPC, tendo esta entidade condicionado o parecer favorável de 

algumas manchas a esta apresentação. 

A exclusão de uma área de 300 ha para Solo Urbano (excluindo Espaços Verdes), 116 ha para Espaços 

Verdes e a inclusão na RAN de uma área de 211 ha resultou na área final de 4 546 ha, estando 

representada na planta constante no anexo III do presente relatório e a qual será transposta para a planta 

de condicionantes com a mesma designação. 
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3. SÍNTESE 

 

Efectuada a reengenharia dos solos afectos à RAN, desenvolvendo simultaneamente uma estrutura 

agrícola complementar às áreas de maior produtividade agrícola, destinadas também às funções rurais, 

verifica-se que a redelimitação efectuada desta condicionante traduz um melhor ajustamento desta ao 

território concelhio e permite uma melhor protecção biofísica dos solos agrícolas, inclusivamente do ponto 

de vista social, já que encontra uma maior justiça na sua delimitação junto das populações locais, as 

quais têm a melhor percepção da real sensibilidade dos mesmos tendo em conta a delimitação 

apresentada. 

 

 


