
         

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPLLAANNOO  DDIIRREECCTTOORR  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  ÁÁGGUUEEDDAA  ––  RREEVVIISSÃÃOO  
 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO 
DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

 
Setembro  2011 

 

 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

i 

ÍNDICE  

 

 Pág. 

1. ENQUADRAMENTO 1 

2. ÂMBITO DAS EXPOSIÇÕES APRESENTADAS 2 

3. ANÁLISE DE PORMENOR 3 

4. CONCLUSÃO 119 

ANEXOS 123 

 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

ii 

ÍNDICE DETALHADO DO CAPÍTULO 3 

 

 Pág. 

3. ANÁLISE DE PORMENOR 3 

N.º 1 – CRISTINA MARIA JESUS RODRIGUES DUARTE 3 

N.º 2 – ANTÓNIO MARTINS RACHINHAS 5 

N.º 3 – LAURA PINTO DE FIGUEIREDO 7 

N.º 4 – AIRES COUTINHO GONÇALVES  9 

N.º 5 – EMPRESA CENTRAL SERRANA DE ÁGUAS, S.A.  11 

N.º 6 – ÁLVARO RUI RODRIGUES TRINDADE MARTINS 12 

N.º 7 – JORGE ORLANDO ESTIMADO TAVARES 15 

N.º 8 – MARIA ROSA DOS ANJOS ESTIMADO DE MELO 16 

N.º 9 E N.º 10 – CARLOS MIGUEL PINHEIRO DIAS 17 

N.º 11 E N.º 12 – ATACAINVESTE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 20 

N.º 13 – MANUEL PIRES DIAS DOS REIS 22 

N.º 14 – NELSON NEVES DE ALMEIDA 24 

N.º 15 E N.º 16 – LUÍS DIAS SOARES 25 

N.º 17 – TRANSAGUEDA, SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA DUARTE 27 

N.º 18 – JOÃO TOMÁS MIRANDA 29 

N.º 19 – MANUEL DE ALMEIDA CAVADAS 32 

N.º 20 – ANTÓNIO MARTINS RACHINHAS 33 

N.º 21 – ANTÓNIO MIGUEL SANTIAGO RODRIGUES 35 

N.º 22 – CONVENTUAL DE SERÉM – IMOBILIÁRIA E TURISMO, LD.ª 38 

N.º 23 – TÂNIA SOFIA RODRIGUES TAVARES 39 

N.º 24 – ANTÓNIO FERREIRA PIRES 40 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

iii 

N.º 25 – FERNANDO JOAQUIM DUARTE 41 

N.º 26 – GERALDO MARTINS ROSA 42 

N.º 27 – ANTÓNIO RIBEIRO NETO 44 

N.º 28 – JARDINLAR – IMPORT-EXPORT MOBILIÁRIO, LDA 45 

N.º 29 E N.º 57 – LEONEL FERNANDES FONSECA HENRIQUES 47 

N.º 30 – MANUEL FIGUEIREDO HENRIQUES 48 

N.º 31 – MANUEL FIGUEIREDO HENRIQUES 50 

N.º 32 – MANUEL PIRES DIAS REIS 51 

N.º 33 – ANABELA PAIS COIMBRA MARQUES HENRIQUES 53 

N.º 34 – JOSÉ CUNHA PEREIRA 53 

N.º 35 – JÚLIA CRISTINA DA GRAÇA PEREIRA 55 

N.º 36 – DÉLIO AUGUSTO GOMES DA SILVA 56 

Nº 37 – JOSÉ ANTÓNIO DA CONÇEIÇÃO ALVES  57 

N.º 38, N.º 39 E N.º 40 – JOSÉ RODRIGUES FIGUEIREDO, MARIA VERA MIRANDA DAS NEVES E 

AARÃO DA PONTE VALENTE 

58 

N.º 41 – SÍLVIA MARIA SILVA GOMES  60 

N.º 42 – CROSSPRO, LDA. 62 

N.º 43 – ROLANDO MELO DA ROSA 64 

N.º 44 – IVONE GASPAR | ANTÓNIO MARQUES GASPAR 68 

N.º 45 – MANUEL DE CARVALHO MARQUES VIDAL 69 

N.º 46 – MARIA ELISA ESTIMA CAVALEIRO 71 

N.º 47 – JOSÉ AUGUSTO CORREIA DA FONSECA LEMOS 72 

N.º 48 – MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA SILVA 73 

N.º 49 – JOSÉ DO CARMO NUNES 74 

N.º 50 – FERNANDO GOMES LEITÃO  75 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

iv 

N.º 51 – PAULO JORGE ALMEIDA AREDE 77 

N.º 52 E N.º 53 – CARLOS MIGUEL ANTUNES SIMÕES; HORÁCIO MANUEL ANTUNES PEREIRA 78 

N.º 54 – JAIME AUGUSTO FERNANDES TAVARES 81 

N.º 55 – MIGUEL SIMAS BRANCO | JOSÉ CARLOS DE CASTRO MORAIS 82 

N.º 56 – MARIA DO CARMO MORAIS COSTA 83 

N.º 58 – MARIA AUGUSTA GERALDO PIRES TAVARES DOS REIS 84 

N.º 59 – MARIA ESMERALDA DUARTE RIBEIRO 85 

N.º 60 – PEDRO MIGUEL ESTIMA SOARES 86 

N.º 61 – HORÁCIO DIAS DOS SANTOS 87 

N.º 62 – JOSÉ MANUEL CONCEIÇÃO ALVES 89 

N.º 63 E N.º 74 – ANTÓNIO ALMEIDA FIGUEIREDO 90 

Nº 64 – INSTITUTO DE DESPORTO DE PORTUGAL  92 

Nº 65 – JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO VOUGA 92 

N.º 66 – JUNTA DE FREGUESIA DA TROFA  96 

N.º 67 – DIAMANTINO VITÓRIA BARROCO 97 

N.º 68 – JUNTA DE FREGUESIA DE RECARDÃES 98 

Nº 69 – JOSÉ MANUEL COSTA GOMES  99 

Nº 70 – ÁLVARO RUI RODRIGUES TRINDADE MARTINS 100 

N.º 71 – ISILDA DE ALMEIDA SANTOS 102 

Nº 72 – LUÍS PEDRO ALMEIDA  103 

N.º 73 – ALBERTO DA COSTA SILVA 105 

N.º 75 – JOSÉ MANUEL GOMES OLIVEIRA 106 

N.º 76 – FERNANDO SIMÕES MENDES CLARA 108 

N.º 77 – ANTÓNIO J. CRISTO – URBANISMO E CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA 113 

N.º 78 – PAULO HERNÂNI FERREIRA SILVA 114 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

v 

N.º 79 – HUGO TEIXEIRA 115 

N.º 80 – JUNTA DE FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA 116 

N.º 81 – MANUEL AUGUSTO DE ALMEIDA 117 

 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

AEA – Associação Empresarial de Águeda 

AFN – Autoridade Florestal Nacional 

ARH Centro – Administração da Região Hidrográfica Centro 

CAOP – Carta Administrativa Oficial de Portugal 

CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

CMA – Câmara Municipal de Águeda 

CNREN – Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional 

CRABL – Comissão da Reserva Agrícola da Beira Litoral 

CTA – Comissão Técnica de Acompanhamento da Revisão do PDM de Águeda 

DGEG – Direcção-Geral de Energia e Geologia 

DGRF – Direcção-Geral dos Recursos Florestais 

DRAPC – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

EIA – Estudo de Impacte Ambiental 

GPS – Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global) 

IGP – Instituto Geográfico Português 

IGT – Instrumentos de Gestão do Território 

IVV – Instituto da Vinha e Vinho 

PDM – Plano Director Municipal 

PMDFCI – Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

PMOT – Planos Municipais de Ordenamento do Território 

PROTC – Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro 

RAN – Reserva Agrícola Nacional 

REAI – Regime de Exercício da Actividade Industrial 

REFER – Rede Ferroviária Nacional, EPE 

REN – Reserva Ecológica Nacional 

RGR – Regulamento Geral do Ruído 

RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos 

VCE – Via de Cintura Externa 

ZPE – Zona de Protecção Especial 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

1 

1. ENQUADRAMENTO 

 

No âmbito dos procedimentos de Revisão do Plano Director Municipal de Águeda (adiante designada por Revisão 

do PDM), e de acordo com o estipulado pelo artigo 77.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

– RJIGT1, e no estipulado no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio, foi deliberado pelo Executivo Municipal, em reunião de 

20 de Maio do corrente ano, proceder à abertura do período de Discussão Pública do Plano, bem como a consulta 

pública do respectivo Relatório Ambiental. Conforme previsto na legislação supracitada, a deliberação do 

Executivo Municipal foi publicada em Diário da República, II Série, através do Aviso n.º 12175/2011, de 3 de 

Junho, e divulgada através da comunicação social, de edital e na respectiva página electrónica. 

 

A Discussão Pública decorreu entre 15 de Junho (inclusive) e 27 de Julho (inclusive) e, uma vez finalizada, cabe à 

Câmara Municipal ponderar as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos apresentados 

pelos particulares, sendo este o objecto do presente Relatório de Ponderação da Discussão Pública da Revisão 

do PDM (n.º 5 e n.º 8 do artigo 77.º do RJIGT). Salienta-se ainda que a autarquia é obrigada a resposta 

fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes; 

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de 

elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjectivos. 

 

Uma vez ponderadas as exposições apresentadas, no âmbito do presente Relatório de Ponderação, o mesmo é 

divulgado, designadamente através da comunicação social e da respectiva página electrónica, procedendo de 

seguida à elaboração da versão final da Revisão do PDM (n.º 8 do artigo 77.º do RJIGT), a qual será submetida a 

Parecer Final da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) antes da sua 

aprovação pela Assembleia Municipal (artigo n.º 78 do RJIGT). 

 

 

 

                                                 
1 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) – Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 
46/2009, de 20 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de Janeiro. 
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2. ÂMBITO DAS EXPOSIÇÕES APRESENTADAS 

 

Durante o período de Discussão Pública foram apresentadas 81 exposições (ver anexo 1) referentes a temáticas 

como os limites administrativos do concelho, ligações viárias, identificação de recursos hidrominerais, 

classificação de imóveis como de interesse patrimonial, classificação de árvores como de interesse municipal, 

alterações regulamentares, alteração da classificação das zonas sensíveis e mistas, alteração da classificação do 

solo dentro do Solo Urbano, alteração da classificação do solo dentro do Solo Rural, alteração da classificação de 

solo, de Solo Urbano para Solo Rural, aumento do perímetro urbano, com colisão ou sem colisão com 

condicionantes de ordem superior (Reserva Agrícola Nacional - RAN, Reserva Ecológica Nacional - REN, áreas 

ardidas, perigosidade de incêndio alta e muito alta, Rede Natura 2000 ou albufeiras de águas públicas, domínio 

hídrico, entre outras). 

 

É de mencionar ainda o facto de terem dado entrada na autarquia cerca de 7 exposições fora de prazo do período 

de discussão pública (ver anexo 2), as quais não foram consideradas, exactamente por terem sido entregues após 

o dia 27 de Julho. De seguida, e para uma melhor avaliação das reclamações, observações e sugestões 

apresentadas, é efectuada uma análise pormenorizada de cada uma destas, por ordem de data de apresentação, 

tendo-se optado pela sua numeração (no anexo 3 estão identificadas todas as pretensões em conjunto). 
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3. ANÁLISE DE PORMENOR 

 

N.º 1 – CRISTINA MARIA JESUS RODRIGUES DUARTE 

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno no lugar do Seixo, freguesia de Aguada 

de Cima, classificado como Espaço Agrícola na Revisão do PDM e a sua integração em Solo Urbano. Alega como 

fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 o facto de o arruamento de acesso ao terreno possuir todas as infraestruturas inerentes ao espaço 

urbano (acesso alcatroado, rede de abastecimento de água, rede de águas residuais, rede de 

abastecimento eléctrico e rede de telecomunicações); 

 o facto de o  terreno confinar com outro que já possui edificação (habitação); 

 o facto de ser o único terreno que possui para construir uma habitação própria para a sua família; 

 o facto da habitação onde reside não ter condições de habitabilidade. 

Na Revisão do PDM, o prédio em causa mantém a classificação prevista no PDM de 1995, Espaço Agrícola 

coincidente com as áreas da RAN e da REN. O terreno em análise está integrado numa área muito mais vasta de 

Espaço Agrícola que se estende ao longo de toda a Regueira do Seixo e que engloba, à semelhança do terreno 

da requerente, as áreas da REN e da RAN que acompanham este curso de água. 

 

    

Figura 1 e 2 – Localização da participação (N.º 1): à esquerda o resumo das condicionantes (1); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (2). 
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Pretendendo o requerente a reclassificação do Solo Rural como Solo Urbano, é de referir que, em virtude das 

características, classificação atribuída pelas restrições e servidões de utilidade pública, RAN2 e REN3, o uso 

actual do solo marcadamente rural, bem como a ligação estrita do terreno com as demais áreas afectas a esta 

categoria de espaço foi opção do município, em consonância com as orientações da DRAPC e da CCDRC, não 

fraccionar as manchas da RAN e da REN, mantendo esta área como Solo Rural. Esta opção é ainda reforçada 

por a área solicitada se inserir numa faixa cuja reconhecida aptidão e uso actual do solo (pela sua integração da 

RAN) é o agrícola, garantindo-se desta forma a preservação do solo como recurso natural escasso não renovável 

e a salvaguarda das áreas afectas ao uso agrícola e à conservação da natureza e da biodiversidade (artigos 4.º e 

5.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio). 

 

De qualquer forma, é ainda de referir que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a 

reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e 

adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e 

depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 

e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos no artigo 6.º e 

7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a importância 

de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano; a existência ou provisão de aglomeração 

de edifícios, população, actividades, bens e informação; a existência ou garantia de provisão de infraestruturas 

urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a equipamentos 

colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a indisponibilidade/carência de área 

urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer sobre o acréscimo das mesmas), 

a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a compatibilização com 

instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Cumulativamente a estes critérios, e em termos de cumprimento das orientações emanadas pelos instrumentos 

de gestão territorial supra-municipais, mais especificamente do Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Centro, o qual aguarda publicação em Diário da República, a expansão de perímetros urbanos só é 

possível se as áreas urbanas consolidadas ou ocupadas corresponderem, no mínimo, a 70% do perímetro 

                                                 
2 De acordo com o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), a delimitação das áreas da RAN é da competência da Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC). 
3 De acordo com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), a delimitação das áreas da REN é da competência da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). 
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existente. Neste caso em particular, a área pretendida encontra-se inserida no perímetro urbano de Aguada de 

Cima, o qual possui uma área ocupada de 67,33%4, não reunindo condições para a sua expansão. 

 

Face ao referido e salientando a importância da área solicitada para o Solo Rural, bem como a não verificação 

dos requisitos legais que fundamentem um pedido de exclusão da área da RAN e da REN com a correspondente 

reclassificação do solo como Urbano, sugere-se que seja mantida a classificação atribuída ao terreno da 

requerente pela Revisão do PDM. 

 

N.º 2 – ANTÓNIO MARTINS RACHINHAS 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno sito no lugar do Covão, freguesia de 

Valongo do Vouga, classificado como Espaço Residencial Tipo 1 e Espaço Agrícola na Revisão do PDM e a 

integração, na sua totalidade, em Solo Urbano. 

 

Na Revisão do PDM, o terreno em causa mantém a classificação prevista no PDM de 1995, relativamente à área 

de Solo Urbano, apenas havendo lugar a uma reclassificação do Solo Rural de Espaço Florestal para Espaço 

Agrícola, sendo ainda o terreno parcialmente atravessado pela via proposta, Variante da Arrancada. A parte do 

terreno em causa está integrada numa área muito mais vasta de Espaço Agrícola que se estende ao longo de 

toda a linha de água que é acompanhada pelas áreas da REN e da RAN. 

 

   

Figura 3 e 4 – Localização da participação (N.º 2): à esquerda o resumo das condicionantes (3); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (4). 

 

                                                 
4 A justificação da redelimitação dos perímetros urbanos consta do Relatório e Programa de Financiamento, nomeadamente do seu Anexo V. 
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Pretendendo o requerente a reclassificação do Solo Rural como Solo Urbano, é de referir que em virtude das 

características, o uso actual do solo marcadamente rural, bem como a ligação estrita do terreno com as demais 

áreas afectas a esta categoria de espaço foi opção do município, em consonância com as orientações da 

CCDRC, definir para esta área um perímetro urbano de 50 m a partir da via geradora de perímetro que, para este 

caso, foi a Rua do Emigrante, conforme figura acima. 

 

De qualquer forma, é ainda de referir que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a 

reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e 

adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e 

depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 

e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 6.º 

e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a 

importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano; a existência ou provisão de 

aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação; a existência ou garantia de provisão de 

infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a 

equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a indisponibilidade de área 

urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer sobre o acréscimo da mesmas), a 

indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a compatibilização com instrumentos 

de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Cumulativamente a estes critérios, e em termos de cumprimento das orientações emanadas pelos instrumentos 

de gestão territorial supra-municipais, mais especificamente do Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Centro, o qual aguarda publicação em Diário da República, a expansão de perímetros urbanos só é 

possível se as áreas urbanas consolidadas ou ocupadas corresponderem, no mínimo, a 70% do perímetro 

existente. Neste caso em particular, a área pretendida encontra-se inserida no perímetro urbano de Aguieira / 

Covão / Santa Rita e Toural, o qual possui uma área ocupada de 47,90%, não reunindo condições para a sua 

expansão5. 

 

Tendo por base os parâmetros legais estabelecidos para a reclassificação do solo e a reclassificação intrínseca à 

pretensão do requerente, considera-se que esta não se encontra englobada em nenhum dos requisitos legais 

                                                 
5 A justificação da redelimitação dos perímetros urbanos consta do Relatório e Programa de Financiamento, nomeadamente do seu Anexo V. 
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referidos que fundamentem um pedido de exclusão do Solo Rural, pelo que se considera que a classificação 

prevista na Revisão do PDM se encontra correctamente atribuída.  

 

Face ao referido e à não verificação dos requisitos legais que fundamentem o pedido de reclassificação do solo 

como Urbano, sugere-se que seja mantida a classificação atribuída ao terreno do requerente pela Revisão do 

PDM.  

 

N.º 3 – LAURA PINTO DE FIGUEIREDO 

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno sito no lugar do Forno, freguesia de 

Aguada de Cima, classificado como Espaço Agrícola na Revisão do PDM, pretendendo a sua integração em Solo 

Urbano. A requerente expõe também ser coproprietária do referido terreno (que, assim, se encontra em situação 

indivisa), identificando problemas de relacionamento com o coproprietário. Alega este facto como fundamento ao 

seu pedido, pretendendo igualmente a efectiva divisão do terreno com o coproprietário.  

 

Na Revisão do PDM, o prédio em questão, para além da classificação prevista no PDM de 1995 em que se 

encontrava classificado como Espaço Agrícola inserido em área da RAN, passa igualmente a estar inserido em 

área de REN. O terreno em causa está integrado numa área muito mais vasta de Espaço Agrícola que se estende 

ao longo de toda a Regueira do Forno, abrangendo as áreas classificadas como RAN e REN. 

 

   

Figura 5 e 6 – Localização da participação (N.º 3): à esquerda o resumo das condicionantes (5); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (6). 
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Pretendendo a requerente a reclassificação de Solo Rural para Solo Urbano, é de referir que, em virtude das 

características, classificação atribuída pelas restrições e servidões de utilidade pública, RAN6 e REN7, o uso 

actual do solo marcadamente rural, bem como a ligação estrita do terreno com a demais áreas afectas a esta 

categoria de espaço foi opção do município, em consonância com as orientações da DRAPC e da CCDRC, não 

fraccionar as manchas da RAN e da REN, mantendo esta área como Solo Rural. Esta opção é ainda reforçada 

por a área solicitada se inserir numa faixa cuja reconhecida aptidão e uso actual do solo (pela sua integração na 

RAN) é o agrícola, garantindo-se desta forma a preservação do solo como recurso natural escasso não renovável 

e a salvaguarda das áreas afectas ao uso agrícola e à conservação da natureza e da biodiversidade (artigos 4.º e 

5.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio). 

 

De qualquer forma, é ainda de referir que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a 

reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e 

adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e 

depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 

e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 6.º 

e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a 

importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano; a existência ou provisão de 

aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação; a existência ou garantia de provisão de 

infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a 

equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a 

indisponibilidade/carência de área urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer 

sobre o acréscimo da mesmas), a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a 

compatibilização com instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Cumulativamente a estes critérios, e em termos de cumprimento das orientações emanadas pelos instrumentos 

de gestão territorial supra-municipais, mais especificamente do Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Centro, o qual aguarda publicação em Diário da República, a expansão de perímetros urbanos só é 

possível se a área as urbanas consolidadas ou ocupadas corresponderem, no mínimo, a 70% do perímetro 

                                                 
6 De acordo com o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), a delimitação das áreas da RAN é da competência da Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro. 
7 De acordo com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), a delimitação das áreas da REN é da competência da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro. 
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existente. Neste caso em particular, a área pretendida encontra-se inserida no perímetro urbano de Aguada de 

Cima, o qual possui uma área ocupada de 67,33%8, não reunindo condições para a sua expansão. 

 

Face ao referido, e salientando a importância da área solicitada para o Solo Rural, e a não verificação dos 

requisitos legais que fundamentem um pedido de exclusão da área da RAN e da REN com a correspondente 

reclassificação do solo como Urbano, sugere-se que seja mantida a classificação atribuída ao terreno da 

requerente pela Revisão do PDM. 

 

N.º 4 – AIRES COUTINHO GONÇALVES  

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno no lugar de Rio Côvo, freguesia de 

Águeda, classificado maioritariamente como Espaço Florestal de Recreio, Enquadramento e Estética da 

Paisagem, com uma pequena extensão inserida em Solo Urbano / Espaço Residencial Tipo 2, na Revisão do 

PDM, e a sua total integração em Solo Urbano, por forma a permitir a edificação de uma habitação (para a filha 

que se encontra emigrada na Suíça). Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 o facto do terreno se localizar no limite do Solo Urbano; 

  o facto da delimitação do Solo Urbano não ter tido em consideração os limites da propriedade; 

 o facto do arruamento de acesso possuir todas as infraestruturas necessárias para a edificação. 

 

Na Revisão do PDM, o terreno em causa mantém a classificação prevista no PDM de 1995, Espaço Florestal, 

apesar de com maior especificação (Espaço Florestal de Recreio, Enquadramento e Estética da Paisagem), não 

estando inserido em áreas da RAN e da REN. 

 

                                                 
8 A justificação da redelimitação dos perímetros urbanos consta do Relatório e Programa de Financiamento, nomeadamente do seu Anexo V. 
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Figura 7 e 8 – Localização da participação (N.º 4): à esquerda o resumo das condicionantes (7); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (8). 

 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a reclassificação do Solo Rural em Solo 

Urbano, conforme pretende o requerente, tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e 

adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e 

depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 

e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 6.º 

e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a 

importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano, a existência ou provisão de 

aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação, a existência ou garantia de provisão de 

infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a 

equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a 

indisponibilidade/carência de área urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer 

sobre o acréscimo da mesmas), a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a 

compatibilização com instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Alerta-se ainda para o facto da alteração do perímetro urbano em situações de limite do perímetro urbano 

confinante com espaço florestal, afecta, para além do munícipe que solicita a expansão do perímetro urbano, 

terceiros, correspondentes aos proprietários dos terrenos englobados na faixa de gestão de combustível em torno 

do perímetro urbano, cuja área de abrangência encontra-se estabelecida pelo n.º 8 do artigo 15.º9 do Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. Nestes 

casos, e conforme orientações da CCDRC e caso se opte por alterar o perímetro urbano submetido à Discussão 

                                                 
9 “Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais e previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta 
contra incêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de protecção de largura mínima não inferior a 100 m, podendo, face ao risco de 
incêndios, outra amplitude ser definida nos respectivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.” 
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Pública, alterando as disposições sobre propriedades de terceiros, tal exige a abertura de novo período de 

discussão pública, com vista a dar a possibilidade aos proprietários de terrenos das novas faixas de gestão de 

combustíveis, conhecerem e se manifestarem sobre as regras que estão a ser estabelecidas para os seus 

terrenos.  

 

Contudo, a abertura de novo período de Discussão Pública pode ser evitado, desde que a autarquia assuma a 

responsabilidade na gestão na faixa de combustível, dos terrenos afectados ou parte dos terrenos pela alteração 

aqui proposta. Tal situação, é consubstanciada no n.º 10 do artigo 15.º do Decreto-Lei supramencionado, já que o 

mesmo imputa à autarquia a possibilidade de se substituir aos proprietários na gestão das faixas de combustível, 

efectuando um posterior ressarcimento financeiro desta acção, o que, contudo, neste caso, não poderá ser 

imputado, isto é, a Autarquia terá que assumir por inteiro essa gestão. 

 

Relativamente à não consideração dos limites da propriedade da definição do Solo Rural/Solo Urbano, informa-se 

que a autarquia não possui o levantamento cadastral do concelho, não sendo este um elemento constituinte ou 

complementar de um Plano Director Municipal exigível pelo RJIGT. No entanto, sempre que possível, e que os 

limites cadastrais sejam conhecidos, estes foram utilizados na proposta de ordenamento, os quais podem ser 

considerados para englobar ou excluir totalmente determinada propriedade. A definição do limite em causa tem 

como objectivo que o término do perímetro se faça de forma a englobar a última parcela edificada existente e 

equivalentes terrenos do outro lado da rua.  

 

N.º 5 – EMPRESA CENTRAL SERRANA DE ÁGUAS, S.A. 

 

O requerente vem solicitar a identificação como Espaços de Recursos Hidrominerais nas Plantas de Ordenamento 

da Revisão do PDM de 5 das suas captações (VA2, AC1, Vale do Carro, Vale da Madeira 1 e Vale da Madeira 2), 

já devidamente aprovadas pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na freguesia de Agadão. 

 

Os espaços classificados como Espaços de Recursos Hidrominerais foram identificados na Planta de 

Ordenamento pelo reconhecimento do valor económico quer em termos de exploração de águas minerais, quer 

em termos de águas mineroindustriais que se encontram no concelho. Na realidade, estando estas captações já 

licenciadas, mesmo que as mesmas não estivessem marcadas na Planta de Ordenamento, estas teriam sempre 

que cumprir, de acordo com o n.º 8 do artigo 38.º da proposta de Regulamento, num raio de 50 m envolvente às 

mesmas, as regras relativas ao Espaço Florestal de Tipo 3. 
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Assim sendo, pode-se considerar que a sua integração na Planta de Ordenamento não implicará prejuízos para 

terceiros, tendo em conta que, pelo anteriormente exposto, existiria sempre uma alteração das condições da 

categoria de espaço onde estivessem localizadas para as condições do Espaço Florestal de Tipo 3. Desta forma, 

não se vê inconveniente, conforme pedido da Empresa Central Serrana de Águas, S.A., na identificação das 5 

captações em falta, VA2, AC1, Vale do Carro, Vale da Madeira 1 e Vale da Madeira 2.  

 

   

Figura 9 e 10 – Localização da participação (N.º 5): à esquerda o resumo das condicionantes (9); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (10). 

 

N.º 6 – ÁLVARO RUI RODRIGUES TRINDADE MARTINS 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de dois terrenos, sitos na freguesia de Macinhata do 

Vouga, nos lugares de Serém de Cima e Lameiro, classificados como Espaço Florestal de Produção Tipo 3, e a 

sua integração em Solo Urbano, contestando igualmente a sua inserção em área percorrida por incêndio em 

2005, conforme Planta de Condicionantes – Áreas Ardidas, alegando que a área não é alvo de incêndio há cerca 

de 12 anos.  

 

Sobre esta questão, é de referir que foi solicitada pela autarquia, com vista à sua inserção em perímetro urbano, 

toda a área marginal ao arruamento existente numa profundidade de 50 m. No entanto, e em virtude da área em 

causa se encontrar maioritariamente classificada como Área Ardida, tal pretensão obteve parecer desfavorável.  
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Figura 11 a 14 – Localização da participação (N.º 6): em cima o resumo das condicionantes (11 e 12); em baixo o extracto da Planta de Ordenamento (13 e 14). 

 

A análise destes casos decorreu em reunião realizada com a Autoridade Florestal Nacional a 04/10/2010 e a 

10/08/2010 (esta última após o período de Discussão Pública do Plano e da apresentação da presente 

reclamação – ver anexo 4), com vista a analisar a sua possibilidade de exclusão da Condicionante – Áreas 

Ardidas. No entanto, em ambas as reuniões foi considerado que esta condicionante se encontra correctamente 

definida, correspondendo a povoamentos florestais percorridos por incêndios em 2005 (utilizando-se, para o 

efeito, os ortofotomapas de 2005). Perante esta situação, terá de se dar cumprimento ao estipulado no n.º 3 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 

12 de Março, não se podendo proceder à revisão ou alteração das disposições dos PMOT nestas áreas. 

 

É de realçar que o terreno do requerente situado mais a norte não se encontra afecto a esta condicionante. No 

entanto, encontra-se maioritariamente circundado por esta condicionante, não fazendo sentido do ponto de vista 
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do modelo territorial adoptado e da nuclearização dos aglomerados urbanos a criação de um perímetro urbano 

isolado contemplando apenas este terreno.  

 

Acresce ainda referir que a reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano, conforme pretende o requerente, tem, 

de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, carácter excepcional, fundamentada na 

indispensabilidade e adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de 

desenvolvimento local, e depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao 

desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos 

critérios estabelecidos nos artigos 6.º e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios 

para esta reclassificação a importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano, a 

existência ou provisão de aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação, a existência ou 

garantia de provisão de infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da 

população residente a equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a 

indisponibilidade/carência de área urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer 

sobre o acréscimo da mesmas), a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a 

compatibilização com instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Face ao referido, à existência de condicionantes no local e há não verificação comprovada dos requisitos legais 

que fundamentem um pedido de reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano, sugere-se que seja mantida a 

classificação atribuída aos terrenos do requerente pela Revisão do PDM. 

 

Por último, esclarece-se que, contrariamente ao que alega o requerente, a Câmara Municipal de Águeda não 

informou que o pedido de alteração do PDM, formulado pelo próprio em Janeiro de 2002, tinha sido acolhido 

favoravelmente, mas sim, e de acordo com o oficio remetido por esta autarquia (ofício n.º 00541, de 19/04/2002), 

que a situação seria objecto de análise pormenorizada no âmbito das reuniões de trabalho com a Comissão 

Técnica de Acompanhamento do PDM e que a alteração solicitada não era da exclusiva competência da Câmara 

Municipal. 
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N.º 7 – JORGE ORLANDO ESTIMADO TAVARES 

 

O requerente vem solicitar a exclusão da área envolvente ao Cemitério de Valongo do Vouga, classificada como 

espaço de equipamentos e consequente a classificação da mesma como Espaço Residencial de Tipo 1, com a 

sugestão de se definir uma nova localização para o cemitério fora da povoação. 

 

       

Figura 15 e 16 – Localização da participação (N.º 7): à esquerda o resumo das condicionantes (15); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (16). 

 

A construção, ampliação ou remodelação de cemitérios é realizada ao abrigo das exigências estabelecidas pelo 

Decreto n.º 44220, de 3 de Março de 1962, alterado pelos Decretos n.º 45864, de 12 de Agosto de 1964, n.º 

463/71, de 2 de Novembro, e n.º 857/76, de 20 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 168/2006, de 16 de Agosto. 

Em termos da escolha da localização de um cemitério, de acordo com o n.º 2 dos decretos supramencionados, 

estes deverão não ficar “excessivamente afastados das povoações” e “terem fáceis acessos, existentes ou a 

construir, por trajectos que evitem as ruas de grande movimento e as estradas nacionais”, de igual forma. A 

questão que se levanta não se trata de uma localização nova do cemitério, pois o cemitério existente não poderá 

ser deslocalizado, tratando-se sim de uma ampliação ao existente. É claro que os requisitos aplicáveis para esta 

ampliação são os mesmos que os de uma localização nova, no entanto, levantam-se ainda questões associadas 

de rentabilização das infra-estruturas já erigidas e que servirão de apoio ao equipamento na sua totalidade. 

 

Em função do RJIGT, um cemitério é um equipamento, classificação atribuída ao Solo Urbano e, como tal, 

pertencente ao perímetro urbano dos aglomerados, sendo que as localizações para este uso só poderá ser 

atribuída em Solo Rural a título excepcional, o que também está previsto no Regulamento da Revisão do Plano.  
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Pretende-se, sobretudo, com a classificação proposta, uma salvaguarda de solo para equipamento de utilização 

colectiva junto das populações receptoras dos mesmos, evitando lógicas especulativas que remetam este tipo de 

ocupação para localizações menos adequadas e afastadas da população alvo. 

 

Em função do referido, entende-se estarem justificadas as razões associadas à manutenção da localização do 

cemitério, associada à reserva de espaço para a sua ampliação, bem como da proposta de não aceitação do 

pedido apresentado em escolher uma outra localização para um novo cemitério fora do perímetro da povoação.   

 

Chama-se, no entanto, a atenção para o facto de o requerente que solicita esta alteração referir, baseado em 

eventuais deliberações de Tribunais sobre disposições de IGT, que alterações que produzam danos no direito de 

propriedade do solo possam resultar no direito a indemnização aos proprietários.  

 

N.º 8 – MARIA ROSA DOS ANJOS ESTIMADO DE MELO 

 

A requerente vem solicitar a exclusão da área envolvente ao Cemitério de Valongo do Vouga, classificada como 

espaço de equipamentos e consequente classificação da mesma como Espaço Residencial Tipo 1, com a 

sugestão de se definir uma nova localização para o cemitério fora da povoação. 

 

     

Figura 17 e 18 – Localização da participação (N.º 8): à esquerda o resumo das condicionantes (17); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (18). 

 

A construção, ampliação ou remodelação de cemitérios é realizada ao abrigo das exigências estabelecidas pelo 

Decreto n.º 44 220, de 3 de Março de 1962, alterado pelos Decretos n.º 45 864, de 12 de Agosto de 1964, n.º 

463/71, de 2 de Novembro, e n.º 857/76, de 20 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 168/2006, de 16 de Agosto. 
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Em termos da escolha da localização de um cemitério, de acordo com o n.º 2 dos decretos supramencionados, 

estes deverão não ficar “excessivamente afastados das povoações” e “terem fáceis acessos, existentes ou a 

construir, por trajectos que evitem as ruas de grande movimento e as estradas nacionais”, de igual forma. A 

questão que se levanta não se trata de uma localização nova do cemitério, pois o cemitério existente e não 

poderá ser deslocalizado, tratando-se sim de uma ampliação ao existente. É claro que os requisitos aplicáveis 

para esta ampliação são os mesmos que os de uma localização nova, no entanto, levantam-se ainda questões 

associadas de rentabilização das infra-estruturas já erigidas e que servirão de apoio ao equipamento na sua 

totalidade.  

 

Em função do RJIGT, um cemitério é um equipamento, classificação atribuída ao Solo Urbano e, como tal, 

pertencente ao perímetro urbano dos aglomerados, sendo que as localizações para este uso só poderá ser 

atribuída em Solo Rural a título excepcional, o que também está previsto no Regulamento da Revisão do Plano.  

 

Pretende-se, sobretudo, com a classificação proposta, uma salvaguarda de solo para equipamento de utilização 

colectiva junto das populações receptoras dos mesmos, evitando lógicas especulativas que remetam este tipo de 

ocupação para localizações menos adequadas e afastadas da população alvo. 

 

Em função do referido, entende-se estarem justificadas as razões associadas à manutenção da localização do 

cemitério, associada à reserva de espaço para a sua ampliação, bem como da proposta de não aceitação do 

pedido apresentado em escolher uma outra localização para um novo cemitério fora do perímetro da povoação.   

 

Chama-se, no entanto, a atenção para o facto de o requerente que solicita esta alteração referir, baseado em 

eventuais deliberações de Tribunais sobre disposições de IGT, que alterações que produzam danos no direito de 

propriedade do solo possam resultar no direito a indemnização aos proprietários. 

 

N.º 9 E N.º 10 – CARLOS MIGUEL PINHEIRO DIAS 

 

O requerente prova-se proprietário de um terreno, lugar das Cubatas, freguesia de Macinhata do Vouga, com 

registo na Conservatória do Registo Predial de Águeda, mas que se situa em zona de limite concelhio, inserindo-

se nos concelhos de Águeda e de Albergaria-a-Velha (maioritariamente neste último). Assim, o requerente solicita 

esclarecimento sobre a que concelho pertencerá efectivamente o terreno, transmitindo a pretensão de construção 

no mesmo. 
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Figura 19 e 20 – Localização da participação (N.º 9 e 10): à esquerda o resumo das condicionantes (19); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (20). 

 

A entidade responsável pelo licenciamento nestas áreas é a autarquia à qual pertence a fracção de território em 

causa, de acordo com o registo predial do prédio (no caso, ao concelho de Águeda), e conforme parecer jurídico, 

constante de processos de licenciamento que ocorreram nesta zona do território concelhio, “não tendo a 

Assembleia Municipal de Albergaria-a-Velha competência para regulamentar na área do nosso concelho, e, não 

estando o local abrangido pelo nosso PDM, deve o pedido ser analisado e decidido em conformidade com a 

demais legislação em vigor”. Desta forma, os pedidos de licenciamento sobre esta área do território deverão 

seguir o procedimento de licenciamento em área não abrangida por PDM, aplicando-se a legislação geral em 

vigor. 

 

Os limites administrativos do concelho de Águeda, bem como qualquer delimitação e demarcação das 

circunscrições do País são definidos através da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), cuja elaboração 

e actualização é da competência do Instituto Geográfico Português (IGP), competência esta atribuída por 

Despacho Conjunto n.º 542/99, de 7 de Julho.  

 

A actualização dos limites do concelho possui um procedimento próprio e independente. Desta forma, a detecção 

de eventuais incorrecções e a alteração da CAOP segue os procedimentos estabelecidos pelo IGP com a 

instrução de um conjunto de elementos a enviar a este Instituto: 

 Informações sobre:  

  Escala/resolução espacial; 

  Método de obtenção cartográfica dos mesmos; 

  Período a que se referem; 
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  Área geográfica; 

  Sistemas de referência/sistema de coordenadas; 

  Créditos (entidade responsável pela informação); 

 Documentos onde estejam registados os limites em causa, assinados pelos representantes das 

Juntas de Freguesias envolvidas e autenticados com selo branco respectivo; 

 Documentos, caso existam, possuindo a memória descritiva dos mesmos; 

 Documentos onde conste a aprovação das Assembleias de Freguesia directamente envolvidas; 

 Caso se trate de limites de concelho, documentos onde conste a aprovação das Assembleias 

Municipais e das Assembleias de Freguesia directamente envolvidas. 

 

O procedimento em causa, de acordo com os elementos exigidos pelo IGP, implica, sobre os limites a corrigir, um 

consenso entre autarquias envolvidas (juntas de freguesia e câmaras municipais), bem como a sua aprovação 

nas respectivas Assembleias. O processo de negociação entre a Câmara Municipal de Águeda e a Câmara 

Municipal de Albergaria-a-Velha, correspondentes aos limites cuja incorrecção foi alvo de contestação por dois 

munícipes aguedenses (mais especificamente pela não sujeição de determinada área geográfica do concelho às 

regras previstas na Revisão do PDM e pela não classificação desta área como Espaço de Actividades 

Económicas de Macinhata do Vouga / A25) já se iniciou no ano de 2007, não tendo ainda um desfecho 

conclusivo. 

 

Estes processos de alteração da CAOP, em virtude da complexidade dos interesses envolvidos, são morosos e 

difíceis de gerar consensos, podendo-se arrastar por tempo indeterminado, pelo que não se justifica atrasar o 

processo de revisão do PDM, por si só bastante complexo e moroso, por processos cuja finalização não possui 

uma data pré-determinada. 

 

Sobre o mesmo terreno, o requerente solicita esclarecimento sobre qual a classificação deste, sendo que a parte 

do terreno em questão que se encontra dentro dos limites administrativos do concelho de Águeda se encontra 

classificado, na Revisão do PDM de Águeda, como Espaço de Actividades Económicas. 

 

Face ao referido, a resolução das questões colocadas pelo requerente apenas poderão ser equacionadas com a 

alteração da CAOP relativamente aos limites administrativos dos concelhos em questão. Uma vez alterada a 

CAOP, poderá proceder-se à classificação do solo e ao alargamento das disposições da Revisão do PDM da área 
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em causa, através da instrução de um procedimento de alteração ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 95.º do 

RJIGT, por motivo resultante de circunstâncias excepcionais. 

 

Relativamente à questão colocada sobre as áreas ardidas, e tendo em conta que as mesmas apenas foram 

cartografadas na revisão do PDM para a área do concelho, conforme constante da Planta de Condicionantes – 

Áreas Ardidas, a autarquia não se poderá pronunciar sobre a eventual classificação dos terrenos como áreas 

ardidas fora dos limites consignados no Plano.  

 

N.º 11 E N.º 12 – ATACAINVESTE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 

 

O requerente prova-se proprietário de vários terrenos contíguos situados no lugar das Cubatas, freguesia de 

Macinhata do Vouga, com registo na Conservatória do Registo Predial de Águeda, mas que se situam em zona de 

limite concelhio, inserindo-se nos concelhos de Águeda e de Albergaria-a-Velha (maioritariamente neste último). 

Assim, o requerente solicita esclarecimento sobre a que concelho pertencerão efectivamente os terrenos, 

transmitindo a pretensão de construção no mesmo. 

 

   

Figura 21 e 22 – Localização da participação (N.º 11 e 12): à esquerda o resumo das condicionantes (21); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (22). 

 

A entidade responsável pelo licenciamento nestas áreas é a autarquia à qual pertence a fracção de território em 

causa, de acordo com o registo predial do prédio (no caso, ao concelho de Águeda), e conforme parecer jurídico, 

constante de processos de licenciamento que ocorreram nesta zona do território concelhio, “não tendo a 

Assembleia Municipal de Albergaria-a-Velha competência para regulamentar na área do nosso concelho, e, não 

estando o local abrangido pelo nosso PDM, deve o pedido ser analisado e decidido em conformidade com a 
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demais legislação em vigor”. Desta forma, os pedidos de licenciamento sobre esta área do território deverão 

seguir o procedimento de licenciamento em área não abrangida por PDM, aplicando-se a legislação geral em 

vigor. 

 

Os limites administrativos do concelho de Águeda, bem como qualquer delimitação e demarcação das 

circunscrições do País são definidos através da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), cuja elaboração 

e actualização é da competência do Instituto Geográfico Português (IGP), competência esta atribuída por 

Despacho Conjunto n.º 542/99, de 7 de Julho. 

 

A actualização dos limites do concelho possui um procedimento próprio e independente. Desta forma, a detecção 

de eventuais incorrecções e a alteração da CAOP segue os procedimentos estabelecidos pelo IGP com a 

instrução de um conjunto de elementos a enviar a este Instituto: 

 Informações sobre:  

  Escala/resolução espacial; 

  Método de obtenção cartográfica dos mesmos; 

  Período a que se referem; 

  Área geográfica; 

  Sistemas de referência/sistema de coordenadas; 

  Créditos (entidade responsável pela informação); 

 Documentos onde estejam registados os limites em causa, assinados pelos representantes das 

Juntas de Freguesias envolvidas e autenticados com selo branco respectivo; 

 Documentos, caso existam, possuindo a memória descritiva dos mesmos; 

 Documentos onde conste a aprovação das Assembleias de Freguesia directamente envolvidas; 

 Caso se trate de limites de concelho, documentos onde conste a aprovação das Assembleias 

Municipais e das Assembleias de Freguesia directamente envolvidas. 

 

O procedimento em causa, de acordo com os elementos exigidos pelo IGP, implica, sobre os limites a corrigir, um 

consenso entre autarquias envolvidas (juntas de freguesia e câmaras municipais), bem como a sua aprovação 

nas respectivas Assembleias. O processo de negociação entre a Câmara Municipal de Águeda e a Câmara 

Municipal de Albergaria-a-Velha, correspondentes aos limites cuja incorrecção foi alvo de contestação por dois 

munícipes aguedenses (mais especificamente pela não sujeição de determinada área geográfica do concelho às 
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regras previstas na Revisão do PDM e pela não classificação desta área como Espaço de Actividades 

Económicas de Macinhata do Vouga / A25) já se iniciou no ano de 2007, não tendo ainda um desfecho 

conclusivo.   

 

Estes processos de alteração da CAOP, em virtude da complexidade dos interesses envolvidos, são morosos e 

difíceis de gerar consensos, podendo-se arrastar por tempo indeterminado, pelo que não se justifica atrasar o 

processo de revisão do PDM, por si só bastante complexo e moroso, por processos cuja finalização não possui 

uma data pré-determinada. 

 

Relativamente à questão colocada sobre as áreas ardidas, e tendo em conta que as mesmas apenas foram 

cartografadas na revisão do PDM para a área do concelho, conforme constante da Planta de Condicionantes – 

Áreas Ardidas, a autarquia não se poderá pronunciar sobre a eventual classificação dos terrenos como áreas 

ardidas fora dos limites consignados no Plano.  

 

N.º 13 – MANUEL PIRES DIAS DOS REIS 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno no lugar e freguesia de Espinhel, 

classificado como Espaço Agrícola na Revisão do PDM e a sua integração em Solo Urbano. Alega como 

fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 o facto de, junto à habitação, existir uma eira integrada na própria habitação; 

 o facto de, a seguir à eira, existirem uns currais e um canavial; 

 o facto de, a seguir ao canavial, existir uma construção (alpendre); 

 o facto de, todo este conjunto, constituir um todo. 

 

Na Revisão do PDM, o terreno em causa mantém a classificação prevista no PDM de 1995, Espaço Agrícola 

inserido em áreas da RAN. O terreno em causa está integrado numa área muito mais vasta de Espaço Agrícola 

que se estende ao longo de toda a linha de água e que engloba, à semelhança do terreno do requerente, as áreas 

da RAN que acompanham este curso de água. 
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Figura 23 e 24 – Localização da participação (N.º 13): à esquerda o resumo das condicionantes (23); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (24). 

 

Pretendendo o requerente a reclassificação do Solo Rural como Solo Urbano, é de referir que em virtude das 

características, classificação atribuída pela restrição e servidão de utilidade pública, RAN10, o uso actual do solo 

marcadamente rural, bem como a ligação estrita do terreno com a demais área afecta a esta categoria de espaço, 

foi opção do município, em consonância com as orientações da DRAPC de apenas desafectar as áreas da RAN 

em faixas comprometidas, manter esta área como Solo Rural. Esta opção é ainda reforçada por a área solicitada 

se inserir numa faixa cuja reconhecida aptidão e uso actual do solo (pela sua integração da RAN) é o agrícola, 

garantindo-se desta forma a preservação do solo como recurso natural escasso não renovável e a salvaguarda 

das áreas afectas ao uso agrícola e à conservação da natureza e da biodiversidade (artigos 4.º e 5.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio). 

 

De qualquer forma, é ainda de referir que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a 

reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e 

adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e 

depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 

e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 6.º 

e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a 

importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano, a existência ou provisão de 

aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação, a existência ou garantia de provisão de 

infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a 

equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a 

                                                 
10 De acordo com o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), a delimitação das áreas da RAN é da competência da Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC). 
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indisponibilidade/carência de área urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer 

sobre o acréscimo da mesmas), a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a 

compatibilização com instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Importa ainda salientar que os usos referidos para a área classificada como Espaço Agrícola são compatíveis com 

o previsto para esta classe de Solo Rural, tendo apenas que ser cumpridos os parâmetros e restante 

regulamentação aplicável. 

 

Face ao referido, e salientando a importância da área solicitada para o Solo Rural, e a não verificação dos 

requisitos legais que fundamentem um pedido de exclusão da área da RAN com a correspondente reclassificação 

do solo como Urbano, atendendo ao facto que os usos pretendidos são compatíveis com o Solo Rural, sugere-se 

que seja mantida a classificação atribuída ao terreno do requerente pela Revisão do PDM. 

 

N.º 14 – NELSON NEVES DE ALMEIDA 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno no lugar do Sabugueiro, freguesia de 

Aguada de Cima, classificado como Espaço Agrícola na Revisão do PDM e a sua integração em Solo Urbano. 

Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 o facto de o prédio ser atravessado por um caminho que o divide em dois, ficando a Parcela A com         

3 619 m2 e a B com 5 080 m2; 

 o facto de o terreno confinar com outro que já possui edificação (habitação); 

 o facto de a Parcela A, parcela objecto de reclamação, confina a norte e a poente com terreno apto à 

construção e nascente e sul com caminho; 

 o facto de se situar no perímetro urbano da freguesia de Aguada de Cima, permitindo-se com a sua 

inclusão em solo urbanizado, integrar o Centro Social da freguesia; 

 o facto de o caminho a sul, comportar toda a sua extensão espaço de passeio pedonal e faixa de 

rodagem nos dois sentidos; 

 o facto de actualmente comportar iluminação pública; 

  o facto de ser pelo caminho a sul que se acede ao campo de ténis e ao parque de merendas. 
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Figura 25 e 26 – Localização da participação (N.º 14): à esquerda o resumo das condicionantes (25); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (26). 

 

Na Revisão do PDM, o terreno em causa mantém a classificação prevista no PDM de 1995, Espaço Agrícola 

inserido em áreas da RAN e da REN. O terreno em causa está integrado numa área muito mais vasta de Espaço 

Agrícola que se estende ao longo de toda Regueira da Borralheira e que engloba, à semelhança do terreno do 

requerente, as áreas da REN e da RAN que acompanham este curso de água. Este terreno foi alvo de diversos 

pedidos à CRABL e à CCDRC, em termos de desafectação da RAN e da REN, respectivamente, tendo obtido 

sempre parecer desfavorável destas entidades, não sendo por isso possível a sua integração em solo urbano. 

 

Face ao referido, nomeadamente os pareceres desfavoráveis, considera-se não existirem condições para a 

reclassificação da área solicitada como Solo Urbano. 

 

N.º 15 E  N.º  16 – LUÍS DIAS SOARES 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de dois terrenos sua propriedade, sitos no lugar de S. 

Martinho, freguesia de Aguada de Cima, classificados como Espaço Florestal de Recreio, Enquadramento e 

Estética da Paisagem e Espaço Verde na Revisão do PDM, pretendendo a sua integração em Solo Urbanizável 

(Solo Urbano). Os terrenos em causa encontravam-se classificados, no PDM de 1995, como Espaço Florestal, 

estando igualmente inserido parcialmente em área de REN. 
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Figura 27 a 30 – Localização da participação (N.º 15 e 16): em cima o resumo das condicionantes (27 e 28); em baixo o extracto da Planta de Ordenamento (29 e 30). 

 

Verifica-se, pois, que os terrenos em causa são interiores e não apresentam frente urbana que torne possível a 

sua ocupação em termos edificatórios, sem a construção de acessos específicos. De qualquer forma, é ainda de 

referir que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a reclassificação do Solo Rural 

em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e adequação quantitativa e 

qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e depende da comprovação da 

necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de 

qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 6.º e 7.º do mesmo Decreto 

Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a importância de determinada área 

para o modelo de organização do sistema urbano, a existência ou provisão de aglomeração de edifícios, 

população, actividades, bens e informação, a existência ou garantia de provisão de infraestruturas urbanas e de 

prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a equipamentos colectivos, 

sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a indisponibilidade/carência de área urbana para 

estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer sobre o acréscimo da mesmas), a 
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indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a compatibilização com instrumentos 

de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Cumulativamente a estes critérios, e em termos de cumprimento das orientações emanadas pelos instrumentos 

de gestão territorial supra-municipais, mais especificamente do Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Centro, o qual aguarda publicação em Diário da República, a expansão de perímetros urbanos só é 

possível se as áreas urbanas consolidadas ou ocupadas corresponderem, no mínimo, a 70% do perímetro 

existente. Neste caso em particular, e analisando a área da freguesia, verifica-se que esta apenas apresenta uma 

área ocupada em solo urbano de 50,70%11, não reunindo condições para a sua expansão. Face ao referido, 

sugere-se que seja mantida a classificação atribuída ao terreno da requerente pela Revisão do PDM. 

 

N.º 17 – TRANSAGUEDA, SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA 
DUARTE 

 

O requerente vem solicitar uma alternativa ao traçado da Via de Cintura Externa (VCE), na zona da Alagoa, 

freguesia de Águeda. Alega para o efeito que tal alteração permitiria: 

 a separação entre o Espaço Residencial Tipo 1 e o Espaço de Actividades Económicas; 

 a criação de um acesso para o Espaço Central Urbanizável da Alagoa; 

 a passagem de via por uma zona mais alargada e com menos implicações em termos de acessos às 

propriedades confinantes. 

  

     

Figura 31 e 32 – Localização da participação (N.º 17): à esquerda o resumo das condicionantes (31); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (32). 

                                                 
11 A justificação da redelimitação dos perímetros urbanos consta do Relatório e Programa de Financiamento, nomeadamente do seu Anexo V. 
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De acordo com o RJIGT, cabe ao conteúdo documental do plano a identificação da rede viária, e ao conteúdo 

documental, ao nível da planta de ordenamento, representar “o modelo de organização espacial do território 

municipal de acordo com os sistemas estruturantes (…)”12. A rede viária a representar na Planta de Ordenamento 

é, desta forma, para além da rede viária existente, a rede viária estruturante do concelho, sendo que novas 

ligações de carácter meramente local não cabem no âmbito do Plano Director Municipal. Pelo contrário, estas 

atribuições estão legalmente atribuídas aos Planos de Pormenor aos quais cabe a definição de espaço públicos 

de circulação viária e pedonal.  

 

No entanto, não cabe exclusivamente aos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) a definição e 

execução da rede viária concelhia. Esta é também uma das competências atribuídas às autarquias locais pelo 

“Regime Jurídico do Funcionamento dos órgãos dos Municípios e das freguesias, assim como as respectivas 

competências”. Contudo, qualquer que seja o enquadramento legal das ligações viárias que se pretendam 

realizar, e mesmo que estas se encontram previstas ao nível de um Plano Director Municipal ou de um Plano de 

Urbanização, tal não dispensa o seu “licenciamento” (podendo deste advir um parecer favorável ou desfavorável) 

pelas entidades competentes, nomeadamente a CCDRC, no caso do atravessamento de áreas da REN ou 

DRAPC, no caso de áreas do atravessamento de áreas da RAN, assim como ARH, no caso de atravessamento 

de áreas pertencentes ao domínio hídrico, entre outras. Da mesma forma, o traçado previsto em PMOT pode vir a 

ser alterado em função de questões técnicas levantadas no âmbito da elaboração do projecto de execução da via. 

 

A VCE é, como o próprio nome indica, uma variante externa à cidade de Águeda, uma via estruturante quer para 

a circulação rodoviária da cidade, quer para a circulação rodoviária do concelho. Pertencente ao Sistema Viário 

Secundário, a VCE realizará, paralelamente com o IC2, a distribuição rodoviária entre a cidade e o resto do 

concelho. Tem implícitas características de escoamento rápido do tráfego e a não permissão de acessos directos 

que interfiram com a sua capacidade de escoamento. A VCE, como via estruturante do sistema viário e da Rede 

Rodoviária Municipal, encontra-se definida na Planta de Ordenamento da Revisão do PDM. 

 

No entanto, existem outros estudos viários elaborados pela autarquia no sentido de acautelar as ligações desta via 

com a restante rede rodoviária envolvente, como é o caso do Estudo da “Ligação VCE – EN1”. Este estudo contempla 

o restabelecimento de todas as ligações com a rede viária local a norte da Cidade, mantendo o carácter distribuidor da 

futura VCE, garantindo que os acessos directos às propriedades existentes se efectuarão por arruamentos paralelos. 

                                                 
12 Artigos 85.º e 86.º do RJIGT. 
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O pedido do requerente em alterar o traçado da VCE pressupõe o acesso directo das parcelas confinantes à via, 

indo contra um dos requisitos básicos estabelecidos para a mesma, o escoamento rodoviário rápido e 

independente. Relativamente à Estruturação Viária da zona classificada como Espaço Central Urbanizável, esta já 

se encontra prevista, conforme se pode observar na figura seguinte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Via de Cintura Externa (VCE) à cidade de Águeda. 

 

Face ao referido, entende-se que a pretensão do requerente não tem enquadramento em virtude do tipo e 

características previstas para a VCE, sugerindo-se a não alteração do traçado definido na Planta de Ordenamento 

da Revisão do PDM. 

 

N.º 18 – JOÃO TOMÁS MIRANDA 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno no lugar do Vale Grande, freguesia de 

Aguada de Cima, classificado como Espaço Florestal de Produção Tipo 2 na Revisão do PDM, pretendendo a sua 

integração em Espaço de Actividades Económicas. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 
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 em “22/11/2005, o parecer técnico CRD 2005-433 relativo ao processo de informação prévia n.º 1924/05, 

confirmava que o terreno se encontrava em Zona Industrial, ficando a construção pendente da “cedência 

do terreno necessário à concretização da estrutura viária projectada para o local”; 

 que, fazendo fé na informação anterior, adquiriu o terreno em 28/11/2005 , ficando a aguardar a 

concretização da referida estrutura viária para dar início à obra; 

 o terreno faz frente para a estrada que liga o Vale Grande a Aguada de Cima, e para um caminho que vai 

desde a estrada até à Inacer, com condições para vir a ser acesso a novas indústrias; 

 dado o caminho já se encontrar em zona industrial, seria lógico que desse frente para construção em 

toda a sua extensão. 

 

   

Figura 34 e 35 – Localização da participação (N.º 18): à esquerda o resumo das condicionantes (34); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (35). 

 

O terreno em causa, na classificação prevista no PDM de 1995 encontrava-se classificado como Espaço 

Industrial, não se verificando a existência de áreas afectas à RAN e à REN, pretendendo o requerente que seja 

mantida a referida classificação prevista no PDM de 1995, e que, na proposta de Revisão do PDM, este seja 

inserido em Espaço de Actividades Económicas em vez de Espaço Florestal.  

 

Relativamente ao pedido de informação prévia n.º 1924/05 para a construção de um pavilhão em parcela a 

destacar, o mesmo foi indeferido, constando do CRD 2005-433 que a alteração do indeferimento passaria pela 

negociação/cedência da área de terreno necessária para a execução dos arruamentos previstos no Projecto de 

Execução da Zona Industrial da EN1 Sul (projecto que se encontrava em elaboração), a reformulação da 

implantação proposta para a construção e da apresentação de perfil transversal para verificar a integração da 

edificação na topografia do local, o que nunca chegou a acontecer.  
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De igual forma, era referido no parecer INB-2005-165, que o projecto dos arruamentos previstos para o local ainda 

não estava concluído e que a execução dos mesmos não possuía data prevista. De qualquer forma, e mesmo que 

este pedido tivesse sido deferido, o mesmo só teria validade de um ano, estando, por conseguinte, caducado, não 

se assumindo como um compromisso urbanístico válido e eficaz. 

 

No entanto, a anulação de parte do Espaço Industrial EN1 Sul, que implicou a integração do terreno do requerente 

e de outros em Solo Rural, foi algo que a autarquia sempre tentou contrariar ao longo de todo o processo de 

elaboração da Revisão. Contudo, tendo em conta os baixos índices de ocupação dos espaços industriais 

existentes no concelho e a proposta do município em criar dois parques empresariais de génese 

municipal/Espaços de Actividades Económicas (proposta essencial para a estratégia de desenvolvimento 

económico definida em sede de Relatório do Plano desta Revisão), e a necessidade de comprovar a 

indispensabilidade e adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de 

desenvolvimento definida, fundamentação exigida no âmbito do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 

Maio, mostrou-se impossível manter as áreas afectas aos Espaços Industriais definidos no PDM de 1995. 

 

Tal encontra-se traduzido nas actas das reuniões realizadas com a CCDRC, bem como nos pareceres emitidos 

por esta entidade sobre esta matéria, tendo tal opção obtido sempre pedidos de justificação consecutivos e 

pareceres desfavoráveis, que foram reiterados no Parecer Final da CTA, emitido em reunião de 11 de Outubro de 

2010. Deste parecer consta que, “de acordo com a versão final da Planta de Ordenamento, verifica-se um 

aumento significativo da respectiva área global relativamente à definida no PDM em vigor, desproporcional face 

ao grau de comprometimento das áreas industriais. Os dados apresentados não permitem, assim, sustentar as 

propostas apresentadas”. A Câmara Municipal apresentou então uma proposta de redução destas áreas, sobre a 

qual este parecer refere: “representando a proposta agora apresentada um aumento muito reduzido destes 

espaços, considera-se que foi dada satisfação às preocupações manifestadas pela CCDRC.” 

 

Para a definição do limite do Espaço de Actividades Económicas, resultado da necessidade de redução da 

extensa área totalmente desocupada do Espaço Industrial EN1 Sul, utilizou-se o arruamento a nordeste da 

propriedade do requerente, por este ser um limite físico existente que possibilita a inserção das construções 

existentes e eventuais áreas de expansão das mesmas. A propriedade em causa, em virtude dos critérios 

utilizados e de se encontrar territorialmente isolada face às dinâmicas construtivas existentes, à semelhança de 

muitas outros terrenos, ficou fora desta categoria de espaço. Face ao exposto, considera-se fundamentada a 

opção de manter a classificação atribuída ao terreno do requerente, ou seja, como Espaço Florestal de Produção 

Tipo 2. 
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N.º 19 – MANUEL DE ALMEIDA CAVADAS 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno em Vale Domingos de Cima, freguesia 

de Águeda, classificado como Espaço Florestal Tipo 2 na Revisão do PDM, pretendendo a sua integração em 

Solo Urbano. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o facto de ser o único terreno que possui, tendo 3 

filhos e de o terreno em causa estar localizado no limite do solo urbano, nomeadamente do Espaço Residencial 

Tipo 2. O terreno em causa, na classificação prevista no PDM de 1995, encontrava-se classificado como Espaço 

Florestal inserido em área de REN.  

 

     

Figura 36 e 37 – Localização da participação (N.º 19): à esquerda o resumo das condicionantes (36); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (37). 

 

Analisada a sugestão, verificamos que a definição do perímetro urbano nesta área teve como objectivo a 

inserção da povoação de Vale Domingos de Cima em Solo Urbano, uma vez que esta povoação se encontrava 

totalmente inserida em Espaço Florestal. Para tal, foram definidos critérios que se consolidaram através dos 

limites físicos existentes e da definição de uma profundidade de 50 m de perímetro urbano ao longo das 

principais vias do aglomerado. Este pequeno aglomerado, no cômputo geral, não apresenta dinâmicas 

populacionais socioeconómicas que justifiquem a definição de uma área de expansão para nascente. Desta 

forma, foi definido o término do perímetro urbano no arruamento a sul da propriedade do requerente, excluindo -

o do Solo Urbano. Face ao referido, sugere-se que seja mantida a classificação atribuída ao terreno da 

requerente pela Revisão do PDM. 
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N.º 20 – ANTÓNIO MARTINS RACHINHAS 

 

O requerente vem solicitar que seja inserida na proposta de revisão do PDM uma ligação viária entre Rua da 

Aguieira Velha e a Rua da Quinta do Neves, no seguimento da Rua da Urbanização Quinta do Vale das Figueiras, 

freguesia de Valongo do Vouga, como acesso alternativo à cidade de Águeda. Alega como fundamento inerente 

ao seu pedido o seguinte: 

 a existência da urbanização da Quinta do Vale das Figueiras que, uma vez concluída, implicará um 

acréscimo de cerca de 500 habitantes (10% da população da freguesia de Valongo do Vouga), à qual 

acresce a população do Bairro das Carrasqueiras, na Mourisca do Vouga, e do Bairro da Severa; 

 a proposta tem apenas uma extensão de 500 m de terreno de pinhal, praticamente plano, que evitará 

que as pessoas nas suas deslocações à cidade tenham de passar pela ponte do Covão; 

 prever desde já a possibilidade da construção desta via, de forma a que a mesma não seja inviabilizada 

no futuro. 

 

     

Figura 38 e 39 – Localização da participação (N.º 20): à esquerda o resumo das condicionantes (38); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (39). 

 

De acordo com o RJIGT, cabe ao conteúdo documental do plano, a identificação da rede viária, e ao conteúdo 

documental, ao nível da planta de ordenamento, representar “o modelo de organização espacial do território 

municipal de acordo com os sistemas estruturantes (…)”13. A rede viária a representar na Planta de Ordenamento 

é, desta forma, para além da rede viária existente, a rede viária estruturante do concelho, sendo que novas 

ligações de carácter meramente local não cabem no âmbito do Plano Director Municipal. Pelo contrário, estas 

                                                 
13 Artigo 85.º e 86.º do RJIGT. 
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atribuições estão legalmente atribuídas aos Planos de Pormenor, aos quais cabe a definição de espaço públicos 

de circulação viária e pedonal.  

 

No entanto, não cabe exclusivamente aos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) a definição e 

execução da rede viária concelhia. Esta é também uma das competências atribuídas às autarquias locais pelo 

“Regime Jurídico do Funcionamento dos órgãos dos Municípios e das freguesias, assim como as respectivas 

competências”. Contudo, qualquer que seja o enquadramento legal das ligações viárias que se pretendam 

realizar, e mesmo que estas se encontrem previstas ao nível de um Plano Director Municipal ou de um Plano de 

Urbanização, tal não dispensa o seu “licenciamento” (podendo deste advir um parecer favorável ou desfavorável) 

pelas entidades competentes, nomeadamente a CCDRC, no caso do atravessamento de áreas da REN ou 

DRAPC, no caso de áreas do atravessamento de áreas da RAN, assim como a ARH, no caso de atravessamento 

de áreas pertencentes ao domínio hídrico, entre outras. Da mesma forma, o traçado previsto em PMOT pode vir a 

ser alterado em função de questões técnicas levantadas no âmbito da elaboração do projecto de execução da via. 

 

A ligação solicitada assume-se como uma alternativa à futura Variante de Arrancada, constante da Planta de 

Ordenamento do Plano, tendo esta por objectivo encurtar distâncias e beneficiar o perfil do arruamento existente, 

facilitando o escoamento do tráfego da sua zona de abrangência. Pretende o requerente que os 1 600 m que 

serão necessários percorrer (entre o término sul da Rua da Urbanização Quinta do Vale das Figueiras e a rotunda 

do Covão, na proximidade da AEA), utilizando a Variante de Arrancada, sejam substituídos pelos 1 300 m, 

utilizando a ligação proposta pelo requerente.  

 

A ligação viária Rua da Aguieira Velha – Rua da Quinta do Neves não se traduz numa alteração efectiva dos 

tempos e distâncias de deslocação e possui um carácter local, atravessando áreas classificadas como Espaço 

Residenciais Urbanizáveis Tipo 1, Espaços Agrícolas, Espaços de Actividades Económicas e ainda áreas afectas 

à área de RAN e ao do domínio hídrico. De igual forma, a área em causa possui, por um lado, a Variante de 

Arrancada, a qual tem subjacente a beneficiação das ligações que realiza em todo o seu trajecto14 entre a 

EN1/Covão/Ligação Águeda-Talhadas e, por outro, o estudo de beneficiação dos arruamentos paralelos à linha do 

caminho de ferro, previsto pelo município mas não inserido na presente revisão do PDM por ter um carácter local 

e não estruturante da rede viária municipal, o qual beneficiará também as ligações desta área à zona poente. 

 

                                                 
14 Esta terá um perfil variável entre os 10,50 m e os 17,00 m, de acordo a alínea b) ii) do n.º 1 do artigo 24.º do Regulamento da Revisão do Plano Director 
Municipal de Águeda. 
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Mais se acrescenta que todo o Espaço Urbanizável Residencial, bem como todo o solo classificado como Solo 

Urbanizável, terão de ser objecto de outros PMOT ou de unidades de execução que definirão a rede viária a 

existir no local (artigo 108.º do Regulamento da Revisão do PDM). Face ao exposto, entende-se que o local 

possui alternativas viárias para as deslocações à cidade de Águeda, estando previsto, por esta autarquia, a 

beneficiação e complemento das ligações viárias existentes, não se considerando a ligação proposta pelo 

requerente como estruturante. 

 

N.º 21 – ANTÓNIO MIGUEL SANTIAGO RODRIGUES 

 

O requerente, em representação da empresa Pedravelha (NIF: 501998500) vem solicitar a reapreciação da 

classificação de quatro parcelas (2, 3, 4 e 5), localizadas no lugar da Forcada, freguesia de Aguada de Cima, 

classificadas maioritariamente como Espaço Florestal de Produção Tipo 3 na Revisão do PDM para Espaço 

Agrícola (parcelas 3, 4 e 5), e de uma parcela (2) inserida em Espaço Florestal de Produção Tipo 3 na Revisão do 

PDM para Espaço Urbano. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 que a reconversão da parcela 2 em Espaço Residencial de Tipo 1 irá permitir a utilização desta parcela 

para armazenamento, devido ao carácter sazonal da actividade; 

 que a parcela 3 foi adquirida com destino à actividade agrícola e inovadora, sendo, por isso, importante 

que toda a parcela seja inserida em Espaço Agrícola e que a actividade a desenvolver na parcela 3 

apenas será rentável com a utilização como área agrícola das parcelas 4 e 5. 

 

Na Revisão do PDM, para os terrenos em causa prevalece a classificação prevista no PDM de 1995, como 

Espaço Florestal, mas sem a condicionante da REN. A parcela 3 está parcialmente classificada como Espaço 

Agrícola e incluída na RAN, encontrando-se ainda parcialmente inserida na área cativa de argilas, definida pela 

Portaria n.º 448/90, Diário da República n.º 137, I Série, de 16 de Junho de 1990.  
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Figura 40 e 41 – Localização da participação (N.º 21): à esquerda o resumo das condicionantes (40); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (41). 

 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a reclassificação do Solo Rural em Solo 

Urbano, conforme pretende o requerente para a parcela 2, tem carácter excepcional, fundamentada na 

indispensabilidade e adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de 

desenvolvimento local, e depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao 

desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos 

critérios estabelecidos nos artigos 6.º e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios 

para esta reclassificação a importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano, a 

existência ou provisão de aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação, a existência ou 

garantia de provisão de infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da 

população residente a equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a 

indisponibilidade/carência de área urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer 

sobre o acréscimo da mesmas), a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a 

compatibilização com instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

É de referir que a parcela 2, embora identificada na pretensão como independente, na realidade encontra-se 

englobada já na área afecta ao estabelecimento industrial existente e, como tal, poder-se-á considerar que esta 

deverá ser classificada como Espaço Residencial Tipo 1, já que se trata de uma parcela edificada, que se assume 

como um compromisso urbanístico válido e eficaz. 

 

Não obstante, alerta-se para o facto da alteração do perímetro urbano em situações de limite do perímetro 

confinante com espaço florestal, afecta, para além do munícipe que solicita a expansão do perímetro urbano, 

terceiros, correspondentes aos proprietários dos terrenos englobados na faixa de gestão de combustível em torno 
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do perímetro urbano, cuja área de abrangência encontra-se estabelecida pelo n.º 8 do artigo 15.º15 do Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. Nestes 

casos, e se se optar por alterar o perímetro urbano submetido à Discussão Pública, alterando as disposições 

sobre propriedades de terceiros, tal exige a abertura de novo período de Discussão Pública, com vista a dar a 

possibilidade aos proprietários de terrenos das novas faixas de gestão de combustíveis, conhecerem e se 

manifestarem sobre as regras que estão a ser estabelecidas para os seus terrenos.  

 

Contudo, a abertura de novo período de Discussão Pública pode ser evitado, desde que a autarquia assuma a 

responsabilidade na gestão na faixa de combustível dos terrenos afectados ou parte dos terrenos pela alteração 

aqui proposta. Tal situação é consubstanciada no n.º 10 do artigo 15.º do Decreto-Lei supramencionado, já que o 

mesmo imputa à autarquia a possibilidade de se substituir aos proprietários na gestão das faixas de combustível, 

efectuando um posterior ressarcimento financeiro desta acção, o que, contudo, neste caso, não poderá ser 

imputado, isto é, a Autarquia terá que assumir por inteiro essa gestão. 

 

Para a área identificada pelo requerente como parcela 3, a mesma encontra-se parcialmente inserida em Espaço 

Agrícola coincidente com a área da RAN, e a restante área em Espaço Florestal de Produção Tipo 3. Neste 

sentido, verifica-se a apetência da área em causa para a actividade agrícola sendo que, atestando o requerente 

que toda a área apresentada na delimitação como parcela 3 é propriedade do próprio, entende-se que a 

classificação como Espaço Agrícola deverá abranger toda a propriedade ajustando aos limites apresentados. 

 

No que se refere à pretensão da classificação das parcelas 4 e 5 como Espaço Agrícola, classificadas na revisão 

do PDM como Espaço Florestal de Produção Tipo 3, considera-se que a reclassificação destas áreas não se 

enquadra no âmbito do estabelecido pelo artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 20 de Maio, dado 

que o mesmo estabelece que deve ser ponderada, na classificação do solo rural, a actual ocupação do mesmo. 

Neste sentido, a presente ocupação destas áreas é florestal, estando ainda toda a envolvente enquadrada dentro 

do espaço florestal, não conferindo, desta forma, a classificação desta área uma continuidade ao solo agrícola. 

Acresce referir que o Regulamento da Revisão do PDM, para além das actividades associadas à exploração dos 

recursos florestais e à exploração dos recursos naturais existentes, admite ainda um conjunto de usos nos quais o 

requerente poderá enquadrar a actividade. 

 

                                                 
15 “Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais e previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta 
contra incêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de protecção de largura mínima não inferior a 100 m, podendo, face ao risco de 
incêndios, outra amplitude ser definida nos respectivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.” 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

38 

N.º 22 – CONVENTUAL DE SERÉM – IMOBILIÁRIA E TURISMO, LD.ª 

 

O requerente vem solicitar a alteração da classificação efectuada em termos de Revisão do PDM, para o seu 

terreno sito em Serém, freguesia de Macinhata do Vouga, o qual se encontra classificado como Espaço Florestal 

de Conservação Estrita. Alega o requerente que pretende implementar no terreno projectos de âmbito 

Turístico/Hoteleiro/Equipamentos de Saúde ou Social e que, como tal pretende, que este tipo de investimento seja 

possível no local, propondo a flexibilização das regras, nomeadamente da área da parcela em causa. Refere 

ainda que existe uma deliberação do Executivo Municipal, de 17/07/2003, onde é mencionado que a autarquia se 

compromete a propor a desafectação da área da REN e da área da RAN, em sede de Revisão do PDM, da Quinta 

de Serém. 

 

Analisada a situação em causa, importa referir que a categoria de espaço onde se encontra inserida a Quinta de 

Serém, possibilita a execução de Empreendimentos Turísticos, assim como Equipamentos de Utilização Colectiva 

(de desporto, recreio e lazer e ainda segurança pública e protecção civil), pelo que, desde logo, é possível a 

implementação dos empreendimentos que o requerente pretende executar.  

 

Relativamente à área da parcela, importa mencionar que o terreno em causa está inserido em Rede Natura 2000, no 

Sítio do Rio Vouga (código PTCON 0026), em conformidade com o Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõe para a ordem jurídica interna as directivas 

n.º 79/409/CEE (Directiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Directiva Habitats). Para a área em análise regista-se a ocorrência 

de habitats naturais e semi-naturais constantes do anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, em 

particular o Habitat 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica, e daí a sua 

classificação como área de conservação estrita, definindo-se, por isso mesmo, e de acordo com as orientações da 

Autoridade Florestal Nacional e do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, uma parcela mínima de 

75 000 m2, por forma a evitar a delapidação e sobrecarga destas áreas do ponto de vista edificatório. 

 

Refira-se ainda que, independentemente desta situação, a parcela de terreno foi, na sua quase totalidade, retirada 

da área de REN e da área da RAN, cumprindo o referido na deliberação de Executivo supramencionada. Assim 

sendo, e face ao referido, propõe-se que se mantenha a classificação em questão, tanto mais que, pela 

delimitação efectuada sobre ortofotomapa da parcela em causa, esta parece apresentar uma área superior aos   

75 000 m2 exigíveis no Regulamento para a edificação nestas áreas. 
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Figura 42 e 43 – Localização da participação (N.º 22): à esquerda o resumo das condicionantes (42); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (43). 

 

N.º 23 – TÂNIA SOFIA RODRIGUES TAVARES 

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno, sito em Oronhe, freguesia de Espinhel, 

o qual se encontra classificado na proposta de ordenamento do PDM de Águeda como Espaço Residencial Tipo 2 

e Espaço Verde, pretendendo a sua integração total em Solo Urbano, isto é, em Espaço Residencial Tipo 2. 

 

Analisada a pretensão, verifica-se que o terreno em causa apresenta a sua maior parte integrado em Espaço 

Residencial Tipo 2, permitindo uma ocupação edificatória substancial da parcela. Na realidade, e tendo em conta 

que se está a falar apenas de um pequeno acerto entre duas categorias de espaço localizadas em Solo Urbano, e 

que tal alteração não tem implicações negativas ou acarreta restrições para terceiros, e tendo ainda em conta que 

se deverá ao máximo ter em consideração ao cadastro na definição das categorias de espaço, não se vê 

inconveniente na alteração solicitada. 

 

     

Figura 44 e 45 – Localização da participação (N.º 23): à esquerda o resumo das condicionantes (44); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (45). 
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N.º 24 – ANTÓNIO FERREIRA PIRES 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno sito em Recardães, o qual se encontra, 

de acordo com a proposta de ordenamento, na sua quase totalidade inserido em Espaço Verde. Alega como 

fundamento inerente ao seu pedido que o terreno onde se encontram as actuais instalações da sua actividade 

económica (empresa Bobitécnica, Ld.ª) é arrendado e o respectivo proprietário lhe terá comunicado a sua 

pretensão de reaver o terreno. Refere ainda que pretende construir no seu terreno um pavilhão para a sua 

empresa, sendo este o único do qual é proprietário. 

 

Desde logo importa referir que a pretensão do requerente não se apresenta explícita, pois este refere apenas a 

inclusão da pretensão em Solo Urbano, mas não especifica se pretende que seja em Espaço de Actividades 

Económicas, já que pretende instalar uma empresa/indústria ou em Espaços Residenciais (apenas para o caso de 

pequenas unidades industriais do Tipo 3 ou do Tipo 2, desde que tenham até 20 trabalhadores fabris e 

mantenham os parâmetros de potência eléctrica e térmica igual ou abaixo do previsto nos termos da legislação 

em vigor para as unidades industriais do Tipo 3). 

 

Contudo, e independentemente desta situação, importa referir que os terrenos em causa se encontravam 

parcialmente inseridos em Solo Urbano no PDM elaborado em 1995, sendo que nunca estes foram ocupados, 

apesar de estarem disponíveis há cerca de 16 anos, o que é de estranhar, tendo em conta o referido pelo 

requerente quanto ao facto de se encontrar em instalações alugadas, das quais terá agora que sair. 

 

De qualquer forma, é ainda de mencionar que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 

Maio, a reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na 

indispensabilidade e adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de 

desenvolvimento local, e depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao 

desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos 

critérios estabelecidos nos artigos 6.º e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios 

para esta reclassificação a importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano, a 

existência ou provisão de aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação, a existência ou 

garantia de provisão de infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da 

população residente a equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a 

indisponibilidade/carência de área urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer 
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sobre o acréscimo das mesmas), a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a 

compatibilização com instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

     

Figura 46 e 47 – Localização da participação (N.º 24): à esquerda o resumo das condicionantes (46); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (47). 

 

Cumulativamente a estes critérios, e em termos de cumprimento das orientações emanadas pelos instrumentos 

de gestão territorial supra-municipais, mais especificamente do Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Centro, o qual aguarda publicação em Diário da República, a expansão de perímetros urbanos só é 

possível se as áreas urbanas consolidadas ou ocupadas corresponderem, no mínimo, a 70% do perímetro 

existente. Neste caso em particular, a área pretendida encontra-se inserida na freguesia de Recardães, a qual 

possui uma área ocupada de 66,67%16, não reunindo condições para a sua expansão, pelo que não se vê 

necessidade aumentar a área referente ao Espaço Residencial ou ao Espaço de Actividades Económicas 

(espaços com maior capacidade edificatória que os Espaços Verdes). Assim sendo, julga-se que não se deverá 

aceitar a pretensão do requerente. 

 

N.º 25 – FERNANDO JOAQUIM DUARTE 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno, sito na Alagoa, freguesia de Águeda, 

constante na proposta de Ordenamento como Espaço Central e Espaço de Actividades Económicas. Alega, para 

tal, que o terreno deverá ser totalmente inserido em Espaço Central, já que a sua ocupação é residencial. Solicita 

ainda a integração do terreno confinante a poente em Espaço Central para evitar a construção neste de uma 

unidade industrial poluente. 

 

                                                 
16 A justificação da redelimitação dos perímetros urbanos consta do Relatório e Programa de Financiamento, nomeadamente do seu Anexo V. 
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Figura 48 e 49 – Localização da participação (N.º 25): à esquerda o resumo das condicionantes (48); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (49). 

 

Analisada a pretensão e tendo em conta que se está a falar apenas de um acerto de categorias de espaços do 

Solo Urbano e que, efectivamente, o uso da parcela da qual o requerente é proprietário é residencial, propõe-se 

que seja aceite o pedido do requerente. 

 

Contudo, no que confere à alteração do terreno que se encontra a poente, a mesma não se vê como sendo 

necessária, já que as unidades industriais a instalar neste local terão sempre que cumprir a legislação em vigor e, 

como tal, terão que salvaguardar as questões da vizinhança com o uso habitacional. É de referir ainda que 

qualquer alteração do zonamento deste terreno implicará impacto sobre terceiros e, como tal, a alteração das 

condições inicialmente expressas no Plano, o que conduzirá à necessidade de abertura de novo período de 

Discussão Pública. 

 

N.º 26 – GERALDO MARTINS ROSA 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno, sito na povoação de São Martinho, 

freguesia de Aguada de Cima, o qual se encontra classificado em termos da Planta de Ordenamento do Plano 

como Espaço Agrícola. Alega para tal que, na Rua do Lugar, rua com a qual confronta o seu terreno, todas as 

propriedades localizados do lado esquerdo entre a Rua 18 de Maio e a última construção habitacional no sentido 

de S. Martinho para a estrada do Casarão foram libertados das condicionantes que impediam qualquer tipo de 

construção (refere que esses terrenos, na classificação prevista no PDM de 1995, encontravam-se classificados 

como Espaço Florestal), e que na Revisão do PDM se encontram classificados como Espaços Residenciais Tipo 

1, enquanto que na margem sul, onde se localiza o seu terreno, estes não foram classificados como Solo Urbano, 

embora, em sua opinião, estes tenham o mesmo tipo de condições. 
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Efectuando uma análise da situação descrita, importa desde logo mencionar que os terrenos em causa 

apresentam situações muito diferenciadas. Em primeiro lugar, os terrenos situados a norte do arruamento 

apresentam uma ocupação florestal, prevalecendo a plantação de eucaliptos, e sendo possível verificar 

fenómenos de lixiviação e erosão dos solos pelo que, desde logo, estes não apresentam as mesmas 

características que os terrenos situados a sul da via, onde se integra o do requerente, e que se apresentam 

marcadamente como agrícolas e onde o solo ainda apresenta condições de boa conservação e qualidade 

agrícola. 

 

     

Figura 50 e 51 – Localização da participação (N.º 26): à esquerda o resumo das condicionantes (50); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (51). 

 

Aliás, esta mesma situação é reforçada pela facto de os terrenos situados a sul do arruamento, incluindo o do 

requerente, estarem inseridos em área de RAN coincidente com a área de REN, no ecossistema de área de 

máxima infiltração. Ora, estas delimitações da RAN e da REN mostram claramente que o solo em presença 

apresenta características importantes para o ecossistema em causa que devem ser preservadas. A própria 

definição da área como de máxima infiltração mostra que estas áreas são inclusivamente importantes para o 

abastecimento dos aquíferos subterrâneos na povoação em causa. 

 

Cumulativamente, é de referir que a extensão de solo urbano efectuada a norte do arruamento teve como 

objectivo ligar a povoação à última construção existente, o que não sucede na margem sul, onde a última 

construção existente se situa 72 m a nascente do terreno do requerente. 
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N.º 27 – ANTÓNIO RIBEIRO NETO 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno no lugar da Alagoa, freguesia de 

Águeda, classificado como Espaço Verde na Revisão do PDM, pretendendo a sua integração em Espaços 

Centrais Urbanizáveis. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 a carta de resposta ao pedido de alteração do PDM, por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda, Dr. Gil Nadais, com Ref. 009359-07/07/18, de 17 /07/ 2011, que refere que “apesar de já ter sido 

ultrapassado o prazo fixado para a apresentação de sugestões, o seu caso será objecto de análise 

pormenorizada no âmbito das reuniões de trabalho da Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano 

Director Municipal”, tendo ficado convicto de que a situação estaria resolvida; 

 a possibilidade de trocar a área ocupada pelas construções em Espaço Verde por outra (que identifica 

em carta anexa) de igual área, com vista à classificação da área ocupada pelas edificações como 

Espaços Centrais Urbanizáveis. 

 

A fracção de terreno em causa, no PDM de 1995, encontrava-se classificada como Espaço Agrícola coincidente 

com área de RAN, passando nesta Revisão a estar inserido em Solo Urbano/Espaço Verde. 

 

      

Figura 52 e 53 – Localização da participação (N.º 27): à esquerda o resumo das condicionantes (52); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (53). 

 

A propriedade do requerente possui uma extensão de cerca de 73 m de profundidade incluídos em Espaço 

Central (Solo Urbano), onde se encontram já edificados uma habitação e diversos anexos, estes últimos com 

cerca de 87 m2 de implantação, de acordo com o ortofotomapa de 2005, não incluindo o anexo que o requerente 

pretende legalizar. 
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Toda esta área onde se insere o pedido do requerente e que agora se encontra classificada por Espaço Verde só 

foi possível de excluir da área da RAN, de acordo com as orientações da DRAPC, se as mesmas fossem incluídas 

nos Espaços Verdes, caso contrário, o parecer desta entidade teria sido negativo e esta área manter-se-ia em 

Solo Rural. Cumulativamente, a definição de Espaços Verdes encontra-se integrada numa estratégia de 

desenvolvimento sustentável do concelho, englobando áreas com funções de equilíbrio ecológico e de 

acolhimento de actividades ao ar livre, deporto e cultura, agrícolas ou florestais, encontram-se integradas, em todo 

ou em parte, na Estrutura Ecológica Municipal, obedecendo ao requisitos estabelecidos no RJIGT.  

 

A construção erigida e não licenciada do requerente não constitui, ao abrigo do RJIGT, um compromisso 

urbanístico válido e eficaz, podendo o seu licenciamento ocorrer em Espaço Verde caso o uso ou destino e 

parâmetros urbanísticos associados se encontrem dentro do definido nos artigos de 102.º a 106.º do Regulamento 

da Revisão do PDM, nomeadamente se forem “edificações com fins agrícolas destinadas à recolha e 

armazenamento de máquinas e alfaias agrícolas, bem como de produtos resultantes da exploração”. 

 

Face ao referido, e tendo em conta as condições associadas à desafectação da área da RAN, não é possível a 

classificação da fracção de terreno solicitada como Espaço Central, sugerindo-se que seja mantida a classificação 

atribuída ao terreno do requerente pela Revisão do PDM. 

 

N.º 28 – JARDINLAR – IMPORT-EXPORT MOBILIÁRIO, LD.ª 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação da fracção do seu terreno, situado na freguesia de 

Espinhel, classificado como Espaço Florestal na Revisão do PDM e a sua integração em Espaço Residencial Tipo 

3, com vista a possibilitar uma futura ampliação das instalações da empresa, conforme peças desenhadas anexas 

ao pedido. 
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Figura 54 e 55 – Localização da participação (N.º 28): à esquerda o resumo das condicionantes (54); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (55). 

 

A empresa em causa encontra-se com o licenciamento industrial pendente das alterações da Revisão do PDM, 

tendo o mesmo sido sujeito a regime transitório de licenciamento, ao abrigo do artigo 24.º do REAI. De acordo 

com a proposta de Revisão do PDM, a propriedade encontra-se maioritariamente inserida em Espaço Industrial 

Tipo 3, tendo sido apenas inseridas as construções existentes e pendentes do processo de licenciamento ao 

abrigo do regime transitório referido.  

 

Em virtude de esta área estar classificada como tendo sido percorrida por incêndio, realizou-se nova reunião com 

a AFN, a 10/08/2011, tendo-se concluído que a área em causa não apresentava à data da cartografia de áreas 

ardidas (utilizando para o efeito o ortofotomapa 2005) qualquer povoamento florestal e possuía uma área inferior a 

0,5 ha, não se aplicando, por conseguinte, as restrições imposta pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 

de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março. 

 

Face ao referido, não se vê inconveniente na correcção solicitada, alertando-se apenas para o facto da alteração 

se realizar em situação de limite do perímetro urbano confinante com o espaço florestal. Tal afecta, por 

conseguinte, para além do munícipe, que solicita a expansão do perímetro urbano, terceiros, correspondentes aos 

proprietários dos terrenos englobados na faixa de gestão de combustível em torno do perímetro urbano, cuja área 

de abrangência encontra-se estabelecida pelo n.º 8 do artigo 15.º17 do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, 

na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. Nestes casos, e conforme orientações da 

CCDRC, e caso se opte por alterar o perímetro urbano submetido à Discussão Pública, alterando as disposições 

sobre propriedades de terceiros, tal exige a abertura de novo período de Discussão Pública, com vista a dar a 

                                                 
17 “Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais e previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta 
contra incêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de protecção de largura mínima não inferior a 100 m, podendo, face ao risco de 
incêndios, outra amplitude ser definida nos respectivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.” 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

47 

possibilidade aos proprietários de terrenos das novas faixas de gestão de combustíveis conhecerem e se 

manifestarem sobre as regras que estão a ser estabelecidas para os seus terrenos.  

 

Contudo, a abertura de novo período de Discussão Pública pode ser evitado, desde que a autarquia assuma a 

responsabilidade na gestão na faixa de combustível dos terrenos afectados ou parte dos terrenos pela alteração 

aqui proposta. Tal situação é consubstanciada no n.º 10 do artigo 15.º do Decreto-Lei supramencionado, já que o 

mesmo imputa à autarquia a possibilidade de se substituir aos proprietários na gestão das faixas de combustível, 

efectuando um posterior ressarcimento financeiro desta acção, o que, contudo, neste caso, não poderá ser 

imputado, isto é, a autarquia terá que assumir por inteiro essa gestão. 

 

N.º 2918 E N.º 57 – LEONEL FERNANDES FONSECA HENRIQUES 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação da sua propriedade, na freguesia de Fermentelos, 

classificada como Espaço Agrícola na Revisão do PDM, e incluída em área da RAN, e a sua integração em Solo 

Urbano. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 que esta reclassificação permitirá a construção de uma edificação familiar; 

 que o solo agrícola não apresenta qualquer tipo de viabilidade, tendo servido apenas para o cultivo de 

árvores de fruto; 

 que disponibiliza a cedência ao domínio público de terreno com vista à construção de uma estrada 

(consubstanciada com as declarações de demais proprietários, cedendo igualmente passagem). 

 

Na Revisão do PDM, o terreno em causa mantém a classificação prevista no PDM de 1995 como Espaço Agrícola 

inserido em área de RAN. 

                                                 
18 O requerente apresentou dois pedidos sobre o mesmo assunto (n.º 29 e n.º 57), que mereceram análise conjunta, uma vez que se tratava do mesmo 

assunto. 
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Figura 56 e 57 – Localização da participação (N.º 29 e 57): à esquerda o resumo das condicionantes (56); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (57). 

 

Pretendendo o requerente a reclassificação do Solo Rural como Solo Urbano, e analisando a pretensão, verifica-

se que, pelas características do terreno, este é marcadamente agrícola, estando ainda inserido em área da RAN. 

É de referir que, nas várias reuniões realizadas, foram efectuados pequenos acertos a esta condicionante na área 

envolvente ao terreno do requerente, mas sobretudo com a intenção de integrar no perímetro algumas 

construções existentes e de efectuar pequenos acertos de cadastro. Desta forma, não foi possível a integração do 

terreno do requerente em perímetro urbano, tanto mais que a área solicitada se insere numa faixa cuja 

reconhecida aptidão e uso actual do solo (pela sua integração em área da RAN) é o agrícola, garantindo-se, desta 

forma, a preservação do solo como recurso natural escasso não renovável e a salvaguarda das áreas afectas ao 

uso agrícola e à conservação da natureza e da biodiversidade (artigos 4.º e 5.º do Decreto Regulamentar n.º 

11/2009, de 29 de Maio). Face ao referido, e salientando a importância da área solicitada para o Solo Rural, 

propõe-se a manutenção da classificação atribuída ao terreno do requerente pela Revisão do PDM. 

 

N.º 30 – MANUEL FIGUEIREDO HENRIQUES 

 

O requerente vem solicitar a integração total do terreno que assinala no lugar do Randam, freguesia de 

Recardães, classificado como Solo Urbano / Espaço Verde pela proposta de Revisão do PDM, para Solo Urbano / 

Espaço Urbanizável. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o facto de ter intenção de proceder à 

urbanização do referido espaço. 

 

Neste sentido, é de referir que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a 

reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e 

adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e 
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depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 

e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 6.º 

e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a 

importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano, a existência ou provisão de 

aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação, a existência ou garantia de provisão de 

infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a 

equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a 

indisponibilidade/carência de área urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer 

sobre o acréscimo das mesmas), a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a 

compatibilização com instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Cumulativamente a estes critérios, e em termos de cumprimento das orientações emanadas pelos instrumentos 

de gestão territorial supra-municipais, mais especificamente do Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Centro, o qual aguarda publicação em Diário da República, a expansão de perímetros urbanos só é 

possível se as áreas urbanas consolidadas ou ocupadas corresponderem, no mínimo, a 70% do perímetro 

existente. Neste caso em particular, a área pretendida encontra-se inserida no perímetro urbano de Recardães, o 

qual possui uma área ocupada de 66,67%19, não reunindo condições para a sua expansão. Mais acresce referir a 

propriedade assinalada pelo requerente não confina com o arruamento público gerador do perímetro urbano e 

infraestruturado. Face ao exposto, propõe-se manter a classificação atribuída na revisão do Plano. 

   

Figura 58 e 59 – Localização da participação (N.º 30): à esquerda o resumo das condicionantes (58); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (59). 

 

 

 

                                                 
19 A justificação da redelimitação dos perímetros urbanos consta do Relatório e Programa de Financiamento, nomeadamente do seu Anexo V 
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N.º 31 – MANUEL FIGUEIREDO HENRIQUES 

 

O requerente vem solicitar a integração de uma maior área do seu terreno, sito na freguesia de Águeda, em 

Espaço Central, de forma a contemplar uma zona de construção mais abrangente, ou seja, com uma 

profundidade de 70 m. Alega, como fundamento inerente ao seu pedido, o facto de, desta forma, ficar 

contemplada uma área de construção maior, alegando ainda motivos inerentes à tipologia de terreno e exposição 

solar. Solicita que o terreno em causa mantenha a área de construção, prevista no PDM de 1995 (todo o terreno 

estava em Espaço Urbano).                                                                                                                           

 

No âmbito da proposta de Revisão do PDM, a parcela em causa está classificada como Solo Urbano / Espaço 

Verde, e a restante fracção como Solo Urbano / Espaço Central, confinando esta última com o arruamento a 

nascente. A profundidade actual do terreno situado em Espaço Central é de 40 m, o que permite perfeitamente a 

ocupação construtiva da parcela sem comprometer as questões levantadas pelo requerente. Na realidade, 

considerou-se que a área envolvente à linha de água que confina a poente com o terreno deveria ser 

salvaguardada, colocando-se, por isso, na sua envolvência, uma área com menor sobrecarga em termos 

edificatórios, como é o caso dos Espaços Verdes.  

 

     

Figura 60 e 61 – Localização da participação (N.º 31): à esquerda o resumo das condicionantes (60); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (61). 

 

Aliás, os próprios Espaços Verdes permitem algumas tipologias edificatórias diferenciadas, conforme definido no 

artigo 103.º da proposta de Regulamento. Salienta-se ainda que, em termos de ampliação das edificações 

existentes, poderá sempre o requerente apoiar-se no referido no artigo 16.º relativamente às construções 

existentes, nomeadamente ao expresso no n.º 1 do artigo mencionado. Face ao referido, e uma vez que não se 
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considera que a alteração proposta apresente qualquer tipo de vantagem do ponto de vista urbanístico ou 

construtivo, propõe-se que se mantenha a mesma classificação que foi presente a discussão pública. 

 

N.º 32 – MANUEL PIRES DIAS REIS 

 

O requerente, juntamente com Maria Auzenda Pires e Cunha Dias dos Reis e Maria Fernanda de Oliveira Estima, 

na qualidade de proprietários de dois prédios localizados no lugar e freguesia de Espinhel (a poente da escola), 

vêm solicitar que, no âmbito da Revisão do PDM, seja considerada a anulação da zona de protecção de uma linha 

de água, assinalada na planta de localização constante do requerimento apresentado, solicitando ainda que toda 

a área a poente da escola tenha possibilidade de construção, sendo que, para o efeito, alegam que: 

 antigamente, no inverno e na primavera, corria no local um pequeno regato no sentido norte-sul; contudo, 

actualmente, apenas passam por lá águas pluviais provenientes de uma pequena extensão de valetas, 

abertas no local aquando do recente alargamento da rua que liga os lugares de Espinhel e Piedade; 

 nos anos vinte do século passado, os proprietários do Carvalhal, Fernando Pires Claro e Joaquim Pires 

Claro, regularizaram o percurso desse regato, tendo construído um rego em alvenaria, que no seu 

término, apresenta as dimensões de 0,40 m x 0,50 m, referindo que estes valores mostram que, desde 

sempre, foi diminuto o caudal desta regueira; 

 a exploração de areia arrasou os acidentes orográficos, nivelando toda a zona a uma cota bastante mais 

baixa da anteriormente existente, fazendo desaparecer a referida linha de água, obrigando-a a encontrar, 

naturalmente, outro canal de escoamento; 

 não faz sentido e não está de acordo com a realidade continuar a considerar-se a permanência de uma 

linha de água, na extensão assinalada na planta de localização, já que esta não passa de um rego por 

onde corre a água das valetas em alturas de chuvadas. 
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Figura 62 e 63 – Localização da participação (N.º 32): à esquerda o resumo das condicionantes (62); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (63). 

 

Relativamente a esta situação, importa referir que toda a fundamentação apresentada no requerimento põe em 

evidência a existência de uma linha de água, desde há muito tempo, sendo que esta também se encontra 

assinalada na Cartografia 1/10 000 e na Planta de Condicionantes da proposta de Revisão do PDM, constituindo 

uma restrição e servidão de utilidade pública. 

 

Não estando em causa a existência da linha de água, importa esclarecer ainda que não é a dimensão da mesma 

que determina a necessidade de proteger o seu canal de escoamento, mas sim o facto de esta existir 

efectivamente, mesmo que em alguns troços já se encontrem entubadas ou se verifique a sua sazonalidade, 

como acontece com outras linhas de água do território municipal. 

 

De acordo com o disposto no artigo 7.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, que estabelece a titularidade dos 

recursos hídricos, a linha de água em questão pertence ao “domínio público hídrico das restantes águas”, que 

abrange as águas pluviais que caiam em algum terreno particular, quando transpuserem abandonadas os limites 

do mesmo prédio, se no final forem lançar-se no mar ou em outras águas públicas. 

No que diz respeito aos terrenos localizados a poente da escola e do mesmo lado da via, numa profundidade de 

cerca de 50 m da via, é de referir que, no âmbito da Revisão do PDM, encontra-se proposta a sua classificação 

como Espaços Verdes e Espaços Residenciais Tipo 2, sendo que em ambos os casos, e de acordo com o 

Regulamento do Plano, é admitida a edificação. 

 

Atendendo a que a pretensão do requerente passa pela anulação da protecção da linha de água, e face ao 

exposto, considera-se não haver lugar ao deferimento da mesma, sugerindo-se ainda que seja mantida a 

classificação do solo atribuída aos terrenos em questão no âmbito da Revisão do PDM. 
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N.º 33 – ANABELA PAIS COIMBRA MARQUES HENRIQUES 

 

A requerente vem solicitar a alteração do zonamento do seu terreno sito no Vale D´Erva, freguesia de Águeda, o 

qual estava classificado no PDM de 1995 como Espaço Agrícola inserido em área de RAN. Após análise do 

processo, verifica-se que o terreno se encontra, de acordo com a Planta de Ordenamento da Revisão do PDM, 

em Espaço Residencial Tipo 1, estando a sua pretensão já atendida. 

 

   

Figura 64 e 65 – Localização da participação (N.º 33): à esquerda o resumo das condicionantes (64); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (65). 

 

N.º 34 – JOSÉ CUNHA PEREIRA 

 

O requerente vem solicitar a integração total do terreno que possui no lugar da Giesteira, freguesia de Águeda, 

em Espaço Residencial Tipo 2. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o facto de se tratar de acerto e 

que a pequena área inserida em Espaço Agrícola corresponde ao único acesso à parcela, o que poderá 

inviabilizar a construção. 
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Figura 66 e 67 – Localização da participação (N.º 34): à esquerda o resumo das condicionantes (66); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (67). 

   

 

O terreno encontra-se, na sua quase totalidade, classificado como Espaço Residencial Tipo 2 com uma pequena 

área em Espaço Agrícola., não se verificando a existência de restrições e servidões de utilidade pública no local. 

O perímetro urbano nesta área já sofreu uma redução relativamente ao PDM de 1995, tendo a proposta de Plano 

utilizado como critério para a sua redefinição a inserção de área correspondente a 50 m de profundidade medidos 

a partir das vias geradoras de perímetro (neste caso, estão em causa duas vias, a que confina com a propriedade 

do requerente e o arruamento existente a norte que não confina com este), ajustando-o, sempre que conhecidos, 

aos limites das propriedades existentes. 

 

Face ao referido, não se vê inconveniente na correcção solicitada, alertando-se apenas para o facto de que aa 

alteração do perímetro urbano em situações de limite do perímetro urbano afecta, para além do munícipe que 

solicita a expansão do perímetro urbano, terceiros, correspondentes aos proprietários dos terrenos englobados na 

faixa de gestão de combustível em torno do perímetro urbano, cuja área de abrangência se encontra estabelecida 

pelo n.º 8 do artigo 15.º20 do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de Janeiro. Nestes casos, conforme orientações da CCDRC, e caso se opte por alterar o 

perímetro urbano submetido à Discussão Pública, alterando as disposições sobre propriedades de terceiros, tal 

exige a abertura de novo período de Discussão Pública, com vista a dar a possibilidade aos proprietários de 

terrenos das novas faixas de gestão de combustívei, conhecerem e se manifestarem sobre as regras que estão a 

ser estabelecidas para os seus terrenos.  

 

                                                 
20 “Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais e previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta 
contra incêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de protecção de largura mínima não inferior a 100 m, podendo, face ao risco de 
incêndios, outra amplitude ser definida nos respectivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.” 
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Contudo, a abertura de novo período de Discussão Pública pode ser evitada, desde que a autarquia assuma a 

responsabilidade na gestão na faixa de combustível dos terrenos afectados ou parte dos terrenos pela alteração 

aqui proposta. Tal situação é consubstanciada no n.º 10 do artigo 15.º do Decreto-Lei supramencionado, já que o 

mesmo imputa à autarquia a possibilidade de se substituir aos proprietários na gestão das faixas de combustível, 

efectuando um posterior ressarcimento financeiro desta acção, o que, contudo, neste caso, não poderá ser 

imputado, isto é, a autarquia terá que assumir por inteiro essa gestão. 

 

N.º 35 – JÚLIA CRISTINA DA GRAÇA PEREIRA 

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno no lugar do Ameal, freguesia de 

Águeda, classificado como Solo Rural / Espaço Agrícola inserido em área da RAN e área da REN na Revisão do 

PDM, pretendendo a sua integração em Solo Urbano. O terreno em causa, na Planta de Ordenamento no PDM de 

1995, encontrava-se classificado como Espaço Urbano e Espaço Agrícola inserido em área da RAN.  

 

   

Figura 68 e 69 – Localização da participação (N.º 35): à esquerda o resumo das condicionantes (68); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (69). 

 

A Câmara Municipal procedeu à correcção dos limites consoante o cadastro da última parcela edificada, sendo 

que o terreno do requerente possui características agrícolas, à semelhança das parcelas confinantes, estando 

ainda parcialmente abrangido pela REN. Na realidade, o perímetro existente a sul do terreno em causa surge 

apenas para englobar as construções existentes e de forma excepcional, pois toda a zona a nascente da estrada 

de acesso ao Gravanço apresenta elevada sensibilidade ambiental e agrícola. 
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De qualquer forma, é ainda de referir que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a 

reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e 

adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e 

depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 

e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 6.º 

e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a 

importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano, a existência ou provisão de 

aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação, a existência ou garantia de provisão de 

infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a 

equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a 

indisponibilidade/carência de área urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer 

sobre o acréscimo das mesmas), a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a 

compatibilização com instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Face ao referido e salientando a importância da área solicitada para o Solo Rural, e a não verificação dos 

requisitos legais que fundamentem um pedido de exclusão da área da REN com a correspondente reclassificação 

do solo como Urbano, sugere-se que seja mantida a classificação atribuída ao terreno da requerente pela Revisão 

do PDM. 

 

N.º 36 – DÉLIO AUGUSTO GOMES DA SILVA 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno no Salgueiro, freguesia de Valongo do 

Vouga, classificado como Solo Rural / Espaço Agrícola e Espaço Florestal de Produção Tipo 3 na Revisão do 

PDM, pretendendo a sua integração total em Solo Urbano. O terreno em causa encontrava-se classificado, no 

PDM de 1995, como Espaço Agrícola (coincidente com área da RAN) e em Espaço Florestal.  
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Figura 70 e 71 – Localização da participação (N.º 36): à esquerda o resumo das condicionantes (70); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (71). 

 

O requerente alega a necessidade de o terreno ser incluído em Solo Urbano, pelo facto de precisar que este 

possa servir de parque de estacionamento para a actividade que quer desenvolver na parcela imediatamente a sul 

e que também é sua propriedade. Observa-se, pois, que as razões apontadas não são suficientemente fortes para 

justificar a necessidade de integração do terreno em Solo Urbano. Na realidade, e não estando os terrenos 

inseridos em área da REN ou área da RAN, será sempre possível que venham a desempenhar um papel de 

complementaridade com a parcela principal do requerente, contígua a sul. Assim, propõe-se que esse mantenha a 

proposta de ordenamento para o local. 

 

Nº 37 – JOSÉ ANTÓNIO DA CONÇEIÇÃO ALVES  

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno no lugar e freguesia de Macinhata do 

Vouga, o qual se encontra parcialmente inserido em Espaço Residencial Tipo 1 e em Espaço Florestal, de 

Recreio, Enquadramento e Estética da Paisagem. Alega, para tal, o facto de possuir um pedido de informação 

prévia favorável em vigor para a construção de uma habitação. Solicita ainda a alteração da faixa de 40 m definida 

para a implantação da habitação, no âmbito do pedido de informação prévia, para os 50 m, de acordo com os 

critérios estabelecidos nesta Revisão. 

 

Analisado o Pedido de Informação Prévia n.º 110/10, verifica-se que o mesmo se encontra deferida por despacho 

de 14/04/2011, assumindo-se como um compromisso urbanístico eficaz em vigor. Desta forma, a Revisão do PDM 

terá de acautelar a possibilidade de edificação da habitação deferida. Consequentemente, propõe-se a inclusão 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

58 

da área da habitação em Espaço Residencial, não se vendo inconveniente de a área de perímetro afecta a esta 

construção ser de 50 m, de acordo com os critérios da Revisão do PDM, conforme solicitado pelo requerente. 

 

     

Figura 72 e 73 – Localização da participação (N.º 37): à esquerda o resumo das condicionantes (72); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (73). 

 

Esta alteração não afecta outros proprietários dos terrenos englobados na faixa de gestão de combustível em 

torno deste perímetro (cuja área de abrangência encontra-se estabelecida pelo n.º 8 do artigo 15.º21 do Decreto-

Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro), uma vez 

que esta faixa ficará toda definida dentro da propriedade do requerente. 

 

N.º 38, N.º39 E N.º 40 – JOSÉ RODRIGUES FIGUEIREDO; MARIA VERA MIRANDA DAS NEVES; 
AARÃO DA PONTE VALENTE 

 

Os requerentes vêm contestar a classificação das zonas sensíveis e mistas constantes da Revisão do PDM, 

solicitando a alteração da classificação atribuída pelo Mapa do Ruído à envolvente do Parque do Sabugueiro, 

freguesia de Aguada de Cima, incluindo a zona da Rua Cabeço da Lama, onde se localizam as suas habitações, 

solicitando ainda que, futuramente, as actividades ruidosas no referido Parque sejam licenciadas apenas até às 

24h00. As áreas em causa estão classificadas como Zonas Sensíveis (parte do Parque do Sabugeiro, sendo que 

a outra parte do Parque é Zona Não Classificada) e Zona Mista (a Rua do Cabeço da Lama, inserida em Espaço 

Residencial Tipo 1), pretendendo o requerente que todas as áreas supra-mencionadas sejam consideradas como 

Zonas Sensíveis. Alegam como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

                                                 
21 “Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais e previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta 
contra incêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de protecção de largura mínima não inferior a 100 m, podendo, face ao risco de 
incêndios, outra amplitude ser definida nos respectivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.” 
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 o facto de serem licenciadas actividades lúdico-culturais para o Parque do Sabugueiro que originam 

ruído perturbador do descanso e período de repouso dos moradores, inclusivamente até às 05h00 da 

manhã; 

 o facto das condições naturais da zona serem propícias a que o som se propague com uma maior 

amplitude para o local de residência. 

 

   

Figura 74 e 75 – Localização da participação (N.º 38, 39 e 40): à esquerda o resumo das condicionantes (74); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (75). 

 

Considerando o exposto pelos requerentes, importa referir que o RGR22 estipula que a classificação e a disciplina 

das zonas sensíveis e mistas sejam realizadas pelos municípios aquando da elaboração ou revisão de PMOT, 

assegurando na elaboração destes instrumentos a qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição 

adequada dos usos do território considerando as fontes de ruído existentes ou previstas. Esta classificação tem 

de ocorrer cumprindo as directivas legais do RGR, e tem de ser compatível quer com os usos existentes, quer 

com os usos que se venham a admitir para cada categoria de espaço. 

 

A única classificação possível que permite para além do uso habitacional e do pequeno comércio diário outros 

usos é a da classificação de Zonas Mistas. Qualquer outra classificação limita substancialmente a ocupação que 

pode ocorrer no espaço urbano, pondo em causa a plurifuncionalidade do espaço e a viabilidade económica de 

diversos empreendimentos que possam ocorrer sobre o território com impactos negativos claros em termos 

socioeconómicos para o concelho. Classificar determinadas categorias de classes de espaço como Zonas 

Sensíveis levaria a que, por exemplo, na categoria de Espaços Residenciais, não fosse possível admitir qualquer 

                                                 
22 Regulamento Geral do Ruído (RGR) – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 
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edificação destinada a armazéns, a indústria do tipo 3, oficinas, empreendimentos turísticos, comércio e serviços 

que não de apoio à população local e/ou tradicional, levando a situações de monofuncionalidade.  

 

A classificação do Parque do Sabugueiro como Zona Sensível (que inclui o coreto) advém de, em termos de RGR, 

os espaços de lazer serem por definição afectos a zonas sensíveis. Neste âmbito, as actividades que a partir da 

entrada em vigor do PDM aqui ocorrerem têm de obedecer aos limites máximos admitidos para estas áreas, 

preservando quer o local quer as zonas limítrofes de eventuais actividades ruidosas. De qualquer forma, as 

actividades culturais a que o munícipe se refere são actividades ruidosas temporárias que carecem de licença 

especial do ruído, e que estão sujeitas às restrições e excepções legalmente estabelecidas pelos artigos 14.º e 

15.º do RGR, sendo que o licenciamento das mesmas se revestem de carácter excepcional. De igual forma, as 

actividades ruidosas permanentes que venham a ocorrer em zonas mistas nas envolventes das zonas sensíveis 

ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis23 isolados estão sujeitos ao cumprimento dos limites de 

exposição de ruído fixados para a área em causa, bem como ao cumprimento do critério de incomodidade. Isto é, 

através da avaliação do critério de incomodidade, e sempre que este comprove que estão a ser emitidos níveis de 

ruído superiores ao legalmente estabelecido, o emissor do ruído fica obrigado a tomar todas as medidas 

necessárias para que o nível de ruído exterior da actividade ruidosa não seja superior ao admitido na zona, ou ao 

admitido na envolvente das zonas sensíveis e na envolvente dos receptores sensíveis isolados (artigo 13.º RGR). 

Ainda como salvaguarda de eventuais incumprimentos dos limites máximos de exposição ao ruído admitidos, o 

artigo 8.º do RGR obriga à elaboração de Planos Municipais de Redução de Ruído por parte da Câmara Municipal 

sempre que o ruído ambiente exterior exceda os valores limite fixados. 

 

 Dadas as restrições legais impostas pelo RGR e pela classificação das zonas sensíveis e mistas propostas na 

revisão do PDM, entende-se estarem devidamente acauteladas as questões levantadas pelos munícipes 

relativamente à principal fonte ruidosa de que são alvo, não havendo necessidade de se proceder à alteração da 

classificação da área em causa como zona sensível. 

 

N.º 41 – SÍLVIA MARIA SILVA GOMES  

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno sito no lugar da Redonda, freguesia de 

Valongo do Vouga, o qual se encontra parcialmente inserido em Espaço Residencial Tipo 2 e Espaço Florestal de 

Produção Tipo 2, sendo ainda abrangido na sua extrema poente, por uma pequena área de Espaço Agrícola. 

                                                 
23 Artigo 3.º, alínea q) do RGR: “«Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana” 
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Alega como fundamento inerente ao seu pedido que a área é servida por infra-estruturas urbanísticas, 

nomeadamente arruamento de acesso, iluminação pública, abastecimento de água, referindo ainda que em 

termos de saneamento as soluções são individuais uma vez que a povoação onde se insere o terreno não possui 

rede de saneamento. Refere que não pretende que todo o terreno seja incluído em Espaço Urbano (Residencial 

Tipo 2), solicitando apenas que seja alargada a frente do terreno para os 45 m, de forma a permitir a construção 

de uma habitação unifamiliar, de acordo com a planta que anexa ao seu pedido. 

 

Na Revisão do PDM, o terreno em causa viu a sua classificação alterada relativamente à classificação prevista no 

PDM de 1995, já que parte do mesmo ficou inserido em Espaço Residencial Tipo 2, tendo ficado a restante área 

classificada como Espaço Florestal de Produção Tipo 2. É de referir que, apesar de o terreno apresentar uma 

área de cerca de 2 000,00 m2 em Espaço Residencial, verifica-se que este ficou apenas com uma frente de 9 m 

para a via com a qual confina a propriedade, tal como é possível constatar na imagem abaixo. 

 

   

Figura 76 e 77 – Localização da participação (N.º 41): à esquerda o resumo das condicionantes (76); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (77). 

 

De qualquer forma, é ainda de referir que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a 

reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e 

adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e 

depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 

e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos no artigo 6.º e 

7.º do mesmo Decreto. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a importância de 

determinada área para o modelo de organização do sistema urbano, a existência ou provisão de aglomeração de 

edifícios, população, actividades, bens e informação, a existência ou garantia de provisão de infraestruturas 

urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a equipamentos 
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colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a indisponibilidade/carência de área 

urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer sobre o acréscimo das mesmas), 

a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a compatibilização com 

instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Verifica-se pois que, de acordo com as novas regras constante do Regulamento da Revisão do PDM, será 

perfeitamente possível a edificação da construção pretendida na parte posterior do terreno em causa, pelo que 

não se vê necessidade de proceder a uma alteração da área afecta ao solo urbano na pretensão em causa. Por 

outro lado, a não verificação dos requisitos legais que fundamentem um pedido de reclassificação do solo como 

Urbano, sugere-se que seja mantida a classificação atribuída ao terreno da requerente pela Revisão do PDM. 

 

N.º 42 – CROSSPRO, LD.ª 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de parte do seu terreno sito em Travassô, o qual se 

encontra parcialmente inserido em Espaço de Actividades Económicas e em Espaço Florestal de Recreio, 

Enquadramento e Estética da Paisagem. Alega, para tal, que a área incluída em Espaço Florestal lhe é 

necessária para a ampliação da empresa, uma vez que apresenta perspectivas de expansão, sendo que a 

alteração que propõe é apenas um acerto da área urbana. Refere, cumulativamente, que não concorda com a 

classificação constante na Carta de Condicionantes – Áreas Ardidas, já que alega que o terreno em causa não foi 

alvo de qualquer incêndio. 

 

Importa desde logo referir que as instalações onde a empresa se localiza se encontravam classificadas no PDM 

de 1995 como Espaço Florestal, coincidente com área da REN, tendo sido na Revisão do PDM alterada a sua 

classificação para Espaço de Actividades Económicas. Esta alteração foi sujeita, para além do parecer da 

Comissão Técnica de Acompanhamento do PDM, a parecer da AFN, já que a área em causa se encontrava toda 

ela classificada como Área Ardida (ano de 2005), tendo obtido da mesma parecer favorável para a exclusão desta 

condicionante da área identificada na revisão do PDM como Espaço de Actividades Económicas.  
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Figura 78 e 79 – Localização da participação (N.º 42): à esquerda o resumo das condicionantes (78); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (79). 

  

Contudo, a exclusão prevista pela AFN não incluiu a parte da parcela agora solicitada pelo requerente para passar 

para Solo Urbano. Importa mencionar que, e de acordo com o n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 

de Outubro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março, não é possível proceder à 

revisão ou alteração das disposições dos PMOT nas áreas de povoamentos florestais percorridos por incêndios 

num prazo de 10 anos.  

 

No entanto, tal como referido anteriormente, atendendo a que já anteriormente tinha sido efectuada uma análise 

conjunta da área com a AFN, efectuou-se nova reunião com esta entidade a fim de verificar a possibilidade de ser 

plausível a alteração solicitada pelo requerente. Realizada essa mesma reunião, cuja acta se encontra constante 

no anexo IV deste relatório, conclui-se que a área não apresentava sinais explícitos de ser percorrida por 

incêndios ou de ter povoamentos florestais. Assim sendo, e cumprindo-se as condições constantes na acta, 

considera-se que não existe inconveniente na alteração da classificação para Espaços de Actividades 

Económicas. 

 

Alerta-se ainda para o facto da modificação do perímetro urbano em situações de limite, quando este confina com 

o espaço florestal, afectar, para além do munícipe que solicita a expansão do perímetro urbano, terceiros, 

correspondentes aos proprietários dos terrenos englobados na faixa de gestão de combustível em torno do 

perímetro urbano, cuja área de abrangência se encontra estabelecida pelo n.º 8 do artigo 15.º24 do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, o que implicará 

um novo período de Discussão Pública. 

                                                 
24 “Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais e previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta 
contra incêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de protecção de largura mínima não inferior a 100 m, podendo, face ao risco de 
incêndios, outra amplitude ser definida nos respectivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.” 
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Contudo, a abertura de novo período de Discussão Pública pode ser evitado, desde que a autarquia assuma a 

responsabilidade na gestão na faixa de combustível, dos terrenos afectados ou parte dos terrenos pela alteração 

aqui proposta. Tal situação é consubstanciada no n.º 10 do artigo 15.º do Decreto-Lei supramencionado, já que o 

mesmo imputa à autarquia a possibilidade de se substituir aos proprietários na gestão das faixas de combustível, 

efectuando um posterior ressarcimento financeiro desta acção, o que, contudo, neste caso, não poderá ser 

imputado, isto é, a autarquia terá que assumir por inteiro essa gestão. 

 

N.º 43 – ROLANDO MELO DA ROSA 

 

O requerente vem apresentar um conjunto de sugestões/reclamações para a freguesia de Fermentelos, 

nomeadamente: 

 a classificação do Largo do Cruzeiro, como “elemento de interesse patrimonial”, a sua creditação 

enquanto “espaço histórico-cultural”, justificando a pretensão face a tratar-se, segundo expõe, da mais 

antiga estrutura edificada fermentelense. Considera ainda pertinente conceber-se uma reestruturação da 

envolvente ao mesmo para que lhe devolva o potencial circulante pedonal e ciclável, por exemplo, 

alteando o seu perímetro em calçada; 

 a classificação como exemplos de ecletismo “brasileiro” de um conjunto de edifícios, entre os quais a 

Casa Museu da Instituição João Tomás Nunes (IJTN), detentores de intrínseco valor arquitectónico e 

merecedores de conservação, listáveis enquanto referências da arquitectura moderna; 

 a substituição do actual sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos, na sua vertente valorizável, 

sugerindo a conversão do sistema de recolha actual para um sistema de recolha porta a porta, 

fundamentando que esta medida surtiria bons resultados e, provavelmente, um aumento da eficiência da 

recolha; 

 a classificação como “árvores de interesse concelhio” um portentoso freixo, referido como de 

incontornável referência fermentelense, e um conjunto de sobreiros, existentes nos Covões-Vale 

Gonçalo; 

 a nomeação, em termos toponímicos, de algumas localizações de Fermentelos “mais ou menos formais 

como o “Carvalhal”, o “Cepo Mouro” e o “Laranjo”, admitindo que lugares como o “Sobreiral, porque 

desmaterializados pelo tempo, não devam como tal ser referidos”, tendo por base o figurino apresentado 

no estudo sectorial da Floresta. 
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Figura 80 e 81 – Localização da participação (N.º 43): à esquerda o resumo das condicionantes (80); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (81). 

 

O estudo sectorial de “História e Património” faz um levantamento do Património Cultural do Concelho de Águeda, 

essencialmente em termos arquitectónicos e arqueológicos que, de acordo com o entendimento da equipa do 

plano e da Câmara Municipal, se considerou serem os mais relevantes. O levantamento realizado não poderá ser 

encarado como um levantamento exaustivo que abranja a totalidade do Património Cultural Concelhio, dele 

fazendo parte, apenas e como referido, o património considerado de maior relevância para o concelho.  

 

Apesar de todo o património identificado neste estudo, apenas foram alvo de aplicação de restrições 

regulamentares, para além daqueles que efectivamente já se encontram classificados ou em vias de classificação, 

o património arqueológico e os imóveis de interesse patrimonial que, de entre o património listado no estudo 

acima citado, se afiguram como aqueles cuja perda se considerava ser mais lesiva para o Património Cultural 

Concelhio. Não se pretende com esta proposta considerar a inexistência de outro património, que com estudos 

detalhados e orientados para um bem imóvel em concreto, e de maior especialização relativo à tipologia do 

mesmo, possa revelar a existência e importância na sua protecção.  

 

No entanto, e para além das restrições conferidas pelas regras definidas ao nível do Regulamento da Revisão do 

PDM, as quais recaem sobre o património considerado de maior relevância para o Concelho, os demais bens 

imóveis que comprovadamente fundamentem o seu interesse cultural podem ainda ser alvo de protecção, se 

vierem a ser classificados ao abrigo da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 

de Outubro. É ainda de salientar que as restrições conferidas pelas regras da Revisão do PDM têm uma limitação 

legalmente imposta, sendo a efectiva protecção destes bens imóveis conferida pela sua classificação e pela 

delimitação de uma zona de protecção associada, ao abrigo do decreto acima citado, gerando desta forma uma 

condicionante legal efectiva. Esta condicionante (classificação do imóvel e respectiva zona de protecção), tendo 
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em conta o enquadramento legal quer dos IGT, nunca poderia ser atribuída através da Revisão do PDM, que 

apenas pode transpor para a planta de condicionantes aquelas que já se encontram legalmente estabelecidas. 

 

No que diz respeito à classificação propriamente dita, que possui um procedimento independente do processo de 

revisão do PDM, poderá surgir a qualquer momento, desencadeada por qualquer interessado, ao abrigo do 

disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, que refere que “o procedimento 

administrativo de classificação de um bem imóvel inicia-se oficiosamente ou a requerimento de qualquer 

interessado, nos termos do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro”. As participações apresentadas 

neste âmbito pelo requerente respeitam, conforme referido inicialmente, à classificação, em termos 

regulamentares, e como Imóveis de Interesse Patrimonial, do Cruzeiro, “Casa Museu”, duas edificações vizinhas a 

esta, e eventuais edifícios do tipo “casa de Brasileiros” localizados em Fermentelos, e classificação do Largo de 

Fermentelos como Espaços Histórico-Culturais.  

 

Relativamente ao Cruzeiro, tem a referir-se que o mesmo está identificado no estudo de “História e Património”, 

no entanto, e à semelhança dos restantes cruzeiros do Concelho, os mesmos não foram transpostos para o 

regulamento da Revisão do Plano em virtude de serem elementos que, na sua generalidade, pertencem ao 

domínio público, não estando a sua conservação dependente de acções de particulares. Já no que concerne à 

Casa Museu e edifícios vizinhos, bem como demais imóveis exemplos de “Casa de Brasileiros”, torna-se a 

reforçar que apenas foram inseridos como Imóveis de Interesse Patrimonial os exemplos mais emblemáticos e 

relevantes e cuja perda se considerava ser mais lesiva para o Património Cultural Concelhio, não se considerando 

que os elementos sugeridos possam ser considerados como dos mais relevantes do Concelho. 

   

Figura 82 e 83 – Instituição João Tomás Nunes – “Casa Museu” (82) e Edifício do lado esquerdo da Instituição João Tomás Nunes (83). 
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Figura 84 - Edifício do lado direito da Instituição João Tomás Nunes. 

 

Paralelamente, e como referido, desde que devidamente fundamentado, estes imóveis poderão ser sujeitos a 

classificação no âmbito do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, criando-se uma efectiva condicionante 

sobre os mesmos com a possível criação de uma zona de protecção com restrições próprias e coadunante com 

cada tipo de bem imóvel. Contudo, este é um procedimento independente do da elaboração e aprovação da 

Revisão do PDM. 

 

A sugestão para a atribuição ao Largo de Cruzeiro da categoria de Espaço Histórico-Cultural não cumpre os 

requisitos associados a esta categoria de espaço. Os Espaço Histórico-Culturais correspondem a conjuntos de 

edificações que, quer individualmente quer no seu conjunto, são relevantes em termos históricos, tipológicos, de 

composição e materiais e cuja preservação, imagem e referências em termos de memória colectiva interessa 

salvaguardar. Desta forma, considera-se que o Largo do Cruzeiro não é um exemplo deste tipo de espaços, 

podendo efectivamente existir alguns imóveis de interesse arquitectónico que, como se referiu, não são dos mais 

relevantes do Concelho, e afiguram-se estes como imóveis individuais e isolados e não de conjunto que possua 

uma linguagem arquitectónica comum e que lhes possa conferir a classificação solicitada.  

 

Relativamente à proposta para classificação do freixo “árvore de interesse concelhio”, importa referir que, ao 

abrigo do n.º 14 do Decreto-Lei n.º 159/2008, de 8 de Agosto, e do Decreto-Lei n.º 28468/38, de 15 de Fevereiro, 

a classificação de árvores de interesse público, sejam “exemplares isolados de espécies vegetais que pelo seu 

porte, idade ou raridade se recomenda de valiosa conservação”, é da competência da AFN. Importa referir que 

cada cidadão pode requerer a classificação de uma árvore, devendo identificar a localização da árvore isolada (ou 

do arvoredo), recorrendo preferencialmente às coordenadas geográficas (GPS), carta militar, planta de escala 
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adequada ou com recurso às tecnologias mais recentes, como os mapas Google, devendo ainda, e sempre que 

possível, juntar fotografia do exemplar com uma referência de escala (pode ser uma pessoa de pé) e, quando 

aplicável, se for do conhecimento do requerente, identificar o proprietário e respectivo contacto. O pedido deverá, 

tal como referido, ser apresentado nas delegações regionais da AFN. A classificação de árvores e arbustos 

notáveis classificados por iniciativa municipal e designadas como árvores de interesse municipal não se encontra 

regulamentada em sede de Revisão do PDM. 

 

No que concerne aos demais aspectos apresentados pelo requerente relativamente aos RSU e à roponímia, 

importa referir que os mesmos não são regulamentados em sede de Revisão do PDM. Face ao exposto, 

considera-se não haver lugar ao seguimento das pretensões do requerente em sede de Revisão do PDM. 

 

N.º 44 – IVONE GASPAR | ANTÓNIO MARQUES GASPAR 

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno no Vale d’Erva, freguesia de Águeda, o 

qual se encontra parcialmente inserido em Espaço Central Urbanizável e em Espaço Verde. Alega, para tal, que 

entre o PDM de 1995 e a actual Revisão do PDM foi diminuída a área urbana, assim como a existência de 

infraestruturas urbanísticas no local, nomeadamente acesso viário, abastecimento de água, rede de saneamento 

e rede eléctrica, solicitando que todo o seu terreno, com excepção da faixa de 10 m à linha de água, seja 

considerado como Espaço Central Urbanizável. Refere ainda que a propriedade possui as mesmas condições que 

os terrenos envolventes, pelo que fará todo o sentido a sua alteração de acordo com o por este solicitado. 

 

Analisada a pretensão, assim como Pedido de Informação Prévia de loteamento urbano nº 1072/98 para o terreno 

em causa (a qual, contudo, foi indeferida à data da sua apresentação), verifica-se que, na realidade, a totalidade 

do terreno se situa em solo urbano, pois a classificação como Espaço Verde confere capacidade edificatória à 

parcela, de acordo com o constante nos artigos 102.º a 106.º do Regulamento da Revisão do PDM. Contudo, os 

usos para a ocupação do Espaço Verde são condicionados, não permitindo a execução de habitação.  
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Figura 85 e 86 – Localização da participação (N.º 44): à esquerda o resumo das condicionantes (85); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (86). 

 

Nesta perspectiva, e tendo em conta que, no previsto no PDM de 1995, este permitia a construção no local de 

habitação, e que essa possibilidade só é plausível através do Espaço Central Urbanizável, o qual foi reduzido 

substancialmente na revisão, propõe-se que seja delimitada uma faixa de 50 m ao longo do arruamento que 

confina a nascente a parcela, classificando como Espaço Central Urbanizável, excluindo as áreas desafectadas 

exclusivamente para Espaços Verdes da área da RAN. 

 

Tal alteração não tem impactos sobre terceiros, nem implica a alteração da área do solo urbano no seu global, 

pelo que se considera que apresenta condições para ser deferida, de acordo com o anteriormente mencionado.  

 

N.º 45 – MANUEL DE CARVALHO MARQUES VIDAL 

 

O requerente, em nome dos demais proprietários, vem solicitar a reapreciação da classificação de uma faixa de 

400 m de comprimento e 50 m de profundidade, ao longo da estrada da Cheira, lugar da Cheira, freguesia da 

Trofa, classificada como Espaço Agrícola na Revisão do PDM e a sua integração em Solo Urbano. Solicita ainda a 

alteração das áreas mínimas para construção em Espaço Agrícola de 40 000 m2 para 7 000 m2. Alega como 

fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 que esta reclassificação não inviabilizará a preservação dos terrenos agrícolas, considerando que estes 

serão ainda melhor agricultados pela fixação das pessoas; 

 que, dada a pequena parcela de algumas propriedades, não haverá construção em todo o comprimento, 

salvaguardando-se, deste modo, o melhor cultivo destas pequenas áreas pela fixação de pessoas à terra 

com habitação; 
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 que o arruamento em causa tem casas em ambos os extremos e que se encontra já devidamente 

infraestruturado com iluminação pública e abastecimento de água, estando ainda alcatroado e servido 

por transportes públicos; 

 que a dimensão das parcelas agrícolas, sobretudo no concelho, é demasiado pequena, tipicamente em 

minifúndio, ficando aquém dos 40 000 m2 requeridos para construção em área da RAN. 

 

Na Revisão do PDM, os terrenos em causa mantêm a classificação prevista no PDM de 1995, isto é, Espaço 

Agrícola inserido em área de RAN. 

 

   

Figura 87 e 88 – Localização da participação (N.º 45): à esquerda o resumo das condicionantes (87); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (88). 

 

Pretendendo o requerente a reclassificação do Solo Rural como Solo Urbano (Espaço Residencial Tipo 1, em 

conformidade com o previsto para as áreas urbanas confinantes), em toda a extensão da Estrada da Cheira, é de 

referir que toda esta área apresenta uma extensa mancha de área afecta à área da RAN com uma elevada 

aptidão agrícola. Ainda assim, as zonas envolventes (numa faixa de 50 m) dos arruamentos existentes foram 

propostas para desafectação da área da RAN, sendo que a DRAPC emitiu sempre parecer desfavorável a esta 

situação, sendo, por isso, inviável a sua classificação como solo urbano.  

 

Refira-se, ainda, que parte dos terrenos em causa poderão vir a ser ocupados pela futura duplicação do IC2, já 

que o EIA aprovado previa o desvio desta via do sei traçado actual para a zona da Cheira, passando exactamente 

sobre o terreno do requerente e vários outros envolventes, o que implicaria a inviabilidade de construção nestes, 

mesmo que fossem classificados como Solo Urbano. 
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No que se refere à alteração ao Regulamento da Revisão do PDM, traduzida na diminuição da área mínima da 

parcela para edificação de habitação em Solo Agrícola de 40 000m2 para 7 000m2, importa referir que as áreas 

constantes do referido regulamento se encontram em conformidade com o estabelecido com as entidades 

competentes no âmbito das CTA havidas. Mais acresce referir, relativamente a este aspecto, que estas áreas têm 

de cumprir as orientações emanadas pelos instrumentos de gestão territorial supra-municipais, mais 

especificamente do Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro, o qual aguarda publicação 

em Diário da República. 

 

Face ao referido e salientando a importância da área solicitada para o Solo Rural, consubstanciada no 

indeferimento do pedido de desafectação da área da RAN, não estão reunidas as condições necessárias para o 

deferimento da pretensão.  

 

N.º 46 – MARIA ELISA ESTIMA CAVALEIRO 

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de dois terrenos de sua propriedade em Vale d’Erva, 

freguesia de Águeda, estando o que se identifica na folha 1/4650 classificado como Espaço Residencial Tipo 1 e 

Espaço Verde na Revisão do PDM, e o que se identifica na folha 1/4651 classificado como Espaço Central 

Urbanizável e Espaço Verde, sendo ainda abrangido por uma Via Proposta, pretendendo a integração de ambos, 

numa profundidade de 50 m, em Solo Urbano. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 no terreno identificado na folha 1/4650, a necessidade de aumentar a profundidade para a construção de 

anexos, visto que actualmente o terreno tem apenas 28 m de profundidade; 

 no terreno identificado na folha 1/4651, a necessidade de o mesmo apresentar uma profundidade igual 

aos confinantes, isto é, alargando a profundidade para os 50 m. 

 

Os terrenos em causa, na classificação prevista no PDM de 1995, encontravam-se ambos como Espaços 

Florestais inseridos em área de REN. 
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Figura 89 e 90 – Localização da participação (N.º 46): à esquerda o resumo das condicionantes (89); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (90). 

 

No que concerne ao terreno identificado na folha 1/4650 (à esquerda na figura), considerando a edificação já 

existente e que o mesmo é atravessado por uma linha de água, pela legislação aplicável à protecção de linhas de 

água, qualquer nova edificação a menos de 10 m da linha de água (faixa de protecção à linha de água legalmente 

definida) terá de ser autorizada pela entidade reguladora correspondente, no caso, a ARHCentro. Assim, o 

alargamento da profundidade do perímetro urbano será possível até à linha de água, aplicando-se a mesma regra 

às propriedades confinantes. Para além da linha de água não será possível a alteração dos 50 m, uma vez que tal 

implicaria a ocupação de áreas que foram desafectadas de área da RAN exclusivamente para Espaços Verdes, 

não sendo, por isso, possível a alteração do zonamento. Relativamente ao terreno identificado pela folha 1/4651 

(nas figuras 83 e 84), e efectuando uma medição na perpendicular ao caminho que confronta com a propriedade, 

verifica-se que o terreno apresenta uma área inserida em Espaço Central Urbanizável de cerca de 50 m, tal como 

solicita a requerente, pelo que não se vê qualquer vantagem na sua alteração. 

 

N.º 47 – JOSÉ AUGUSTO CORREIA DA FONSECA LEMOS 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de parte do seu terreno em Arrancada do Vouga, 

freguesia de Valongo do Vouga, o qual se encontra parcialmente inserido em Espaço Residencial Tipo 1 e em 

Espaço Florestal de Produção Tipo 2. Alega, para tal, que para efectuar uma gestão da sua parcela de terreno, 

necessita da área a nascente-sul do acesso à sua construção. Da análise efectuada, verifica-se que a parcela do 

proprietário em causa se encontra, na sua quase totalidade, inserida em Espaço Residencial Tipo 1 e que esta 

apresenta uma área significativa, aproximadamente 1 900 m2 o que permite a ampliação da construção existente, 

não se vendo necessidade nem qualquer utilidade do ponto de vista urbanística no solicitado. 
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Figura 91 e 92 – Localização da participação (N.º 47): à esquerda o resumo das condicionantes (91); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (92). 

 

É de mencionar que tal alteração implicaria a desafectação de uma área inserida em REN, nomeadamente no 

ecossistema de Áreas com Risco de Erosão. Esta situação implicaria toda uma nova negociação com as 

entidades que tutelam a área da REN, assim como novo parecer da CNREN e, consequentemente, abertura de 

novo período de Discussão Pública. 

 

N.º 48 – MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA SILVA 

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de parte do seu terreno em Jafafe de Baixo, freguesia 

de Macinhata do Vouga, o qual se encontra parcialmente inserido em Espaço Residencial Tipo 2 e em Espaço 

Florestal de Produção Tipo 2. Alega, para tal, que a maior parte do terreno de que é proprietária se encontra 

classificado em Espaço Florestal, e que pretende a construção de uma moradia com 200 m2 na restante área da 

parcela, já que a área inserida em Solo Urbano não apresenta dimensão que permita a edificação. Refere ainda 

que no arruamento que liga Jafafe a Macinhata do Vouga existem já infraestruturas para suporte da edificação, 

nomeadamente energia eléctrica, abastecimento de água e rede pública de saneamento. 
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Figura 93 e 94 – Localização da participação (N.º 48): à esquerda o resumo das condicionantes (93); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (94). 

 

Verifica-se que o terreno do requerente apresenta uma configuração irregular e que não possui frente de 

construção para o arruamento principal de ligação já mencionado, mas sim para caminhos secundários. Desta 

forma, o terreno em causa e de acordo com os critérios definidos nesta revisão, não se encontra na área de 

abrangência da via geradora de perímetro e, como tal, não fará sentido a alteração da sua situação. 

 

N.º 49 – JOSÉ DO CARMO NUNES 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno em Paradela, freguesia de Espinhel, 

classificado parcialmente como Espaço Residencial Tipo 2 e como Espaço Agrícola inserido em área de RAN na 

Revisão do PDM, pretendendo o aumento da área afecta a Solo Urbano, dado considerar insuficiente a 

profundidade do perímetro urbano definido para implantação de construção. O terreno em causa, na classificação 

prevista no PDM de 1995, encontrava-se como Espaço Urbano e Espaço Agrícola, coincidente com RAN e REN.  

   

Figura 95 e 96 – Localização da participação (N.º 49): à esquerda o resumo das condicionantes (95); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (96). 
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Pretendendo o requerente a reclassificação de Solo Rural para Solo Urbano, é de referir que, em virtude das 

características, classificação atribuída pela restrição e servidão de utilidade pública, RAN, o uso actual do solo 

marcadamente rural, bem como a ligação estrita do terreno com a demais área afecta a esta categoria de espaço 

foi opção do município, em consonância com as orientações da DRAPC e da CCDRC em não fraccionar as 

manchas da RAN, manter esta área como Espaço Rural. Esta opção é ainda reforçada por a área solicitada se 

inserir numa faixa cuja reconhecida aptidão e uso actual do solo (pela sua integração da RAN) é o agrícola, 

garantindo-se, desta forma, a preservação do solo como recurso natural escasso não renovável e a salvaguarda 

das áreas afectas ao uso agrícola e à conservação da natureza e da biodiversidade (artigos 4.º e 5.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio). 

 

Ainda assim, e apesar do carácter marcadamente agrícola, pelo facto de existir uma via infraestruturada com a 

qual o terreno do requerente confina, a autarquia solicitou a desafectação de uma faixa de 50 m ao longo desta 

via, a qual, contudo, foi sempre alvo de indeferimento pela DRAPC. Face ao referido, sugere-se que seja mantida 

a classificação atribuída ao terreno da requerente pela Revisão do PDM. 

 

N.º 50 – FERNANDO GOMES LEITÃO  

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de parte do seu terreno no lugar de Cabanões, 

freguesia de Travassô, o qual se encontra parcialmente inserido em Espaço Residencial Tipo 1, em Espaço Verde 

e em Espaço Agrícola. Alega para tal, que a área do terreno em causa se encontrava no PDM de 1995 em 

Espaço Urbano e que pretende proceder ao desenvolvimento nas parcelas de terreno em causa de um 

empreendimentos turístico-habitacional, o qual será impossível de realizar com a actual proposta do Plano. 
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Figura 97 e 98 – Localização da participação (N.º 50): à esquerda o resumo das condicionantes (97); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (98). 

 

Observada a área em causa, constata-se que não houve uma redução do solo urbano, mas sim uma 

reclassificação da categoria de espaços, isto é, na realidade, o terreno assinalado deixou de ser o antigo Espaço 

Urbano para passar a Espaço Verde, sendo que esta categoria é uma categoria do Solo Urbano. Os Espaços 

Verdes são áreas, de acordo com o Regulamento da Revisão do PDM, com funções de equilíbrio ecológico do 

sistema urbano e que acolhem actividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e cultura ou ainda agrícolas ou 

florestais e que admitem, como usos, os empreendimentos de turismo de natureza, estabelecimentos de 

restauração e bebidas, edificações para fins agrícolas, quiosques, parques infantis ou equipamentos ou 

infraestruturas de apoio às actividades que ocorram nestas áreas. 

 

Observando a exposição do requerente, é possível verificar que este enaltece a área em causa “pela sua 

exposição, vista panorâmica”, pelo que desde logo faz todo o sentido a sua classificação como um Espaço Verde, 

exactamente pelas características que encerra. Na prática, estes permitem a edificação de empreendimentos que 

promovam e valorizam estas características, assim como espaços de lazer, recreio e restauração, pelo que os 

investimentos do ponto de vista turístico alegados pelo requerente estão eles próprios salvaguardados, em parte, 

pela classe de espaço agora proposta. Por outro lado, o terreno não confina com vias geradoras de perímetro, 

mas sim com um pequeno caminho a sul da propriedade, o qual não se encontra ainda infraestruturado. Assim 

sendo, considera-se que não existe razão para alteração da categoria de espaço em questão. 
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N.º 51 – PAULO JORGE ALMEIDA AREDE 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno sito no lugar da Catraia de Assequins, 

freguesia de Águeda, classificado como Solo Rural / Espaço Agrícola inserido em área de RAN na Revisão do 

PDM, pretendendo a sua afectação a Solo Urbano. O terreno em causa, no PDM de 1995, encontrava-se 

classificado como Espaço Agrícola inserido em área de RAN. 

 

   

Figura 99 e 100 – Localização da participação (N.º 51): à esquerda o resumo das condicionantes (99); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (100). 

 

Pretendendo o requerente a reclassificação de Solo Rural para Solo Urbano, é de referir que, em virtude das 

características, classificação atribuída pela restrição e servidão de utilidade pública, RAN, o uso actual do solo 

marcadamente rural, bem como a ligação estrita do terreno com a demais área afecta a esta categoria de espaço 

foi opção do município, em consonância com as orientações da DRAPC e da CCDRC em não fraccionar as 

manchas da RAN, manter esta área como Solo Rural. Esta opção é ainda reforçada por a área solicitada se inserir 

numa faixa cuja reconhecida aptidão e uso actual do solo (pela sua integração da RAN) é o agrícola, garantindo-

se, desta forma, a preservação do solo como recurso natural escasso não renovável e a salvaguarda das áreas 

afectas ao uso agrícola e à conservação da natureza e da biodiversidade (artigos 4.º e 5.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio). 

 

Ainda assim, e apesar do carácter marcadamente agrícola, pelo facto de existir uma via infraestruturada com a 

qual o terreno do requerente confina, a autarquia solicitou a desafectação de uma faixa de 50 m ao longo desta 

via, a qual, contudo, foi sempre alvo de indeferimento pela DRAPC. Face ao referido, sugere-se que seja mantida 

a classificação atribuída ao terreno da requerente pela Revisão do PDM. 
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N.º 52 – CARLOS MIGUEL ANTUNES SIMÕES | Nº 53 – HORÁCIO MANUEL ANTUNES PEREIRA  

 

Os requerentes vêm solicitar a reapreciação da classificação de parte dos seus terrenos na Felgueira, freguesia 

de Agadão, os quais se encontram parcialmente inseridos em Espaço Residencial Tipo 2, Espaço Afecto a 

Actividades Industriais (Solo Rural), Espaço Florestal de Produção Tipo 2, este último coincidente com área da 

REN e Perigosidade de Incêndio Alta e Muita Alta, bem como a alteração das regras associadas aos 

afastamentos das construções às extremas em Solo Rural. As alterações solicitadas têm em vista possibilitar o 

licenciamento das construções existentes, destinadas a uma exploração cunícola. 

 

   

     

Figura 101 a 104 – Localização da participação (N.º 52): imagens da esquerda o resumo das condicionantes (101 e 103); à direita o extracto da Planta de 

Ordenamento e ortofotomapa de 2005 (102 e 104). 

 

 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

79 

       

   

Figura 105 a 108 – Localização da participação (N.º 53): imagens da esquerda o resumo das condicionantes (105 e 107); à direita o extracto da Planta de 

Ordenamento e ortofotomapa de 2005 (106 e 108). 

 

Optou-se pela análise conjunta destes dois pedidos pelo facto de estes apresentarem o mesmo tipo de problema 

e serem os terrenos frisados contíguos, devendo ainda salientar-se que, no âmbito do período de Discussão 

Pública, esta situação foi discutida em comum entre os proprietários dos terrenos e a equipa técnica da autarquia. 

 

Analisados os pontos mencionados, importa dar resposta um a um: 

 Relativamente ao referido sobre a Perigosidade de Incêndio e ao cumprimento dos afastamentos às 

estremas, importa mencionar que estas questões são definidas no âmbito dos PMDFCI e não no PDM, o 

qual se limita a transpor as transposições do PMDFCI para a sua planta condicionantes. 

No que toca à questão da perigosidade de incêndio, o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na 

redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 17 de Janeiro, refere no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 

16.º que não é possível a edificação em áreas de alto e muito alto risco de incêndio, facto que 

impossibilita a classificação destas áreas como áreas edificáveis. 
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Cumulativamente, a imposição dos afastamentos do PMDFCI às construções a erigir em Solo Rural não 

é uma regra criada pela Revisão do PDM, mas sim uma imposição legal criada pelo Decreto-Lei 

supramencionado. Em termos gerais, e na ausência do PMDFCI, os afastamentos mínimos a aplicar a 

edificações em Solo Rural são de 50 m, sendo possível a sua redução através das regras estabelecidas 

pelo PMDFCI. Em termos de Regulamento da Revisão do PDM, apenas é referido que os afastamentos a 

impor nestas áreas são os definidos pelo PMDFCI, de forma a permitir uma imediata incorporação pela 

Revisão do PDM, de eventuais alterações do PMDFCI. Contudo, e para o caso do PMDFCI, os valores 

dos afastamentos são de 25 m e 35 m consoante se esteja na presença de zonas de baixo e muito baixo 

risco de incêndio ou moderado risco de incêndio. 

Contudo, a definição ou alteração destes afastamento e das áreas de perigosidade de incêndio não cabe 

ao PDM, estando legalmente atribuída ao PMDFCI, que possui uma tramitação de elaboração e 

aprovação própria e completamente distinta e independente do PDM, e que ocorre ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 17 de Janeiro. 

Esta questão não poderá, assim, ser resolvida pela Revisão do PDM, por estar fora do âmbito deste, 

cabendo-lhe apenas, nesta matéria, cumprir o estipulado na legislação em vigor aplicável. 

 No que toca às questões regulamentares, importa referir que, para o licenciamento das edificações na 

área em causa, é necessária uma parcela mínima de 20 000 m2, parcela essa foi imposta pela AFN, 

como condição para a definição desta categoria de espaço, no âmbito das reuniões sectoriais realizadas. 

Na reunião realizada no âmbito da Discussão Pública com os requerentes, os mesmos foram informados 

que a junção das suas parcelas permitiriam a constituição de uma parcela com área mínima para permitir 

o licenciamento das construções existentes. 

Também relativamente ao solicitado para a existência de artigos específicos para as explorações 

pecuárias existentes com processos de regularização, importa mencionar que esta questão foi colocada 

pela autarquia em várias reuniões sectoriais, sendo que foi sempre entendimento da CCDRC que não 

era possível a criação de artigos sobre legalizações para construções não licenciadas. É de salientar, 

contudo, que o Regulamento da Revisão do PDM define um artigo (artigo 16.º) destinado única e 

exclusivamente a construções existentes, onde inclusivamente é passível a ampliação de construções 

existente em percentagens de 20 e 30% para os casos em que a área licenciada exceda à data de 

entrada em vigor do Plano os índices previstos para a categoria de espaço onde a construção se insira e 

para os casos em que os usos existentes sejam compatíveis com o definido para uma determinada 

categoria de espaço, respectivamente. 

 Já no que se refere à desafectação da área da REN presente nos terrenos em causa, não foi possível ao 

longo do processo de redelimitação desta condicionante, a desafectação das áreas totais dos terrenos 
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em causa. Desta forma, e para as construções incluídas nesta condicionante, terá sempre que ser obtida 

autorização da CCDRC ou de entidade que tutele a REN, a fim de ser possível o licenciamento das 

construções situadas a nascente da propriedade do Sr. Carlos Simões. 

 

Face ao referido, propõe-se que não seja efectuada qualquer alteração relativamente ao proposto na Revisão do 

PDM. 

 

N.º 54 – JAIME AUGUSTO FERNANDES TAVARES 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno na Catraia de Assequins, freguesia de 

Águeda, classificado como Espaço Agrícola inserido em área da RAN na Revisão do PDM, pretendendo a sua 

afectação a Solo Urbano, dado pretender vir a construir nesse terreno. O terreno em causa, na classificação 

prevista no PDM de 1995, encontrava-se inserido em Espaço Agrícola, coincidente com a RAN. 

 

   

Figura 109 e 110 – Localização da participação (N.º 54): à esquerda o resumo das condicionantes (109); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (110). 

 

Pretendendo o requerente a reclassificação de Solo Rural para Solo Urbano, é de referir que, em virtude das 

características, classificação atribuída pela restrição e servidão de utilidade pública, RAN, o uso actual do solo 

marcadamente rural, bem como a ligação estrita do terreno com a demais área afecta a esta categoria de espaço 

foi opção do município, em consonância com as orientações da DRAPC e da CCDRC em não fraccionar as 

manchas da RAN, manter esta área como Espaço Rural. Esta opção é ainda reforçada por a área solicitada se 

inserir numa faixa cuja reconhecida aptidão e uso actual do solo (pela sua integração da RAN) é o agrícola, 

garantindo-se, desta forma, a preservação do solo como recurso natural escasso não renovável e a salvaguarda 
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das áreas afectas ao uso agrícola e à conservação da natureza e da biodiversidade (artigos 4.º e 5.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio). 

 

Ainda assim, e apesar do carácter marcadamente agrícola, a autarquia pretendia efectuar a ligação entre os dois 

arruamentos existentes a sul e norte da área assinalada e, consequentemente, a colmatação do perímetro urbano 

no local. Contudo, esta pretensão foi sempre alvo de indeferimento pela DRAPC. Face ao referido, sugere-se que 

seja mantida a classificação atribuída ao terreno da requerente pela Revisão do PDM. 

 

N.º 55 – MIGUEL SIMAS BRANCO | JOSÉ CARLOS DE CASTRO MORAIS 

 

Os requerentes vêm solicitar a reapreciação da classificação do terreno sua propriedade situado em Óis da 

Ribeira, onde possui um restaurante, solicitando que o mesmo e a área envolvente sejam classificados como 

Espaço de Aptidão Turística. Alega o requerente que o restaurante se encontra localizado numa área, Pateira de 

Fermentelos, que apresenta características óptimas para a prática turística. 

 

   

Figura 111 e 112 – Localização da participação (N.º 55): à esquerda o resumo das condicionantes (111); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (112). 

 

Importa, desde logo, referir que o terreno em causa se encontra inserido em Espaço Natural, estando ainda 

abrangido pela Rede Natura 2000, Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro (PTZPE0004), em conformidade 

com o Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º49/2005, de 24 de Fevereiro, que 

transpõe para a ordem jurídica interna as directivas n.º 79/409/CEE (Directiva Aves) e nº 92/43/CEE (Directiva 

Habitats). 
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O terreno é ainda abrangido pela zona reservada da zona terrestre de protecção da albufeira de águas públicas 

(da Pateira), sendo que, nestes casos, e de acordo com o referido no n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 

107/2009, de 15 de Maio, “na zona reservada da zona terrestre de protecção das albufeiras de águas públicas 

não é permitida a ampliação de perímetros urbanos definidos nos planos municipais de ordenamento do território 

eficazes à data de entrada em vigor do presente decreto-lei, nem a criação de novos perímetros, zonas ou 

aglomerados ou núcleos urbanos, turísticos ou industriais”.  

 

Nesta perspectiva, não será possível a alteração do zonamento efectuado em 1995 no PDM para os Espaços 

Urbanos e, como tal, a propriedade dos requerentes terá que ficar inevitavelmente em Solo Rural, nomeadamente 

em Espaço Natural. Face ao referido, não deverá ser alterada a proposta constante da Planta de Ordenamento do 

Plano. 

 

N.º 56 – MARIA DO CARMO MORAIS COSTA 

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de uma fracção do terreno que possui na Alagoa, 

freguesia de Águeda, de forma a que a parcela por si identificada fique totalmente inserida em Espaço Central.   

 

   

Figura 113 e 114 – Localização da participação (N.º 56): à esquerda o resumo das condicionantes (113); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (114). 

 

A fracção de terreno em causa encontra-se, na sua quase totalidade, classificado como Espaço Central, 

possuindo uma pequena Espaço Verde, não se verificando a existência de restrições e servidões de utilidade 

pública no local. O perímetro urbano nesta área já sofreu uma redução relativamente ao PDM de 1995, tendo a 
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proposta de plano utilizado como critério, para a sua redefinição, o ajustamento sempre que possível ao limites da 

propriedade, quando conhecidos.  

 

Não se tratando de uma reclassificação de Solo Rural em Urbano, uma vez que as duas categorias de espaço em 

causa pertencem ao Solo Urbano, não se vê inconveniente na correcção solicitada, e na utilização dos limite da 

fracção identificada pela requerente na definição da fronteira das duas categorias de espaço envolvidas. 

 

N.º 58 – MARIA AUGUSTA GERALDO PIRES TAVARES DOS REIS 

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno, sito na freguesia de Fermentelos, 

classificado como Espaço Agrícola inserido em área de RAN na Revisão do PDM, pretendendo a sua afectação a 

Solo Urbano, dado pretender vir a construir nesse terreno. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o 

seguinte: 

 a implantação do terreno confinar na sua frente com estrada pública alcatroada, estando a zona servida 

por infraestruturas básicas e próxima de propriedades com edificações recentes; 

 o terreno ter uma área significativa e estar bastante afastado da vala de escoamento de águas que 

confina com outros, não reconhecendo a possibilidade de fundamentação de que poderia tratar-se de 

solo de eventual infiltração de águas para indeferir a presente pretensão. 

   

Figura 115 e 116 – Localização da participação (N.º 58): à esquerda o resumo das condicionantes (115); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (116). 

 

O terreno em causa, na classificação prevista no PDM de 1995, encontrava-se igualmente classificado como 

Espaço Agrícola, e era abrangido pela RAN. Analisada a pretensão, verifica-se que o terreno em causa é 

marcadamente rural e com elevada aptidão agrícola, estando totalmente inserido no interior de uma mancha 
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afecta à RAN, não fazendo sentido, do ponto de vista urbanístico, expandir o perímetro urbano até ao mesmo. 

Esta opção é ainda reforçada por a área solicitada se inserir numa faixa cuja reconhecida aptidão e uso actual do 

solo (pela sua integração da RAN) é o agrícola, garantindo-se, desta forma, a preservação do solo como recurso 

natural escasso não renovável e a salvaguarda das áreas afectas ao uso agrícola e à conservação da natureza e 

da biodiversidade (artigos 4.º e 5.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio). 

 

Face ao referido e salientando a importância da área solicitada para o Solo Rural, considera-se que não estão 

reunidas as condições necessárias para o deferimento da pretensão. 

 

N.º 59 – MARIA ESMERALDA DUARTE RIBEIRO 

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno na Cheira, freguesia da Trofa, bem 

como de toda da faixa de 50 m ao longo da estrada da Cheira (freguesia de Trofa), classificado como Espaço 

Agrícola na revisão do PDM e a sua integração em Solo Urbano. Alega como fundamento inerente ao seu pedido, 

que esta reclassificação permitiria a edificação num terreno de sua propriedade, impedindo que os filhos tivessem 

de abandonar a sua terra. 

 

   

Figura 117 e 118 – Localização da participação (N.º 59): à esquerda o resumo das condicionantes (117); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (118). 

 

Pretendendo o requerente a reclassificação do Solo Rural como Solo Urbano (Espaço Residencial Tipo 1, em 

conformidade com o previsto para as áreas urbanas confinantes), em toda a extensão da Estrada da Cheira, é de 

referir que toda esta área apresenta uma extensa mancha de área afecta à RAN com uma elevada aptidão 

agrícola. Ainda assim, as zonas envolventes (numa faixa de 50 m) dos arruamentos existentes foram propostas 
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para desafectação da área da RAN, sendo que a DRAPC emitiu sempre parecer desfavorável a esta situação, 

sendo, por isso, inviável a sua classificação como Solo Urbano.  

 

Refira-se ainda que parte dos terrenos em causa poderão vir a ser ocupados pela futura duplicação do IC2, já que 

o EIA aprovado previa o desvio desta via do seu traçado actual para a zona da Cheira, passando exactamente 

sobre o terreno do requerente e vários outros envolventes, o que implicaria a inviabilidade de construção nestes, 

mesmo que fossem classificados como Solo Urbano. 

 

Face ao referido e salientando a importância da área solicitada para o Solo Rural, consubstanciada no 

indeferimento do pedido de desafectação da área da RAN, não estão reunidas as condições necessárias para o 

deferimento da pretensão. 

 

N.º 60 – PEDRO MIGUEL ESTIMA SOARES 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do terreno que possui, na freguesia de Óis da Ribeira, 

solicitando a exclusão da parte do terreno classificado como Solo Rural / Espaço Natural, com a consequente 

inserção, em Espaço de Uso Especial – Aptidão Turística. Alega, para o solicitado, o facto de a sua família residir 

num apartamento, fora do concelho, pretendendo regressar a Águeda, e de a área classificada como Solo Urbano 

ser reduzida para a construção de uma habitação. 

 

    

Figura 119 e 120 – Localização da participação (N.º 60): à esquerda o resumo das condicionantes (119); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (120). 
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Importa desde logo referir que o terreno em causa se encontra inserido em Espaço Natural, estando ainda abrangido 

pela Rede Natura 2000, Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro (PTZPE0004), em conformidade com o 

Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõe 

para a ordem jurídica interna as directivas n.º 79/409/CEE (Directiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Directiva Habitats). 

 

O terreno é ainda abrangido pela zona reservada da zona terrestre de protecção da albufeira de águas públicas 

(da Pateira), sendo que, nestes casos, e de acordo com o referido no n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 

107/2009, de 15 de Maio, “na zona reservada da zona terrestre de protecção das albufeiras de águas públicas 

não é permitida a ampliação de perímetros urbanos definidos nos planos municipais de ordenamento do território 

eficazes à data de entrada em vigor do presente decreto-lei, nem a criação de novos perímetros, zonas ou 

aglomerados ou núcleos urbanos, turísticos ou industriais”. Nesta perspectiva, não será possível a alteração do 

zonamento efectuado em 1995 no PDM para os Espaços Urbanos e, como tal, a propriedade do requerente terá 

que ficar inevitavelmente em solo rural, nomeadamente em Espaço Natural. Face ao referido, não deverá ser 

alterada a proposta constante da Planta de Ordenamento do Plano. 

 

N.º 61 – HORÁCIO DIAS DOS SANTOS 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno, freguesia de Travassô, classificado 

como Solo Rural / Espaço Agrícola inserido em área de RAN na Revisão do PDM, pretendendo a sua afectação a 

Solo Urbano. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 ser o único terreno que possui, no qual pretenderá vir a construir; 

 o terreno imediatamente contíguo está inserido em Solo Urbano;  

 o terreno confina com estrada e está servido de infraestruturas; 

 a apenas alguns metros, noutra propriedade, existir uma edificação. 

 

O terreno em causa, no PDM de 1995, encontrava-se classificado como Espaço Urbano e Espaço Agrícola 

abrangido pela área da RAN. O terreno em causa apresenta um carácter marcadamente agrícola. Contudo, e 

atendendo ao facto de a autarquia pretender efectuar a ligação entre os dois arruamentos existentes a nascente e 

norte da área assinalada, conduzindo à consequente colmatação do perímetro urbano no local, foi proposta a 

desafectação desta área da RAN á DRAPC, tendo a mesma sido sucessivamente alvo de parecer desfavorável 

nas várias reuniões realizadas.  
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Figura 121 e 122 – Localização da participação (N.º 61): à esquerda o resumo das condicionantes (121); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (122). 

 

De qualquer forma, é ainda de referir que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a 

reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e 

adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e 

depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 

e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 6.º 

e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a 

importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano, a existência ou provisão de 

aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação, a existência ou garantia de provisão de 

infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a 

equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a 

indisponibilidade/carência de área urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer 

sobre o acréscimo das mesmas), a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a 

compatibilização com instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Cumulativamente a estes critérios, e em termos de cumprimento das orientações emanadas pelos instrumentos 

de gestão territorial supra-municipais, mais especificamente do Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Centro, o qual aguarda publicação em Diário da República, a expansão de perímetros urbanos só é 

possível se as áreas urbanas consolidadas ou ocupadas corresponderem, no mínimo, a 70% do perímetro 

existente. Neste caso em particular, a área pretendida encontra-se inserida no perímetro urbano de Travassô, o 

qual possui uma área ocupada de 60,73%25, não reunindo condições para a sua expansão. 

 

                                                 
25 A justificação da redelimitação dos perímetros urbanos consta do Relatório e Programa de Financiamento, nomeadamente do seu Anexo V. 
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Face ao referido e salientando a importância da área solicitada para o Solo Rural, e a não verificação dos 

requisitos legais que fundamentem um pedido de exclusão da área da RAN com a correspondente reclassificação 

do solo como Urbano, sugere-se que seja mantida a classificação atribuída ao terreno da requerente pela Revisão 

do PDM. 

 

N.º 62 – JOSÉ MANUEL CONCEIÇÃO ALVES 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno, freguesia de Óis da Ribeira, 

classificado como Espaço Residencial Tipo 2 e Espaço Agrícola inserido em área de RAN na Revisão do PDM, 

pretendendo a afectação do mesmo na sua totalidade a Solo Urbano. O terreno em causa, na classificação 

prevista no PDM de 1995, encontrava-se como Espaço Urbano e Espaço Agrícola inserido em área de RAN.  

 

   

Figura 123 e 124 – Localização da participação (N.º 62): à esquerda o resumo das condicionantes (123); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (124). 

 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a reclassificação do Solo Rural em Solo 

Urbano, conforme pretende o requerente, tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e 

adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e 

depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 

e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 6.º 

e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a 

importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano, a existência ou provisão de 

aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação, a existência ou garantia de provisão de 

infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a 

equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a 
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indisponibilidade/carência de área urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer 

sobre o acréscimo das mesmas), a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a 

compatibilização com instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Alerta-se ainda para o facto da alteração do perímetro urbano em situações de limite do perímetro urbano 

confinante com espaço florestal, afectar, para além do munícipe que solicita a expansão do perímetro urbano, 

terceiros, correspondentes aos proprietários dos terrenos englobados na faixa de gestão de combustível em torno 

do perímetro urbano, cuja área de abrangência encontra-se estabelecida pelo n.º 8 do artigo 15.º26 do Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. Nestes 

casos, e conforme orientações da CCDRC e caso se opte por alterar o perímetro urbano submetido à discussão 

pública, apenas até ao início da área afecta à RAN, alterando as disposições sobre propriedades de terceiros, tal 

exige a abertura de novo período de Discussão Pública, com vista a dar a possibilidade aos proprietários de 

terrenos das novas faixas de gestão de combustíveis, conhecerem e se manifestarem sobre as regras que estão a 

ser estabelecidas para os seus terrenos.  

 

Contudo, a abertura de novo período de Discussão Pública pode ser evitado, desde que a autarquia assuma a 

responsabilidade na gestão na faixa de combustível dos terrenos afectados ou parte dos terrenos pela alteração 

aqui proposta. Tal situação é consubstanciada no n.º 10 do artigo 15.º do Decreto-Lei supramencionado, já que o 

mesmo imputa à autarquia a possibilidade de se substituir aos proprietários na gestão das faixas de combustível, 

efectuando um posterior ressarcimento financeiro desta acção, o que, contudo, neste caso, não poderá ser 

imputado, isto é, a autarquia terá que assumir por inteiro essa gestão. 

 

N.º 6327 – ANTÓNIO ALMEIDA FIGUEIREDO 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno onde se encontram erigidos pavilhões 

destinados a aviários, em Serra de Cima, freguesia de Castanheira do Vouga. Nesta revisão, o terreno encontra-

se parcialmente inserido em Espaço Agrícola (parcialmente coincidente com REN) e Espaço Florestal de 

Protecção. As alterações solicitadas têm em vista possibilitar o licenciamento das ampliações executadas pelo 

                                                 
26 “Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais e previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta 
contra incêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de protecção de largura mínima não inferior a 100 m, podendo, face ao risco de 
incêndios, outra amplitude ser definida nos respectivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.” 

27 O requerente apresentou dois pedidos sobre o mesmo assunto (n.º 63 e n.º 74), um no âmbito do período de discussão pública e outro no âmbito do 
processo de licenciamento de ampliação e alteração de aviários (Proc. 406/86). 
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proprietário, e não licenciadas, aos pavilhões inicialmente licenciados em 1987, antes da entrada em vigor do 

PDM de 1995. 

 

   

Figura 125 e 126 – Localização da participação (N.º 63): à esquerda o resumo das condicionantes (125); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (126). 

 

Analisada a pretensão do requerente, constata-se que as construções em causa encontram-se inseridas em 

Espaço Agrícola, o qual, de acordo com o Regulamento da Revisão do PDM (artigos de 33.º a 36.º) possibilita a 

edificação de instalações pecuárias e a possibilita de licenciamento de construções com área total de construção 

até 20% da área da parcela, não havendo, neste caso, qualquer imposição em termos de parcela mínima 

necessária. Verifica-se, contudo, que parte das construções existentes a sul da propriedade, parcialmente 

licenciadas, encontram-se igualmente classificadas como área da REN, pretendendo o requerente a sua exclusão 

desta condicionante, e ainda que não se encontram cumpridos os afastamentos impostos pelo PMDFCI. 

 

Relativamente a estas questões, importa referir o seguinte: 

 A imposição dos afastamentos do PMDFCI às construções a erigir em Solo Rural não é uma regra criada 

pela Revisão do PDM, mas sim uma imposição legal criada pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 17 de Janeiro. Em termos gerais, e na 

ausência do PMDFCI, os afastamentos mínimos a aplicar a edificações em Solo Rural são de 50 m, 

sendo possível a sua redução através das regras estabelecidas pelo PMDFCI. Em termos de 

Regulamento da Revisão do PDM, apenas é referido que os afastamentos a impor nestas áreas são os 

definidos pelo PMDFCI, de forma a permitir uma imediata incorporação pela Revisão do PDM de 

eventuais alterações do PMDFCI. Contudo, e para o caso do PMDFCI, os valores dos afastamentos são 

de 25 m e 35 m consoante se esteja na presença de zonas de baixo e muito baixo risco de incêndio ou 

moderado risco de incêndio. 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

92 

Contudo, a definição ou alteração destes afastamento não cabe ao PDM, estando legalmente atribuída 

ao PMDFCI, que possui uma tramitação de elaboração e aprovação própria e completamente distinta e 

independente do PDM, e que ocorre ao abrigo do Decreto-Lei n.º124/2006, de 28 de Junho, na redacção 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 17 de Janeiro. Esta questão não poderá, assim, ser resolvida 

pela Revisão do PDM, por estar fora do âmbito deste, cabendo-lhe apenas, nesta matéria, cumprir o 

estipulado na legislação em vigor aplicável. 

 Já no que se refere à desafectação da REN presente nos terrenos em causa, não foi possível ao longo 

do processo de redelimitação desta condicionante a desafectação das áreas totais dos terrenos em 

causa. Desta forma, e para as construções incluídas nesta condicionante, terá sempre que ser obtida 

autorização da CCDRC ou de entidade que tutele a REN, a fim de ser possível o licenciamento das 

construções situadas nesta condicionante.  

 

Face ao referido, propõe-se que não seja efectuada qualquer alteração relativamente à proposta de revisão do 

PDM. 

 

Nº 64 – INSTITUTO DE DESPORTO DE PORTUGAL  

 

O Instituto de Desporto de Portugal vem informar que, na sequência do período de Discussão Pública da Revisão 

do PDM de Águeda, nada tem a apontar ao teor do parecer emitido aquando da Conferência de Serviços das 

Entidades Não Representadas na Comissão Técnica de Acompanhamento, o qual foi favorável. 

 

Nº 65 – FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO VOUGA 

 

A Junta de Freguesia de Castanheira do Vouga vem solicitar a alteração de algumas das propostas contidas na 

revisão do PDM para a freguesia. Assim, e tendo sido efectuada uma análise de cada uma das quatro sugestões 

apresentadas, importa referir o seguinte: 

 No que toca à solicitação efectuada para a alteração da categoria de espaço no lugar da Castanheira, 

importa referir que a área em causa se encontra totalmente desocupada desde 1995, não existindo 

infraestruturas no local, pelo que, desde logo, e de acordo com a legislação em vigor, a área em causa 

não poderia ser considerada como um espaço urbano consolidado ou em vias de consolidação. Nesta 

perspectiva, importa referir que a maior parte do perímetro urbano da freguesia de Castanheira do Vouga 

se encontra desocupado, pelo que, para se poder manter o mesmo nesta Revisão, foi fundamental 
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considerar áreas vazias do ponto de vista urbanístico, como áreas urbanizáveis a serem utilizadas como 

recurso urbanístico. Refira-se ainda que, apesar do mencionado pela Junta de Freguesia sobre a aptidão 

imediata para construção, desde 1995 que esta área não foi ocupada, pelo que, neste momento, não se 

perspectiva uma ocupação tão imediata que inviabilize que esta fique classificada como Espaço 

Urbanizável de Tipo 2. 

É e referir ainda que, de acordo com o Regulamento do Plano, e segundo o expresso no n.º 2 do artigo 

108.º, é possível a edificação nas áreas urbanizáveis, sem a implementação de Planos de Pormenor, 

Planos de Urbanização ou Unidades de Execução, desde que estejam disponíveis as infraestruturas 

básicas necessárias à edificação (rede eléctrica, rede de abastecimento de água e sistema de drenagem 

de águas residuais individual ou colectivas). 

 

   

Figura 127 e 128 – Localização da participação (N.º 65): à esquerda o resumo das condicionantes (127); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (128). 

 

 No que se refere à questão colocada relativamente ao lugar da Igreja, observa-se que efectivamente 

existe já uma edificação presente na zona assinalada pela Junta de Freguesia. Contudo, o facto de 

existir uma edificação numa área considerada como urbanizável não implica que a mesma seja excluída 

desta categoria de espaço, pelo que se aplica o acima referido. Relativamente à questão dos terrenos da 

Junta de Freguesia inseridos nesta área, importa mencionar que os mesmos apenas têm frente para o 

arruamento que liga o lugar da Igreja ao lugar da Castanheira, pelo que, na realidade, os mesmos 

poderão vir a ser ocupados de acordo com o referido no parágrafo anterior. 
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Figura 129 e 130 – Localização da participação (N.º 65): à esquerda o resumo das condicionantes (129); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (130). 

 

 Quanto à solicitação efectuada para a área envolvente à Igreja Matriz, e tendo em conta que, 

efectivamente, a área solicitada encontra-se já sem uma ocupação florestal e que vai ser utilizada para o 

arranjo urbanístico a ser realizado pela Junta de Freguesia, poder-se-á permitir esta ligeira alteração. 

Contudo, alerta-se ainda para o facto da alteração do perímetro urbano em situações de limite com o 

espaço florestal afectar, para além do munícipe que solicita a expansão do perímetro urbano, terceiros, 

correspondentes aos proprietários dos terrenos englobados na faixa de gestão de combustível em torno 

do perímetro urbano, cuja área de abrangência encontra-se estabelecida pelo n.º 8 do artigo 15.º28 do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de 

Janeiro, o que implicará um novo período de Discussão Pública. 

Contudo, a abertura de novo período de Discussão Pública pode ser evitado, desde que a autarquia assuma a 

responsabilidade na gestão na faixa de combustível dos terrenos afectados ou parte dos terrenos pela alteração 

aqui proposta. Tal situação é consubstanciada no n.º 10 do artigo 15º do Decreto-Lei supramencionado, já que o 

mesmo imputa à autarquia a possibilidade de se substituir aos proprietários na gestão das faixas de combustível, 

efectuando um posterior ressarcimento financeiro desta acção, o que, contudo, neste caso, não poderá ser 

imputado, isto é, a autarquia terá que assumir por inteiro essa gestão. 

 

                                                 
28 “Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais e previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta 
contra incêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de protecção de largura mínima não inferior a 100 m, podendo, face ao risco de 
incêndios, outra amplitude ser definida nos respectivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.” 
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Figura 131 e 132 – Localização da participação (N.º 65): à esquerda o resumo das condicionantes (131); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (132). 

 

 Por último, e relativamente ao referido sobre a falta de regulamentação para as estruturas de apoio para 

os parques fluviais, importa mencionar que, tendo conhecimento esta autarquia das intenções em termos 

de projecto para as praias fluviais em causa, e sabendo que estes projectos prevêem suportar, para além 

das estruturas de apoio mencionadas (balneários, bares entre outros), estruturas para alojamento 

temporário de turistas, os mesmo devem ser considerados como Empreendimentos de Turismo de 

Natureza, tanto mais que, na realidade, estes se encontram inseridos em Espaço Naturais.  

Se se atentar à definição de turismo de natureza constante na legislação, onde se refere que estes são 

“os estabelecimentos que se destinem a prestar serviços de alojamento a turistas, em áreas classificadas 

ou noutras áreas com valores naturais, dispondo para o seu funcionamento de um adequado conjunto de 

instalações, estruturas, equipamentos e serviços complementares relacionados com a animação 

ambiental, a visitação de áreas naturais, o desporto de natureza e a interpretação ambiental”29, percebe-

se que os projectos referidos são enquadráveis neste âmbito. Refira-se que no artigo 47.º do 

Regulamento proposto na Revisão do PDM, relativo aos usos em Espaço Natural, se menciona a 

instalação de Parques de Recreio e Lazer, mas neste caso fala-se de pequenos parques, sem grandes 

estruturas (mesas e cadeiras), para os quais não faz sentido criar índices, devendo apenas estes cumprir 

os afastamentos do PMDFCI. 

 

 

 

 

                                                 
29 N.º 1 do artigo 20º da Lei n.º 39/2008, de 27 de Março. 
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N.º 66 – FREGUESIA DA TROFA 

 

A Junta de Freguesia da Trofa vem solicitar a reapreciação da classificação de uma faixa ao longo da estrada da 

Cheira, lugar da Cheira, freguesia da Trofa, classificada como Espaço Agrícola na Revisão do PDM, e a sua 

integração em Solo Urbano. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 que esta reclassificação irá responder às necessidades de expansão da povoação, combatendo a 

desertificação da aldeia; 

 que a não reclassificação implicará problemas sociais muito graves na referida aldeia, constituindo uma 

injustiça face aos 70 m de construção permitidos no início do arruamento; 

 que a qualidade do solo agrícola não é relevante de forma a justificar, por si só, a preservação desta área 

em RAN, tratando-se de áreas praticamente de sequeiro e não muito férteis. 

 

Na Revisão do PDM, os terrenos em causa mantêm a classificação prevista no PDM de 1995, Espaço Agrícola 

inserido em área de RAN. 

 

   

Figura 133 e 134 – Localização da participação (N.º 66): à esquerda o resumo das condicionantes (133); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (134). 

 

Pretendendo o requerente a reclassificação do Solo Rural como Solo Urbano (Espaço Residencial Tipo 1, em 

conformidade com o previsto para as áreas urbanas confinantes) em toda a extensão da Estrada da Cheira, é de 

referir que toda esta área apresenta uma extensa mancha de área afecta à RAN com uma elevada aptidão 

agrícola. Ainda assim, as zonas envolventes (numa faixa de 50 m) dos arruamentos existentes foram propostas 

para desafectação da RAN, sendo que a DRAPC, emitiu sempre parecer desfavorável a esta situação, sendo, por 

isso, inviável a sua classificação como solo urbano.  
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Refira-se ainda que parte dos terrenos em causa poderão vir a ser ocupados pela futura duplicação do IC2, já que 

o EIA aprovado previa o desvio desta via do seu traçado actual para a zona da Cheira, passando exactamente 

sobre o terreno do requerente e vários outros envolventes, o que implicaria a inviabilidade de construção nestes, 

mesmo que fossem classificados como Solo Urbano. 

 

Face ao referido e salientando a importância da área solicitada para o Solo Rural, consubstanciada no 

indeferimento do pedido de desafectação da área da RAN, não estão reunidas as condições necessárias para o 

deferimento da pretensão. 

 

N.º 67 – DIAMANTINO VITÓRIA BARROCO 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de dois terrenos sitos na Cheira, lugar da Cheira, 

freguesia da Trofa, classificados como Espaços Agrícolas na revisão do PDM e a sua integração em Solo Urbano. 

Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 que o arruamento em causa é uma zona de expansão urbana com todas as infra-estruturas, onde 

existem casas a cerca de 20/40 m; 

 que o solo agrícola é de média qualidade, tratando-se de áreas praticamente de sequeiro, não muito 

férteis, onde a pouca água existente é de lençol superficial (chuva); 

 o aval dado à construção da 3ª auto-estrada, que atravessaria esta zona, e que deveria ser igualmente 

dado em função do interesse social da população ao direito de ter habitação; 

 que antes do 1º PDM de 1993 era uma zona onde era permitida a construção. 

 

Na Revisão do PDM os terrenos em causa mantêm a classificação prevista no PDM de 1995, Espaço Agrícola 

inserido em área de RAN. 
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Figura 135 e 136 – Localização da participação (N.º 67): à esquerda o resumo das condicionantes (135); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (136). 

 

Pretendendo o requerente a reclassificação do Solo Rural como Solo Urbano (Espaço Residencial Tipo 1, em 

conformidade com o previsto para as áreas urbanas confinantes), em toda a extensão da Estrada da Cheira, é de 

referir que toda esta área apresenta uma extensa mancha de área afecta à RAN com uma elevada aptidão 

agrícola. Ainda assim, as zonas envolventes (numa faixa de 50 m) dos arruamentos existentes foram propostas 

para desafectação da RAN, sendo que a DRAPC emitiu sempre parecer desfavorável a esta situação, sendo, por 

isso, inviável a sua classificação como Solo Urbano.  

 

Refira-se ainda que parte dos terrenos em causa poderão vir a ser ocupados pela futura duplicação do IC2, já que 

o EIA aprovado previa o desvio desta via do seu traçado actual para a zona da Cheira, passando exactamente 

sobre o terreno do requerente e vários outros envolventes, o que implicaria a inviabilidade de construção nestes, 

mesmo que fossem classificados como Solo Urbano. Face ao referido e salientando a importância da área 

solicitada para o Solo Rural, consubstanciada no indeferimento do pedido de desafectação da área da RAN, não 

estão reunidas as condições necessárias para o deferimento da pretensão. 

 

N.º 68 – FREGUESIA DE RECARDÃES 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de área junto ao Centro Social e Paroquial de 

Recardães, freguesia de Recardães, pretendendo que a área seja classificada como Espaço de Equipamentos. 

Alega como fundamento inerente ao seu pedido o facto de ser essa a pretensão da Junta de Freguesia para este 

espaço, pois quer aqui implementar equipamentos desportivos. Na Revisão do PDM, para os terrenos em causa 

estão classificados como Espaço Residencial Tipo 1, tendo sido alvo de uma desafectação da RAN para esta 

categoria de espaço. 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

99 

 

Importa referir que, face à classificação desta área como Espaço Residencial Tipo 1, estão previstos no âmbito do 

artigo 84.º da proposta de Regulamento da Revisão do PDM, nos usos e condições de ocupação destes espaços, 

os equipamentos de utilização colectiva, onde se enquadram os equipamentos desportivos. Considera-se, desta 

forma, estarem satisfeitas as pretensões do requerente. Caso se entenda dar seguimento à pretensão do 

requerente, com a alteração solicitada, tal implicará a alteração da Planta de Ordenamento com a consequente 

abertura de novo período de Discussão Pública, face às implicações que tal alteração produzirá sobre terceiros, já 

que os terrenos em causa não são propriedade da Junta de Freguesia. 

 

   

Figura 137 e 138 – Localização da participação (N.º 68): à esquerda o resumo das condicionantes (137); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (138). 

 

N.º 69 – JOSÉ MANUEL COSTA GOMES  

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de um terreno a poente do IVV, freguesia de Águeda, o 

qual se encontra classificado como Espaço Histórico-Cultural na Revisão do PDM. Alega o requerente que a área 

em causa se encontra inserida numa zona abrangida por cheias, e que, como tal, não se deveria permitir a 

edificação neste local, salvaguardando pessoas e bens e não reduzindo ainda mais as áreas de infiltração no 

concelho. 
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Figura 139 e 140 – Localização da participação (N.º69): à esquerda o resumo das condicionantes (139); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (140). 

 

Observada a área em causa, constata-se que efectivamente o terreno em causa é abrangido por cheias, de 

acordo com o polígono da área abrangida por cheias, sendo que o mesmo se insere igualmente na ZPE da Ria de 

Aveiro. No entanto, esta classificação ocorre ao longo de toda a zona baixa da cidade de Águeda, sobretudo na 

zona junto ao rio. 

 

É de mencionar ainda que, na realidade, o fecho do perímetro urbano consolidado da cidade é efectuado 

actualmente nos arranjos exteriores do IVV, tendo o terreno em causa sido inserido na categoria de espaço acima 

mencionada pelo facto de se localizar na zona baixa e mais antiga da povoação de Paredes. Contudo, a 

construção existente nesta parcela, um armazém, não apresenta características arquitectónicas que sejam 

importantes de salvaguardar. 

 

Face ao referido, poder-se-á proceder à alteração da reclassificação da área para Espaço Agrícola. Contudo, tal 

implicará a abertura de novo período de Discussão Pública, já que o reclamante não se identifica como 

proprietário da parcela em causa e, como tal, isso implicará uma alteração que afectará terceiras pessoas, 

mudando-se as regras constantes no Plano, presente a Discussão Pública.  

 

N.º 70 – ÁLVARO RUI RODRIGUES TRINDADE MARTINS 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação para um terreno que possui em Macinhata do Vouga, 

freguesia de Macinhata do Vouga, o qual se encontra classificado como Espaço Agrícola na Revisão do PDM. 

Alega para o solicitado que se trata de uma injustiça, em virtude de: 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

101 

 o terreno possuía frente de construção, conforme parecer técnico de 26/07/2005, referente ao Processo 

de Informação Prévia n.º 1402/05; 

 haver a possibilidade de a frente urbana referida ser estendida devido às intervenções associadas à 

deslocação da passagem de nível; 

 nos pareceres técnicos associados ao referido processo, foi sempre sendo confirmado que o terreno 

possuía frente de construção (CRD 2005-447; CRD 2005- 360; CRD 2005-316), sendo também sempre 

referido que, com a deslocação da passagem de nível, o terreno ficaria todo com frente de construção; 

 os serviços da Câmara Municipal informaram a REFER, através do ofício ref. 1471/Exp/10, de 

27/08/2010, que o terreno possui uma frente de construção de sensivelmente 100 m (nota: este ofício é, 

na realidade, uma carta enviada pela FERBRITAS ao requerente depois de ter sido emitida uma certidão 

por parte da Câmara Municipal à REFER, com data de 09/05/2010, com a identificação das classes de 

espaço previstas pelo PDM de 1995, à data em vigor); 

 de existir, ao lado, uma habitação. 

 

De acordo com a revisão do PDM, o terreno em causa encontra-se totalmente inserido em Espaço Agrícola, 

coincidente, praticamente na sua totalidade, com REN – Áreas de Máxima Infiltração, e, parcialmente, com RAN. 

Encontra-se, de igual forma, totalmente englobado em Rede Natura 2000 – Sítio do Rio Vouga.  

 

   

Figura 141 e 142– Localização da participação (N.º 70): à esquerda o resumo das condicionantes (141); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (142). 

 

A informação prévia mencionada pelo requerente foi marcada por sucessivos pedidos de esclarecimentos e 

indeferimentos. Desta forma, este processo não se qualifica como um compromisso urbanístico válido e eficaz. No 

entanto, é de esclarecer que os pareceres referidos pelo requerente, no âmbito desta informação prévia, foram 
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elaborados tendo em conta o PDM em vigor, à data da sua redacção, e os mesmos apenas identificavam a área e 

a frente classificada como urbana pelo plano em vigor. Em nenhum dos documentos citados pelo requerente 

existe qualquer declaração ou compromisso de que esta seria alterada pela Revisão do Plano, sobretudo porque 

estão em causa restrições e servidões de utilidade pública, RAN e REN, cuja exclusão depende da DRAPC e da 

CCDRC/CNREN, respectivamente. 

 

Toda a área onde se encontra englobado o terreno do requerente possui características agrícolas e de grande 

sensibilidade ambiental, o que se encontra comprovado pela sua classificação como RAN, estando inserido na 

várzea do Rio Vouga, REN, e pela sua inserção em Rede Natura 2000. Aliás, o arruamento existente a nascente 

do terreno do requerente assume-se efectivamente como uma fronteira efectiva entre o Solo Rural e Solo Urbano, 

tendo nesta área apenas sido excluídas da REN e da RAN as áreas já comprometidas por construções existentes. 

 

Face ao referido, sugere-se a manutenção da classificação atribuída pela Revisão do PDM. 

 

N.º 71 – ISILDA DE ALMEIDA SANTOS 

 

A requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno no lugar e freguesia de Belazaima do 

Chão, classificado como Espaço Agrícola e inserido em área de RAN na Revisão do PDM, pretendendo a 

afectação do mesmo a Solo Urbano. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 a propriedade a nascente que lhe é contígua (afecta a Solo Urbano) apresenta as mesmas 

características físicas do seu; 

 as propriedades em frente, do outro lado da estrada, pertencem a Solo Urbano; 

 o seu terreno, que alega de escassa fertilidade, está naturalmente separado da zona fértil e 

verdadeiramente agrícola – a várzea, junto ao rio –, pelo caminho, o canal de rega, além de apresentar 

uma diferença de cotas de 5 m, i. e., encontra-se num patamar superior, abrupta e verticalmente cortado, 

diferenciado e isolado da zona agrícola; 

 o terreno tem acesso para a via pública (rua principal da povoação), considerando ser o único que possui 

com condições (localização, área e acessos) para possível construção para um dos filhos. 

 

O terreno em causa, na classificação prevista no PDM de 1995, encontrava-se como Espaço Agrícola inserido em 

área de RAN.  
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Figura 143 e 144 – Localização da participação (N.º 71): à esquerda o resumo das condicionantes (143); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (144). 

 

Analisada a pretensão, verifica-se que o terreno em causa é marcadamente rural e com relativa aptidão agrícola, 

estando totalmente inserido no interior de uma mancha afecta à RAN, não fazendo sentido, do ponto de vista 

urbanístico, expandir o perímetro urbano até ao mesmo. Assim sendo, propõe-se o indeferimento da pretensão. 

 

N.º 72 – LUÍS PEDRO ALMEIDA  

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação de um terreno sito na Guístola, freguesia de Agadão, o 

qual se encontra classificado na proposta de Revisão do PDM em Espaço Florestal de Tipo 1 e Espaço Florestal 

de Protecção, sendo ainda coincidente com a REN e com a RAN. Alega o requerente que: 

 a área em causa teve sempre aproveitamento agrícola e, como tal, deveria possibilitar a instalação de 

uma unidade pecuária no local; 

 que tirou um curso de Empresários Agrícolas, o que será um mais valia para a exploração agrícola que 

pretende desenvolver; 

 que o prédio possui no terreno em causa um edifício destinado a aviário e que se não o poder utilizar, 

terá que adquirir um novo terreno para instalar uma nova exploração, o que terá um impacto económico 

significativo para o requerente; 

 que a exploração que pretende desenvolver irá criar postos de trabalho para a freguesia. 

 



 

 
 
  

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

    

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

 

SETEMBRO 2011 

104 

   

Figura 145 e 146 – Localização da participação (N.º 72): à esquerda o resumo das condicionantes (145); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (146). 

 

Observada a área em causa, importa referir que a construção referida pelo requerente como existente no local 

não se encontra concluída e nunca foi licenciada na autarquia. Em 2006, a autarquia apresentou à Comissão 

Técnica de Acompanhamento uma proposta de ordenamento onde previa a criação de áreas destinadas à Agro-

pecuária, onde estava inserido o terreno do requerente. Contudo, a AFN, na altura ainda DGRF, emitiu um 

parecer referindo que não concordava com a criação destas áreas, pelo que as mesmas foram retiradas do Plano.  

 

O terreno em causa apresenta uma elevada sensibilidade ambiental, pois é abrangido por RAN e por REN, não 

tendo sido alvo de qualquer desafectação, estando ainda muito perto do rio, o que, face à actividade que se 

pretendia executar (aviário) poderia ter impactos significativos em termos das eventuais descargas acidentais que 

pudessem suceder neste local. Esta mesma situação foi levantada pela população aquando da reunião de 

apresentação da proposta de Plano na freguesia de Agadão, tendo a população, de forma genérica, solicitado a 

salvaguarda da área envolvente ao rio. 

 

Mais se informa, a título indicativo, que o Espaço Florestal Tipo 1 permite a execução de instalações de 

instalações pecuárias para parcelas com áreas mínimas de 40 000 m2, com um índice de utilização de 0,1 e um 

altura máxima de 7 m, pelo que o requerente poderá edificar a construção nestas condições e desde que obtenha 

pareceres favoráveis das entidades que tutelam a REN e RAN. Desta forma, julga-se que não deverá ser alterada 

a proposta de ordenamento constante da actual revisão do PDM. Caso se entenda que se deverá propor 

desafectação das áreas da REN e RAN, informa-se que tal implicará um retrocesso no processo de revisão e a 

abertura de um novo período de Discussão Pública. 
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N.º 73 – ALBERTO DA COSTA SILVA 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno, na Cavada de Baixo, Jafafe, freguesia 

de Macinhata do Vouga, classificado como Espaço Agrícola inserido em área de REN e parcialmente em RAN na 

Revisão do PDM, pretendendo a sua integração em Solo Urbano. Para tal, refere que as condições do local são 

propícias à edificação de moradia unifamiliar, em conformidade com as construções existentes em terrenos 

adjacentes, indicando ainda que o referido terreno confronta com arruamento público infraestruturado com rede 

eléctrica e abastecimento de água. 

 

Na Revisão do PDM, para o terreno em causa prevalece a classificação de Solo Rural / Espaço Agrícola onde, no 

PDM de 1995, as mesmas áreas estavam classificadas como Espaço Agrícola e incluídas na REN e parcialmente 

em RAN.  

 

   

Figura 147 e 148 – Localização da participação (N.º 73): à esquerda o resumo das condicionantes (147); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (148). 

 

Analisada a pretensão, importa informar que, com vista à colmatação do perímetro urbano, a autarquia propôs a 

criação de um perímetro urbano com 50 m de profundidade ao longo de toda a via com a qual o terreno confina. 

Contudo, esta proposta foi alvo de parecer desfavorável pela CCDRC/CNREN para a REN, pelo que se tornou 

inviável a criação de um perímetro no local. Face ao referido, sugere-se que seja mantida a classificação atribuída 

ao terreno do requerente na Revisão do PDM, salientando que a reclassificação da área solicitada corresponderia 

à desafectação de uma área inserida em REN, o que implicaria uma nova negociação com as entidades que 

tutelam esta condicionante. 
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N.º 75 – JOSÉ MANUEL GOMES OLIVEIRA 

 

O requerente vem efectuar uma exposição genérica sobre as propostas do PDM para a freguesia de Aguada de 

Cima. Atendendo a que a exposição apresenta um conjunto de considerações que não são de ordem técnica e 

sem implicação no âmbito da proposta de Revisão do PDM, apenas são aqui analisadas as questões referentes 

aos alargamentos da Rua da Canada, Rua da Mata, Rua do Parque (mais propriamente a que liga ao Parque do 

Sabugueiro), assim como da redução de área nascente do Espaço de Actividades Económicas E.N.1-Sul (antigo 

Espaço Industrial E.N.1-Sul). 

 

  

Figura 149 e 150 – Localização da participação (N.º 75 pedido 1): à esquerda o resumo das condicionantes (149); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (150). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 151 e 152 – Localização da participação (N.º 75 pedido 2): à esquerda o resumo das condicionantes (151); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (152). 
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Figura 153 e 154 – Localização da participação (N.º 75 pedido 3): à esquerda o resumo das condicionantes (153); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (154). 

 

Relativamente à rua da Mata e á rua do Parque, informa-se desde logo que estas foram apresentadas à 

Comissão Técnica de Acompanhamento para serem inseridas em Solo Urbano. Contudo, nas várias reuniões 

sectoriais realizadas com a DRAPC, entidade que tutela a RAN, os pedidos foram sempre alvo de parecer 

desfavorável, por se considerar que cortavam áreas da RAN com extrema importância do ponto de vista da 

preservação do solo agrícola. É de referir que esta situação é ainda reforçada pelas áreas solicitadas se inserirem 

em faixas cujo reconhecida aptidão e uso actual do solo (pela sua integração da RAN) é o agrícola, garantindo-se 

desta forma a preservação do solo como recurso natural escasso não renovável e a salvaguarda das áreas 

afectas ao uso agrícola e à conservação da natureza e da biodiversidade (artigos 4.º e 5.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio). 

 

Acresce ainda que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a reclassificação do Solo 

Rural em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e adequação quantitativa e 

qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e depende da comprovação da 

necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de 

qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 6.º e 7.º do mesmo Decreto 

Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a importância de determinada área 

para o modelo de organização do sistema urbano, a existência ou provisão de aglomeração de edifícios, 

população, actividades, bens e informação, a existência ou garantia de provisão de infraestruturas urbanas e de 

prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a equipamentos colectivos, 

sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a indisponibilidade/carência de área urbana para 

estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer sobre o acréscimo das mesmas), a 
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indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a compatibilização com instrumentos 

de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Cumulativamente a estes critérios, e em termos de cumprimento das orientações emanadas pelos instrumentos 

de gestão territorial supra-municipais, mais especificamente do Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Centro, o qual aguarda publicação em Diário da República, a expansão de perímetros urbanos só é 

possível se as áreas urbanas consolidadas ou ocupadas corresponderem, no mínimo, a 70% do perímetro 

existente. Neste caso em particular, a área pretendida encontra-se inserida no perímetro urbano de Aguada de 

Cima, o qual possui uma área ocupada de 67,33%30, não reunindo condições para a sua expansão. Foi, aliás, por 

estes motivos que a rua da Canada não foi inserida em perímetro urbano.  

 

Quanto ao referido para o Espaço de Actividades Económicas E.N.1-Sul, aplica-se o mesmo tipo de critério que 

para as ruas supramencionadas. Na realidade, o espaço em causa apresentava uma taxa de ocupação de cerca 

de 40%, muito abaixo dos 70% acima referidos, tendo sido condição imposta pela CCDRC, face ao mencionado 

na legislação em vigor, e à criação de novas áreas destinadas a ocupação industrial na revisão do PDM, 

nomeadamente o Parque Empresarial do Casarão, a redução das áreas industriais no concelho, sobretudo 

aquelas que não apresentavam ocupação significativa. É de referir que a área que é indicada pelo requerente está 

disponível para ocupação há cerca de 16 anos, não se tendo verificado intervenções de relevo na mesma, apesar 

das diversas tentativas efectuadas pela autarquia para a junção dos proprietários dos terrenos aí localizados para 

infraestruturar e ocupar a mesma. Face ao referido e não se verificando os requisitos legais que fundamentem os 

pedidos em causa, sugere-se que seja mantida a classificação atribuída às diversas áreas. 

 

N.º 76 – FERNANDO SIMÕES MENDES CLARA 

 

O requerente vem apresentar seis questões associadas à proposta de Regulamento do PDM, as quais serão, de 

seguida, analisadas ponto a ponto. 

 

Relativamente à impossibilidade de se cumprirem os afastamentos exigidos no PMDFCI, no licenciamento de 

edificações erigidas e não licenciadas em explorações (agropecuárias) em Solo Rural, imposição esta que se aplica 

a qualquer edificação em Solo Rural e não exclusivamente à edificações agropecuárias, é de referir que esta não é 

uma regra criada pela Revisão do PDM, mas sim uma imposição legal definido pelo artigo 16.º do Decreto-Lei 

                                                 
30 A justificação da redelimitação dos perímetros urbanos consta do Relatório e Programa de Financiamento, nomeadamente do seu Anexo V. 
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n.º124/2006, de 28 de Junho, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 17 de Janeiro. Em termos 

gerais, e na ausência do PMDFCI, os afastamentos mínimos a aplicar a edificações em Solo Rural seriam de     

50 m, sendo possível a sua redução através das regras estabelecidas pelo PMDFCI. Em termos de Regulamento 

da Revisão do PDM, apenas é referido que os afastamentos a impor nestas áreas são os definidos pelo PMDFCI, 

de forma a permitir uma imediata incorporação pela Revisão do PDM, de eventuais alterações do PMDFCI. 

Conclui-se, assim, que a alteração destes afastamentos não cabe ao PDM, estando legalmente atribuída ao 

PMDFCI, que possui uma tramitação de elaboração e aprovação própria e completamente distinta e independente 

do PDM, e que ocorre ao abrigo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 17 de Janeiro. Esta questão não poderá, assim, ser resolvida pela Revisão do PDM, 

por estar fora do âmbito deste, cabendo-lhe apenas, nesta matéria, cumprir o estipulado na legislação em vigor 

aplicável.  

 

No que concerne à questão das áreas que se mantêm em REN, relativas ao processo de licenciamento n.º 406/86, o 

proprietário desta exploração agrícola apresentou uma exposição, n.º 63, a qual mereceu análise própria remetendo-

se a análise desta questão para o referido pedido.   

 

O requerente refere ainda que a imposição de 40 000 m2 para a construção de uma habitação e dos afastamentos 

às estremas, de acordo com o PMDFCI, para as restantes ocupações em espaço agrícola e espaços florestais 

são impraticáveis. Reconhecendo a preocupação do munícipe relativamente à questão dos afastamentos do 

PMDFCI, e tal como já mencionado, esta é uma matéria que não é regulamentada pelo PDM. Já no que se refere 

à área mínima da parcela para a edificação de habitação em Solo Rural, esta é uma imposição que diz respeito ao 

cumprimento das orientações emanadas pelos instrumentos de gestão territorial supra-municipais, mais 

especificamente do Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro, o qual aguarda publicação 

em Diário da República, de acordo com o artigo 70.º do RJIGT. 

 

A 3.ª questão levantada diz respeito à definição dos afastamentos constante do artigo 63.º do Regulamento da 

Revisão do PDM: “Os afastamentos mínimos, medidos entre as fachadas da edificação e os limites laterais da 

parcela, contando para o efeito qualquer saliência relativamente ao plano das fachadas (…)“, em virtude de 

existirem elementos arquitectónicos de menor expressão (profundidades menores dos beirados). A definição de 

afastamentos não é efectuada no âmbito da Revisão do PDM, não tendo o Regulamento deste qualquer secção 

ou artigo afecto a definições, em virtude de estas se encontrarem estabelecidas pelo Decreto Regulamentar n.º 

9/2009, de 29 de Maio, que, de acordo com o seu artigo 3.º, são de utilização obrigatória nos instrumentos de 

gestão territorial.  
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Desta forma, o referido no artigo 63.º deve ser interpretado conjuntamente com as definições de afastamento, 

fachada, área de implantação do edifício, área de construção do edifício, uma vez que o que está em causa é 

efectivamente o que é o afastamento e o que conta para a contabilização quer da área de implantação, quer da 

área de construção do edifício. Da análise integrada das definições em causa, e tal como é intenção do 

regulamento do Plano, não são contabilizados para os afastamentos os elementos arquitectónicos de menor 

expressão, considerando-se para o efeito que afastamento, de acordo com o Decreto supra-mencionado, “é a 

distância entre a fachada lateral ou tardoz de um edifício e as estremas correspondentes”, e que apenas se 

encontram incluídos na área de construção de um edifício a “área medida pelo perímetro exterior das paredes 

exteriores incluindo espaços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, caixa de escadas e de caixas de 

elevadores) e os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos)”. 

 

Na 4.º questão exposta pelo requente, este alega não haver qualquer sentido em aplicar a proibição de edificação, 

pelo prazo de 10 anos a contar da data de ocorrência de incêndio, em áreas do Solo Urbano. Efectivamente, esta 

questão foi inicialmente colocada, no decurso da elaboração da proposta da Revisão, relativamente às áreas que 

foram alvo de reclassificação de Solo Rural para Solo Urbano. No entanto, para sanar esta questão foi realizada 

uma reunião de concertação com a AFN, a fim de analisar as áreas que de acordo com o n.º 3 do artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 55/2007, de 24 de Setembro, reúnem condições para ser englobadas em perímetro urbano, cujo 

resultando foi igualmente submetido a parecer desta entidade em sede de Parecer Final da CTA, em reunião de 

11/10/2010.  

 

Face ao exposto, e atendo por base o Decreto referido, considera-se ser de proceder à correcção do artigo 15.º, 

cuja restrição à edificação deverá abranger apenas o Solo Rural. Considerando-se que esta alteração diminui as 

restrições previstas pelo Plano para o território e que corresponde a uma conformação do Regulamento com as 

disposições legais em vigor, não será necessário proceder a abertura de novo período de Discussão Pública. 

 

A 5.ª questão prende-se com a razão inerente à limitação 20 trabalhadores para as indústrias do tipo 2 constante 

do artigo 84.º do Regulamento da Revisão do PDM, referente aos usos e condições de ocupação dos Espaços 

Residenciais Tipo 1, onde é referido que “são usos considerados compatíveis com os Espaços Residenciais Tipo 

1, as indústrias do tipo 3 e do tipo 2 desde que tenham até 20 trabalhadores fabris e mantenham os parâmetros 

de potência eléctrica e térmica igual ou abaixo do previsto nos termos da legislação em vigor para as unidades 

industriais do tipo 3”. Tendo em conta o estipulado pelo REAI, as indústrias do Tipo 3 são as indústrias 

consideradas como as que produzem menos impacto no meio em que se inserem e no meio ambiente e, por 

conseguinte, as que mais facilmente cumprirão as regras de compatibilização de usos e actividade, estando daqui 
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excluídas as indústrias do tipo 2 e do tipo 1 que, conforme disposto no artigo 4.º do REAI, são os que são 

susceptíveis de serem mais nocivas para o ambiente, natural ou urbano, e que apresentam valores superiores de 

potência térmica e eléctrica. O objecto da regra definida no PDM foi de alargar a possibilidade de edificação de 

industria neste espaço, por se considerar que o número de trabalhadores, mantendo-se os demais parâmetros da 

indústria tipo 3, não agrava a perigosidade da actividade, tendo o limite de 20 trabalhadores sido previamente 

discutido e analisado com a Direcção Regional de Economia do Centro. Tal regra não impossibilita que uma 

indústria do tipo 2, que passe a ter mais de 20 trabalhadores ou que mude de tipologia, tenha de fechar, ela pode, 

conforme previsto pelo n.º 16 do Regulamento do Plano:  

“1. Para as construções existentes cujo uso não seja admitido para cada categoria de espaço e subcategoria de 

espaço do solo rural e do solo urbano, permite-se a ampliação, desde que essa ampliação não crie condições de 

incompatibilidade constantes no artigo 13.º, até 30% da área licenciada à data de entrada em vigor do PDM, 

desde que se enquadre numa das seguintes situações: 

a) Seja para garantir as condições de habitabilidade/utilização e salubridade das edificações; 

b) Seja para garantir a melhoria das condições ambientais através da redução dos impactos gerados pela 

actividade instalada; 

c) Seja no caso de se tratar de uma unidade industrial ou instalação pecuária, essa ampliação resultar da 

imprescindibilidade de alteração do lay-out para garantir a viabilidade económica da empresa ou 

exploração. 

2. Excepcionam-se do cumprimento da percentagem de ampliação mencionada no número anterior as 

construções industriais e armazéns existentes situados em solo urbano onde se permite a sua ampliação até a um 

afastamento de 5m a todas as estremas, não carecendo do cumprimento do índice de ocupação do solo atribuído 

a cada categoria e subcategoria de solo.” 

 

A este caso aplica-se igualmente o constante no artigo 13.º relativo às regras de compatibilização de usos e 

actividades. 

 

A 6ª questão levantada pelo munícipe prende-se com a razão associada à impossibilidade de edifícios destinados 

a oficinas de veículos automóveis, localizados em Espaços Centrais, Residenciais Tipo 1 e Tipo 2, quer seja 

urbanizados quer urbanizáveis, encostarem a edifícios habitacionais, alegando para o efeito o facto de existirem 

diversos casos no concelho de oficinas parcialmente licenciadas e outras a laborar no piso inferior das habitações 

dos próprios proprietários. Relativamente a esta questão, tem-se a referir que não foi apresentada no âmbito da 

Discussão Pública contestação desta regra por proprietários de oficinas de automóveis que se encontrem nesta 
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situação. Contudo, as oficinas parcialmente licenciadas que não conseguem cumprir esta regra enquadram-se 

nas regras associadas às construções existentes, artigo 16.º do Regulamento, que estipula que:  

“3.No caso das edificações existentes cuja área licenciada exceda, à data de entrada em vigor do presente 

regulamento, os parâmetros definidos para cada categoria e subcategoria de espaço do solo rural e solo 

urbano, é permitida a ampliação, até cerca de 20% da área licenciada à data de entrada em vigor do PDM, 

desde que se enquadre numa das seguintes situações: 

a) Seja para garantir as condições de habitabilidade/utilização e salubridade das edificações; 

b) Seja para garantir a melhoria das condições ambientais através da redução dos impactos gerados pela 

actividade instalada; 

c) Seja no caso de se tratar de uma unidade industrial ou instalação pecuária, essa ampliação resultar da 

imprescindibilidade de alteração do lay-out para garantir a viabilidade económica da empresa ou 

exploração.” 

A opção do município em criar esta regra tem em vista salvaguardar questões de salubridade e segurança das 

construções, construções habitacionais, tendo em conta a perigosidade de substâncias que estas actividades têm 

implícitas, bem como salvaguardar que actividades como estas não causem uma sobrecarga para as 

infraestruturas viárias que lhe servem de acesso, assegurando a monofuncionalidade das suas parcelas e que as 

mesmas possuam capacidade para dar resposta à necessidade de lugares de estacionamento que esta 

actividade implica. 

 

A última questão colocada pelo requerente diz respeito às “várias situações espalhadas pelo concelho em que de 

um lado da estrada se pode construir e do outro nada se pode fazer sem que existam circunstâncias ou condições 

tão diferente que justifiquem tal opção. Constata-se algumas situações em que nem as construções existentes, 

licenciadas ou não ficam fora dos perímetros urbanos”. Aparentemente, ambos os lados da rua podem parecer ter 

condições iguais de edificabilidade, no entanto, estes dois lados podem ser alvo de servidões e restrições de 

utilidade pública completamente diferenciadas (ver caso n.º 26). Por exemplo, uma rua pode ser uma fronteira 

entre o que é o Solo Urbano e a várzea de um rio, situações destas ocorrem na envolvente do rio Águeda e do rio 

Vouga, o mesmo acontece com casos que envolvem a REN e a RAN. De igual forma, foram dados pareceres 

desfavoráveis pela CCDRC relativamente a pedidos de exclusão referente a construções existentes, alegando 

que se estas se encontram licenciadas podem permanecer em REN, ou então condicionar o parecer favorável da 

desafectação à comprovação de a construção de se encontrar licenciada exigindo, para tal, a apresentação da 

licença de construção, em função da sensibilidade do ecossistema que estivesse em causa (este questões podem 

ser verificadas no processo de delimitação da REN que fazem parte dos elementos submetidos a Discussão 

Pública). 
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Face ao exposto, considera-se ser apenas de acautelar a alteração associada à 4.ª questão e proceder à 

correcção do artigo 15.º, cuja restrição à edificação em áreas percorridas por incêndio deverá abranger apenas o 

Solo Rural. Considerando-se que esta alteração diminui as restrições previstas pelo Plano para o território e 

corresponde a uma conformação do Regulamento com as disposições legais em vigor, não será necessário 

proceder a abertura de novo período de Discussão Pública. 

 

N.º 77 – ANTÓNIO J. CRISTO – URBANISMO E CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA 

 

O requerente vem solicitar a alteração de uma parte da sua propriedade sita na Alagoa, a qual, de acordo com a 

Proposta de Ordenamento do PDM de Águeda, se encontra inserida em Espaço Central e em Espaço Verde. 

Alega o requerente que pretende proceder à construção de uma unidade comercial no local (centro comercial), e 

que pretende utilizar parcialmente a área inserida em Espaço Verde para os arranjos exteriores e estacionamento. 

 

   

Figura 155 e 156 – Localização da participação (N.º 77): à esquerda o resumo das condicionantes (155); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (156). 

 

Analisando a área em causa, verifica-se que a mancha inserida em Espaço Verde se encontra classificada como 

REN, no ecossistema de Área de Máxima Infiltração, já que esta é uma zona com elevada sensibilidade do ponto 

de vista hídrico e, como tal, necessária de preservar, sobretudo numa cidade abrangida por cheias, e onde as 

linhas de água envolventes à urbe necessitam de estar o mais desimpedidas possível e com o menor grau de 

impermeabilização na sua envolvente. 

 

Além do referido, importa mencionar que a alteração que o requerente solicita se baseia sobretudo na 

necessidade de criar estacionamento, o qual, contudo, e sobretudo para o tipo de uso que pretende implementar, 
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se entende poder ser executado no subsolo, com vantagens na ocupação do Espaço Verde para funções de 

recreio cumulativas à função comercial, aspecto, aliás, visível na redacção do artigo 102.º da proposta de 

Regulamento. Ainda assim, poder-se-ão desenvolver arranjos exteriores que contemplem algum estacionamento 

na zona de Espaços Verdes, mas sempre sem que tal implique a impermeabilização significativa do solo e desde 

que enquadrados em soluções que valorizem a área em questão. Face ao referido, sugere-se que seja mantida a 

classificação atribuída na proposta de ordenamento. 

 

N.º 78 – PAULO HERNÂNI FERREIRA SILVA 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno sito na Mata, freguesia de Aguada de 

Cima, classificado como Solo Rural / Espaço Agrícola inserido em área da RAN na Revisão do PDM, pretendendo 

a sua integração em Solo Urbano. Para tal, refere que as condições do local são propícias à edificação de 

moradia unifamiliar, em conformidade com as construções existentes em terrenos adjacentes, indicando ainda 

que o referido terreno confronta com arruamento público infraestruturado com rede eléctrica, abastecimento de 

água, rede de esgotos e de telecomunicações. 

 

   

Figura 157 e 158 – Localização da participação (N.º 78): à esquerda o resumo das condicionantes (157); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (158). 

 

Pretendendo o requerente a reclassificação de Solo Rural para Solo Urbano, é de referir que, em virtude das 

características, a classificação atribuída pelas restrições e servidões de utilidade pública, RAN31, o uso actual do 

solo rural, bem como a ligação estrita do terreno com às demais áreas afectas a esta categoria de espaço e em 

consonância com as orientações e pareceres da DRAPC, o mesmo permanecerá afecto ao Espaço Rural. Neste 

                                                 
31 De acordo com o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), a delimitação das áreas da RAN é da competência da Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro. 
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contexto, importa referir que a autarquia solicitou, no âmbito das várias reuniões de concertação com a DRAPC, a 

desafectação da área incluída na RAN, das quais resultou a impossibilidade da reclassificação solicitada, 

nomeadamente por parecer desfavorável à desafectação. 

 

Face ao referido, sugere-se que seja mantida a classificação atribuída ao terreno do requerente na Revisão do 

PDM, salientando que a reclassificação da área solicitada corresponderia à desafectação de uma área inserida 

em RAN, o que implicaria toda uma nova negociação com as entidades que tutelam esta condicionante, e 

consequentemente abertura de novo período de Discussão Pública. 

 

N.º 79 – HUGO TEIXEIRA 

 

O requerente vem solicitar a definição de mais espaços de estacionamento, que contemplem os veículos das 

visitas dos moradores das edificações. Para o efeito, sugere o aproveitamento do passeio do outro lado da via. 

Face ao exposto, importa referir que este assunto não é estabelecido em sede de Revisão do PDM, pelo que se 

considera não dar seguimento à pretensão apresentada pelo requerente. Este tipo de sugestões é sobretudo 

enquadrável ao nível dos Plano de Pormenor ou Urbanização que venham ser executados para o local, ou das 

operações urbanísticas que aí venham a ocorrer. Mais se informa que o Regulamento do PDM apenas define os 

parâmetros de estacionamento, e não a localização do mesmo no território municipal. 

 

   

Figura 159 e 160 – Localização da participação (N.º 79): à esquerda o resumo das condicionantes (159); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (160). 
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N.º 80 – FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA 

 

O requerente vem efectuar uma exposição genérica para um terreno localizado no Seixo, freguesia de Aguada de 

Cima, solicitando que o mesmo passe a zona de construção, sendo que este se encontra classificado como Solo 

Rural / Espaço Agrícola, inserido em área de RAN e REN, na Revisão do PDM. 

 

   

Figura 161 e 162 – Localização da participação (N.º 80): à esquerda o resumo das condicionantes (161); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (162). 

 

A área pretendida encontra-se localizada na confluência de duas linhas de água, sendo uma área de grande 

sensibilidade ambiental e ecológica. Fruto desta sensibilidade, esta zona encontra-se inserida em áreas da REN, 

(ecossistemas Áreas de Máxima Infiltração) e da RAN. Face ao referido, não se vê qualquer fundamentação na 

presente solicitação. 

 

De qualquer forma, é ainda de referir que, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a 

reclassificação do Solo Rural em Solo Urbano tem carácter excepcional, fundamentada na indispensabilidade e 

adequação quantitativa e qualitativa de solo para a implementação da estratégia de desenvolvimento local, e 

depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social 

e à indispensabilidade de qualificação urbanística, com o cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 6.º 

e 7.º do mesmo Decreto Regulamentar. Estes artigos definem como critérios para esta reclassificação a 

importância de determinada área para o modelo de organização do sistema urbano, a existência ou provisão de 

aglomeração de edifícios, população, actividades, bens e informação, a existência ou garantia de provisão de 

infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados e a garantia de acesso da população residente a 

equipamentos colectivos, sendo adicionalmente necessário comprovar, principalmente, a 

indisponibilidade/carência de área urbana para estes fins (devendo o aproveitamento de áreas urbanas prevalecer 
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sobre o acréscimo das mesmas), a indispensabilidade da área para a estruturação do aglomerado urbano, para a 

compatibilização com instrumentos de gestão territorial de ordem supra-municipal. 

 

Cumulativamente a estes critérios, e em termos de cumprimento das orientações emanadas pelos instrumentos 

de gestão territorial supra-municipais, mais especificamente do Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Centro, o qual aguarda publicação em Diário da República, a expansão de perímetros urbanos só é 

possível se as áreas urbanas consolidadas ou ocupadas corresponderem, no mínimo, a 70% do perímetro 

existente. Neste caso em particular, área pretendida encontra-se inserida no perímetro urbano de Aguada de 

Cima, o qual possui uma área ocupada de 67,33%32, não reunindo condições para a sua expansão. 

 

N.º 81 – MANUEL AUGUSTO DE ALMEIDA 

 

O requerente vem solicitar a reapreciação da classificação do seu terreno, na Giesteira, freguesia de Águeda, 

classificado parcialmente como Espaço Agrícola e Espaço Residencial Tipo 2 na Revisão do PDM e a sua 

integração total em Espaço Residencial Tipo 2. Alega como fundamento inerente ao seu pedido o seguinte: 

 o facto de parte do terreno de sua propriedade estar classificada como Espaço Residencial Tipo 2; 

 o facto de a frente poente, classificada como Espaço Agrícola, confinar com a via pública; 

 o facto de, sobre esta parcela da propriedade, não recaírem quaisquer outras condicionantes. 

 

   

Figura 163 e 164 – Localização da participação (N.º 81): à esquerda o resumo das condicionantes (163); à direita o extracto da Planta de Ordenamento (164). 

 

                                                 
32 A justificação da redelimitação dos perímetros urbanos consta do Relatório e Programa de Financiamento, nomeadamente do seu Anexo V. 
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Analisada a pretensão, verifica-se que o perímetro urbano nesta área já sofreu uma redução relativamente ao 

PDM de 1995, tendo a proposta de Plano utilizado como critério para a sua redefinição, a inserção de área 

correspondente a aproximadamente 50 m de profundidade medidos a partir da via geradora de perímetro (via a 

norte da propriedade) ajustando-o, sempre que conhecidos, aos limites das propriedades existentes. Na realidade, 

constata-se que o acesso ao terreno se efectua pelo caminho existente a poente que ficou inserido em Espaço 

Agrícola, o que acaba por condicionar a real ocupação urbanística do terreno, já que a área com capacidade 

edificatório não terá frente urbana e a área classificada como Espaço Agrícola sim, depois de infraestruturada a 

via que dá acesso ao terreno. 

 

Face ao referido, não se vê inconveniente na correcção solicitada pelo limite da parcela apresentada, alertando-se 

apenas para o facto da alteração do perímetro urbano em situações de limite do perímetro urbano afectar, para 

além do munícipe, terceiros, correspondentes aos proprietários dos terrenos englobados na faixa de gestão de 

combustível (em Espaço Florestal de Recreio, Enquadramento e Estética da Paisagem) em torno do perímetro 

urbano, cuja área de abrangência encontra-se estabelecida pelo n.º 8 do artigo 15.º33 do Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28 de Junho, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. Nestes casos, conforme 

orientações da CCDRC e caso se opte por alterar o perímetro urbano submetido à Discussão Pública, alterando 

as disposições sobre propriedades de terceiros, tal exige a abertura de novo período de Discussão Pública, com 

vista a dar a possibilidade aos proprietários de terrenos das novas faixas de gestão de combustíveis, conhecerem 

e se manifestarem sobre as regras que estão a ser estabelecidas para os seus terrenos.  

 

Contudo, a abertura de novo período de Discussão Pública pode ser evitado, desde que a autarquia assuma a 

responsabilidade na gestão na faixa de combustível dos terrenos afectados ou parte dos terrenos pela alteração 

aqui proposta. Tal situação é consubstanciada no n.º 10 do artigo 15.º do Decreto-Lei supramencionado, já que o 

mesmo imputa à autarquia a possibilidade de sua substituir aos proprietários na gestão das faixas de combustível, 

efectuando um posterior ressarcimento financeiro desta acção, o que, contudo, neste caso, não poderá ser 

imputado, isto é, a autarquia terá que assumir por inteiro essa gestão. 

 

 

 

 

                                                 
33 “Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais e previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta 
contra incêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de protecção de largura mínima não inferior a 100 m, podendo, face ao risco de 
incêndios, outra amplitude ser definida nos respectivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.” 
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4. CONCLUSÃO 

 

Efectuada a análise de todas as participações apresentadas durante o período de Discussão Pública, verifica-se 

que, na maior parte dos casos, não houve necessidade de proceder a ajustamentos aos elementos do Plano que 

estiveram em Discussão Pública, e em especial às propostas de ordenamento e ao Regulamento proposto. 

Verifica-se, ainda, que nos casos em que foram propostas alterações, estas são pontuais e de carácter 

marcadamente individual. 

 

Tais situações reflectem uma coerência da proposta de revisão do PDM, com a legislação em vigor, assim como 

com as expectativas da população, facto que está intimamente ligado com o tempo que o Plano esteve em 

elaboração e maturação. Desta forma, apresenta-se no quadro seguinte o resumo das propostas apresentadas 

com uma indicação sobre se, do ponto de vista técnico, as mesmas são ou plausíveis de serem aceites e ainda do 

caso de serem aceites, as consequências da mesmas, para deliberação por parte do Executivo Municipal. 

 

Ainda de referir que, no âmbito da Avaliação Ambiental da proposta de Revisão do PDM de Águeda, o respectivo 

Relatório Ambiental e o Resumo Não Técnico estiveram igualmente disponíveis para Consulta Pública, 

juntamente com os demais elementos da proposta de Revisão do PDM, durante a fase de Discussão Pública do 

referido Plano. Durante esta fase, foram recebidas 81 participações, não se tendo verificado participações com 

referência aos conteúdos retratados pelo Relatório Ambiental ou Resumo Não Técnico.  
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RESUMO DAS PARTICIPAÇÕES DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA DA REVISÃO DO PDM 

 

PARTICIPAÇÕES REQUERENTE 
PROPOSTA DE 
DEFERIMENTO 

PROPOSTA DE 
DEFERIMENTO 

CONDICIONADO OU 
PARCIAL 

PROPOSTA DE 
INDEFERIMENTO 

FREGUESIA 

1 
CRISTINA MARIA JESUS RODRIGUES 
DUARTE     • AGUADA DE CIMA 

2 ANTÓNIO MARTINS RACHINHAS     • VALONGO DO VOUGA 

3 LAURA PINTO FIGUEIREDO     • AGUADA DE CIMA 

4 AIRES COUTINHO GONÇALVES   •   ÁGUEDA 

5 
EMPRESA CENTRAL SERRANA DE ÁGUAS 
SA •     AGADÃO 

6 
ÁLVARO RUI RODRIGUES TRINDADE 
MARTINS     • MACINHATA DO VOUGA 

7 JORGE ORLANDO ESTIMADO TAVARES     • VALONGO DO VOUGA 

8 MARIA ROSA ANJOS ESTIMADO MELO     • VALONGO DO VOUGA 

9 CARLOS MIGUEL PINHEIRO DIAS     • MACINHATA DO VOUGA 

10 CARLOS MIGUEL PINHEIRO DIAS     • MACINHATA DO VOUGA 

11 
ATACAINVESTE - INVESTIMENTOS 
IMOBILIARIOS, SA.     • MACINHATA DO VOUGA 

12 
ATACAINVESTE - INVESTIMENTOS 
IMOBILIARIOS, SA.     • MACINHATA DO VOUGA 

13 MANUEL PIRES DIAS REIS     • ESPINHEL 

14 NELSON NEVES ALMEIDA     • AGUADA DE CIMA 

15 LUIS DIAS SOARES     • AGUADA DE CIMA 

16 LUIS DIAS SOARES     • AGUADA DE CIMA 

17 
TRANSAGUEDA SOCIEDADE DE 
TRANSPORTES LDA     • ÁGUEDA 

18 JOAO TOMAS MIRANDA     • AGUADA DE CIMA 

19 MANUEL ALMEIDA CAVADAS     • ÁGUEDA 

20 ANTONIO MARTINS RACHINHAS     • VALONGO DO VOUGA 

21 ANTONIO MIGUEL SANTIAGO RODRIGUES   •   AGUADA DE CIMA 

22 
CONVENTUAL DE SEREM - IMOBILIARIA E 
TURISMO, LDA     • MACINHATA DO VOUGA 

23 TANIA SOFIA RODRIGUES TAVARES •     ESPINHEL 

24 ANTONIO FERREIRA PIRES     • RECARDÃES 

25 FERNANDO JOAQUIM DUARTE   •   ÁGUEDA 

26 GERALDO MARTINS ROSA     • AGUADA DE CIMA 

27 ANTONIO RIBEIRO NETO     • ÁGUEDA 

28 
JARDINLAR  IMPORT-EXPORT MOBILIARIO 
LDA   •   ESPINHEL 

29 
LEONEL FERNANDES FONSECA 
HENRIQUES     • FERMENTELOS 
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PARTICIPAÇÕES REQUERENTE 
PROPOSTA DE 
DEFERIMENTO 

PROPOSTA DE 
DEFERIMENTO 

CONDICIONADO OU 
PARCIAL 

PROPOSTA DE 
INDEFERIMENTO 

FREGUESIA 

30 MANUEL FIGUEIREDO HENRIQUES     • RECARDÃES 

31 MANUEL FIGUEIREDO HENRIQUES     • ÁGUEDA 

32 MANUEL PIRES DIAS REIS     • ESPINHEL 

33 
ANABELA PAIS COIMBRA MARQUES 
HENRIQUES •     ÁGUEDA 

34 JOSE CUNHA PEREIRA   •   ÁGUEDA 

35 JULIA CRISTINA DA GRACA PEREIRA     • ÁGUEDA 

36 DELIO AUGUSTO GOMES SILVA     • VALONGO DO VOUGA 

37 JOSE ANTONIO CONCEICAO ALVES •     MACINHATA DO VOUGA 

38 JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO     • AGUADA DE CIMA 

39 MARIA VERA MIRANDA NEVES     • AGUADA DE CIMA 

40 AARÃO PONTE VALENTE     • AGUADA DE CIMA 

41 
SOFIA RAQUEL SILVA GOMES / SILVIA 
MARIA SILVA GOMES     • VALONGO DO VOUGA 

42 CROSS-PRO, LDA   •   TRAVASSÔ 

43 ROLANDO MELO ROSA     • FERMENTELOS 

44 ANTONIO MARQUES GASPAR    •   ÁGUEDA 

45 MANUEL DE CARVALHO MARQUES VIDAL     • TROFA 

46 MARIA ELISA BASTOS ESTIMA CAVALEIRO   •   ÁGUEDA 

47 
JOSE AUGUSTO CORREIA FONSECA 
LEMOS     • VALONGO DO VOUGA 

48 MARIA CONCEICAO FERREIRA SILVA     • MACINHATA DO VOUGA 

49 JOSE CARMO NUNES     • ESPINHEL 

50 FERNANDO GOMES LEITÃO     • TRAVASSÔ 

51 PAULO JORGE ALMEIDA AREDE     • ÁGUEDA 

52 CARLOS MIGUEL ANTUNES SIMOES     • AGADÃO 

53 HORACIO MANUEL ANTUNES PEREIRA     • AGADÃO 

54 JAIME AUGUSTO FERNANDES TAVARES     • ÁGUEDA 

55 
MIGUEL SIMAS BRANCO / JOSÉ CARLOS 
DE CASTRO MORAIS     • ÓIS DA RIBEIRA 

56 MARIA CARMO MORAIS COSTA •     ÁGUEDA 

57 
LEONEL FERNANDES FONSECA 
HENRIQUES     •   

58 
MARIA AUGUSTA GERALDO PIRES 
TAVARES REIS     • FERMENTELOS 

59 MARIA ESMERALDA DUARTE RIBEIRO     • TROFA 

60 PEDRO MIGUEL ESTIMA SOARES     • ÓIS DA RIBEIRA 

61 HORACIO DIAS SANTOS     • TRAVASSÔ 
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PARTICIPAÇÕES REQUERENTE 
PROPOSTA DE 
DEFERIMENTO 

PROPOSTA DE 
DEFERIMENTO 

CONDICIONADO OU 
PARCIAL 

PROPOSTA DE 
INDEFERIMENTO 

FREGUESIA 

62 JOSE MANUEL CONCEICAO ALVES   •   ÓIS DA RIBEIRA 

63 ANTONIO ALMEIDA FIGUEIREDO     • 
CASTANHEIRA DO 
VOUGA 

64 INSTITUTO DO DESPORTO não se aplica 

65 
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA 
DO VOUGA   •   

CASTANHEIRA DO 
VOUGA 

66 FREGUESIA DA TROFA     • TROFA 

67 DIAMANTINO VITORIA BARROCO     • TROFA 

68 JUNTA DE FREGUESIA DE RECARDAES   •   RECARDÃES 

69 JOSE MANUEL COSTA GOMES   •   ÁGUEDA 

70 
ÁLVARO RUI RODRIGUES TRINDADE 
MARTINS     • MACINHATA DO VOUGA 

71 ISILDA ALMEIDA SANTOS     • BELAZAIMA DO CHÃO 

72 LUÍS PEDRO ALMEIDA     • AGADÃO 

73 ALBERTO COSTA SILVA     • MACINHATA DO VOUGA 

74 ANTONIO ALMEIDA FIGUEIREDO     • 
CASTANHEIRA DO 
VOUGA 

75 JOSÉ MANUEL GOMES OLIVEIRA     • AGUADA DE CIMA 

76 FERNANDO SIMOES MENDES CLARA   •     

77 
ANTONIO J. CRISTO - URBANISMO E 
CONSTRUCOES UNIPESSOAL, LDA     • ÁGUEDA 

78 PAULO HERNANI FERREIRA SILVA     • AGUADA DE CIMA 

79 HUGO TEIXEIRA     • ÁGUEDA 

80 
JUNTA DE FREGUESIA DE AGUADA DE 
CIMA     • AGUADA DE CIMA 

81 MANUEL AUGUSTO DE ALMEIDA   •   ÁGUEDA 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Participações (reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento) apresentadas no 

período de Discussão Pública 

Anexo II – Participações (reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento) apresentadas fora 

período de Discussão Pública 

Anexo III – Carta das Participações (reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento) 

apresentadas no âmbito do período de Discussão Pública 

Anexo IV – Acta da Reunião com a AFN, de 10 de Agosto de 2011, acerca das participações (reclamações, 

observações, sugestões e pedidos de esclarecimento) coincidentes com áreas ardidas. 

 

 

 


