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PONDERAÇÃO DE PARECERES 
 

A 11 de Outubro de 2010 realizou-se a 7.ª Reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da 

Revisão do Plano Director Municipal de Águeda, para emissão e aprovação do Parecer Final à proposta 

de Revisão do Plano Director Municipal, nos termos do definido no artigo 17.º da Portaria n.º 1474/2007, 

de 15 de Novembro, e dos n.ºs 4 e 5 do artigo 75.º-A do Decreto-lei 380/99, de 22 de Setembro, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 

Esta reunião foi precedida de diversas outras reuniões de análise e concertação da proposta da Revisão 

do PDM com as entidades que constituem a CTA, bem como as demais entidades não representadas na 

CTA1, e que, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas possam interessar os efeitos 

ambientais resultantes da aplicação do plano. A concertação das propostas do PDM com as entidades 

não representadas na CTA foi realizada, por conferência de serviços, a 17 de Junho de 2009 no âmbito 

do disposto no n.º 4 do artigo 22.º da portaria n.º 1474/2007 de 16 de Novembro.  

Os pareceres finais destas entidades foram emitidos, conforme já referido, nas conferências de serviço 

realizadas a 17 Junho de 2009, para as entidades não representadas na CTA, e a 11 de Outubro de 2010 

pelas entidades da CTA. No entanto as alterações realizadas na proposta de Revisão PDM tiveram por 

base algumas considerações e pressupostos legais formalizados no âmbito das várias reuniões de 

concertação realizadas com as entidades da CTA, sobretudo com a CCDRC, após a realização da 

conferencia de serviços realizada com as entidades não representadas na CTA.. 

A solução final proposta a discussão pública resulta da ponderação cuidada dos pareceres emitidos 

tendo-se, na maioria dos casos inserido no documento as orientações constantes dos pareceres das 

entidades. Contudo, nalguns casos, a Autarquia optou pela não inclusão de algumas orientações tendo 

em conta os normativos legais e ainda as orientações da CCDRC sobre o conteúdo dos Planos 

Directores Municipais. 

De seguida apresentam-se os quadros resumo com a ponderação efectuada pela Autarquia dos 

pareceres emitidos. 

 
                                                      
1 O resultando destas reuniões encontram-se documentados nas actas das reuniões realizadas e nos pareceres 
emitidos pelas diversas entidades  
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Estudos Sectoriais
Parecer favorável. Solicita a correcção da Planta de Licenciamento Municipal, a qual deverá identificar as licenças e/ou autorizações de operações 

urbanísticas emitidas, bem como as informações prévias favoráveis em vigor nos termos da alínea c) do n.º 1 da Portaria n.º 138/2005, de 2 Fevereiro.
A CMA procedeu à rectificação.

Aceitam-se globalmente as expansões urbanas propostas á excepção daquelas que recaem sobre áreas da REN e que tenham sido objecto de parecer 

desfavorável da CCDRC, tendo em consideração que, relativamente a estas, os pressupostos e os critérios para a sua aceitação são naturalmente muito 

exigentes do que os utilizados para a fundamentar as expansões dos perímetros urbanos, passando em especial pela demonstração da inexistência de 

alternativas viáveis fora da REN, o que se verifica.

A Autarquia decidiu remeter o processo à Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional (CNREN) de acordo com o previsto no Regime Jurídico da 

REN. A CNREN analisou a proposta em reunião de 05/04/2011 tendo emitido parecer favorável à proposta de delimitação da REN de Águeda (favorável 

a 193 manchas de exclusão), à excepção de 49 manchas, às quais deu parecer desfavorável, e a 3, às quais emitiu parecer favorável apenas à exclusão 

das áreas ocupadas pelas edificações. A Autarquia procedeu à alteração da Planta de Ordenamento e Planta de Condicionantes em conformidade com o 

Parecer da CNREN.

Parecer desfavorável relativo à proposta de espaços de actividades económicas por a mesma se apresentar desproporcional face ao grau de 

comprometimento das áreas industriais existentes. Os dados apresentados não permitem sustentar as propostas apresentadas, em particular a criação 

de novas áreas industriais, não se enquadrando no disposto no artigo 7.º do D.R. n.º 11/2009 de 29 de Maio, não tendo sido comprovado o seu carácter 

excepcional ou comprovada a sua necessidade.

Face a esta posição da CCDRC a Câmara apresentou na própria reunião uma proposta de redução dos espaços de actividades económicas à qual a 

CCDRC emitiu parecer favorável à excepção de da mancha 93, localizada no Espaço de actividades Económicas da EN1-Sul por a considerarem a 

profundidade do perímetro industrial excessiva.

Relativamente à área 93, localizada no Espaço de Actividades Económicas da EN 1-Sul, cuja proposta é fundamentada na necessidade de dar 

profundidade ao perímetro industrial, a profundidade definida parece-nos excessiva.

No entanto, e uma vez que esta área se encontra no limite da zona industrial correspondendo apenas a áreas de reserva adjacentes aos pavilhões 

industriais já existentes, sendo a restante, de colmatação com o restante espaço industrial em função dos arruamentos existentes, a Autarquia decidiu 

manter esta área.

Do documento da Câmara Municipal não consta a explicitação e a indicação dos valores da área média da parcela considerados para cada um dos 

espaços de actividades económicas, aspecto que deve ser revisto.
Não é obrigatória a indicação de uma área média da parcela, a qual no caso de Águeda é bastante variável, pelo que não se indica um valor.

Parecer desfavorável relativamente às proposta de Espaços afectos a actividades industriais, destinados à localização de exploração agropecuárias, por 

não estar tecnicamente comprovada a sua necessidade destas áreas em termos das explorações existentes em meio urbano que se queiram deslocalizar 

para as mesmas, suas dimensões, bem como das intenções concretas de se deslocalizarem efectivamente para estas zonas, por se sobreporem a solos 

da REN, cuja exclusão depende também da demonstração da sua necessidade inequívoca e da ausência de alternativas de localização (de acordo com 

o disposto no artigo 7.º do D.R. n.º 11/2009 de 29 de Maio e no Regime Jurídico da REN).

Face ao parecer da CCDRC, a CMA apresentou uma proposta de alteração na própria reunião para substituição destas duas áreas, por uma nova 

localizada noutro local. Nesta reunião foi estabelecido um a CMA iria remeter formalmente a proposta às entidades da CTA, tendo sido estabelecido um 

prazo de 5 dias para as entidades da CTA se pronunciarem, findo o qual se considera nada terem a opor.

Os perímetros urbanos devem ser reformulados com vista ao cumprimento do disposto no n.º 3 do art.º 1.º do Decreto-Lei 327/90, de 22 de Outubro, na 

última redacção dada pelo Decreto-lei n.º 55/2007, de 12 de Março, nos termos do qual não é admitida a reclassificação do solo rural em solo urbano nos 

povoamentos florestais percorridos por incêndios.

Neste âmbito a Câmara Municipal promoveu uma reunião de concertação com a AFN a fim de serem analisadas, uma a uma, as manhas em causa. 

Desta reunião resultaram as alterações documentadas pela Acta nº 7/2010 - Reunião Sectorial de Concertação de 04/10/2010.

Deve ser retirada da planta a delimitação a delimitação dos perímetros do regime Florestal Parcial, a qual deve constar da Planta de Condicionantes 

(conforme já consta).
A CMA procedeu à alteração.

Na povoação a Norte dos aglomerados de Bustelo, cujo perímetro urbano foi reformulado, é definido um perímetro urbano abrangendo uma única 

edificação isolada, o que não faz sentido. O mesmo se verifica relativamente ao perímetro urbano definido a poente do Cadaval, com apenas duas 

edificações.

Estas situações são o resultado de pedidos de desafectação da RAN, os quais tinham como objectivo manter a continuidade do Solo Urbano destas 

manchas com construções existentes. No entanto, e em função dos pareceres desfavoráveis da DRAPC, não foi possível garantir a continuidade e 

consolidação do perímetro urbano ficando este interrompido pela existência de áreas da RAN, apesar das construções existentes no local. Assim e uma 

vez que as manchas dissociadas possuem construções, as quais se encontram em estreita ligação com as povoações de que fazem parte, a autarquia 

decidiu manter o perímetro urbano, apesar de dissociado das respectivas povoações.

Os aglomerados de Chouzinha, Corga da Serra e Bertufo, que se localizam em REN e sobre os quais recaem pedidos de exclusão daquela reserva, não 

foram classificados como aglomerados rurais, mas sim como solo urbano - Espaços Residenciais Tipo 2, contrariando o parecer da CCDRC emitido 

quanto à exclusão destas áreas da REN.

A CMA procedeu à alteração.

Propostas de exclusão da REN - foi emitido parecer da CCDRC, mancha a mancha (anexo V da parecer final da CTA); as manchas devem ser 

renumeradas de forma sequencial devendo a respectiva numeração não se sobrepor à mancha; elaborar e instruir o processo a remeter à CNREN de 

acordo com as orientações daquela comissão (processo elaborado conjuntamente entre a CMA e a CCDRC); Propostas de inclusão da REN - foi emitido 

parecer favorável.

A CMA conjuntamente com a CCDRC, instruíram o processo tendo este sido remetido à CNREN, tendo sido integradas na REN BRUTA as propostas de 

inclusão da REN. A CNREN analisou a proposta em reunião de 05/04/2011 tendo emitido parecer favorável à proposta de delimitação da REN de 

Águeda (favorável a 193 manchas de exclusão), à excepção de 49 manchas, às quais deu parecer desfavorável, e a 3, às quais emitiu parecer favorável 

apenas à exclusão das áreas ocupadas pelas edificações. A CMA procedeu às alterações necessárias de acordo com o parecer da CNREN.

Fundamentação / Ponderação da CMA

Planta de Ordenamento

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades da CTA

CCDRC
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Fundamentação / Ponderação da CMAEntidade Alterações Solicitadas pelas Entidades da CTA

CCDRC

Condicionantes gerais e REN - A tipologia das áreas da REN correspondentes aos "leitos de cursos de água e faixa de protecção de 10m" deve 

identificar, com simbologia diferente os troços de linhas de água classificadas como REN que se encontrem entubados ou cujo curso é desconhecido, de 

forma a garantir a continuidade destes sistemas biofísicos Condicionantes Gerais - Os troços de leitos de cursos de água que se encontrem entubados ou 

cujo curso seja desconhecido, devem ser identificados com simbologia diferente, de forma a garantir a continuidade dos mesmos; Após a homologação 

das alterações à delimitação da REN pela CNREN e a sua aprovação pelo Governo, deverá esta planta conformar-se com a REN final daí resultante.

A CMA procedeu à alteração.

Áreas ardidas - nesta planta devem ser identificadas apenas as áreas ardidas correspondentes a terrenos com povoamentos florestais percorridos por 

incêndios, uma vez que as proibições estabelecidas no Decreto-Lei n.º 55/2007 de 12 de Março, apenas são aplicáveis a estas áreas.

Sobre este aspecto, a CMA, esclareceu na própria reunião que as áreas identificadas nesta planta correspondem aos povoamentos florestais percorridos 

por incêndios.

Áreas edificadas consolidadas - conforme referido no nosso oficio REF.ª DOTCN 2467/09, de 06/10/2009, estas áreas devem constar da planta 

desdobrada da planta de ordenamento e não na planta de condicionantes, até porque identificam as áreas sobre as quais não recaem as interdições 

referidas no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção dada pelo Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro.

A CMA procedeu à alteração.

Perigosidade de incêndio florestal - não há considerações a efectuar.  -

Zonas sensíveis e mistas: A planta deverá constituir-se como um desdobramento da planta de ordenamento e não da planta de condicionantes; Deve 

ainda identificar as zonas de conflito entre as classificações como zonas sensíveis e mistas e os níveis de ruídos existentes, condicionando a ocupação 

destas áreas à implementação de medidas de minimização do ruído constantes dos planos municipais de redução do ruído.

A CMA procedeu à alteração das plantas de condicionantes e de ordenamento. Na Planta de Ordenamento - Zonas Sensíveis e Mistas foram 

identificadas as zonas de conflituo entre as classificações como zonas sensíveis e mistas e os níveis de ruídos existentes. Relativamente a condicionar a 

ocupação destas zonas de conflito à implementação de medidas de redução de ruído constantes em planos municipais de redução de ruído, tal traduz-se 

numa transcrição da lei geral, uma vez que: de acordo com o Regulamento geral do Ruído, “a identificação das áreas onde é necessário reduzir o ruído 

ambiente exterior” é conteúdo dos planos municipais do ruído, não dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (artigo 9.º RGR), e que, ´”é 

interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de novas escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer 

enquanto se verifique violação dos valores limites fixados no artigo anterior” (valores limites de exposição para as zonas sensíveis e mistas - artigo 12.º 

RGR), estando esta situação devidamente acautelada e condicionada pela lei geral.

Relativamente à pretensão da REFER de exclusão do Canal ferroviário da Linha do Vouga da REN foi referido pela representante da CCDRC que esta 

pretensão não é viável, uma vez que contraria os princípios adoptados pela CNREN na apreciação destes processos, e porque as obras de beneficiação 

da linha têm, em regra, enquadramento no regime de excepções da REN. Quanto à exclusão destas áreas da RAN estas terão de ser submetidas, por 

escritos, á apreciação da DRAPC.

CMA procedeu assim às alterações ao nível da RAN e submeteu as mesmas apreciação da DRAPC, a qual emitiu parecer favorável através de email de 

3/03/2011. 

Inserção de norma com a com a identificação dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis na área do Plano, em particular os de hierarquia superior. A CMA procedeu à alteração.

Art.º 23 - As áreas sujeitas a regime florestal parcial são delimitadas na Planta de Condicionantes e não na Planta de Ordenamento (corrigir o 

regulamento e as plantas de ordenamento e de condicionantes).
A CMA procedeu à alteração.

Art.º 32.º, n.º1, alínea e) e alínea d) - Reformulação da norma de modo a conformar-se com a Proposta do Plano Regional de Ordenamento do Território 

do Centro (PROTC) em fase final de elaboração.
A CMA procedeu à alteração.

Art.º 50.º, n.º2 - eliminar este número e incluir as respectivas alíneas no n.º 2 para evitar repetições. A CMA procedeu à alteração.

Art.º 72.º, n.º 3 / Art.º 74.º/ Art.º 86.º, n.º 1 - Substituir a expressão "frentes urbanas consolidadas" por "áreas urbanas consolidadas". A CMA procedeu à alteração.

Art.º 86.º, n.º3 - Deve assegurar a correcta inserção paisagística das construções nestas situações. A CMA procedeu à alteração.

Art.º 91.º, n.º2 - Eliminar a alínea e) (por repetição), eliminar o segundo ponto com o n.º 2, por desnecessário, por os usos já se encontrarem admitidos. A CMA procedeu à alteração.

Art.º 92.º e Art.º 117.º - de acordo com o na alínea j) do n.º 1 do artigo 85.º do RJIGT, e por as regras estabelecidas serem claramente insuficientes face á 

multiplicidade de usos admitidos, devem ser estabelecidos os índices urbanísticos para os Espaços de Actividades Económicas e Espaços de Actividades 

Económicas Urbanizáveis, como por exemplo índice máximo de ocupação do solo e a altura máxima da fachada.

A CMA procedeu à alteração.

Regulamento

Planta de Condicionantes

CCDRC
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Fundamentação / Ponderação da CMAEntidade Alterações Solicitadas pelas Entidades da CTA

CCDRC

De acordo RJET os empreendimentos de turismo de natureza podem adoptar qualquer uma das tipologias das alíneas de a) a g) do n.º1 do seu art. 4.º. 

No entanto a tal acresce, de acordo com o n.º 2 do art. 4.º e art. 20.º do RJET, que estes empreendimentos têm de se localizar em áreas classificadas ou 

em áreas de 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, e têm de ser 

reconhecidos pelo ICNB de acordo com os critérios definidos na Portaria n.º 261/2009, de 12 de Março (Disponibilização de informação aos clientes sobre 

a fauna, flora e geologia locais; Disponibilização de informação sobre a formação dos colaboradores em matéria correlacionadas com a conservação da 

natureza e da biodiversidade; Disponibilização de informação sobre a adopção de boas práticas ambientais, Uso predominante de flora local nos espaços 

exteriores do empreendimento, etc.).

De acordo com o definido na alínea d) do artigo 21.º do Decreto-Regulamentar 11/2009 de 29 de Maio, os espaços verdes são áreas com funções de 

equilíbrio ecológico e de acolhimento de actividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e cultura, agrícolas ou florestais, cabendo ao PMOT, conforme 

conta do n.º2 do artigo 21.º do referido Dec. Reg., estabelecer para cada categoria ou subcategoria funcional a compatibilização e integração de usos. 

Neste âmbito a autarquia considerou este uso como uso compatível com os espaços verdes, e a sua integração pretende garantir o usufruto de áreas 

com valores naturais relevantes, a sua conservação, manutenção e equilíbrio, cujo impacto no meio ambiente se encontra salvaguardado por terem de 

ser reconhecimento pelo ICNB e pelos condicionalismos e requisitos que legalmente lhe estão associados.

Art.º 122, n.º1, alíneas b) e c) - os parâmetros a estabelecer para o estacionamento, passeios, bermas e caldeiras das árvores não podem ser opcionais. 

Nos termos do n.º 3 do art.º 43.º da Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, na sua redacção actual, cabe aos PMOT definidos, pelo que devem ser 

estabelecidos os respectivos valores mínimos.

De acordo com o artigo 43.º da Lei 60/2007 cabe aos PMOT definir os parâmetros para o dimensionamento das áreas de espaços verdes e de utilização 

colectiva, infra-estruturas viárias e equipamentos, não estando descriminados quais são esses parâmetros. Em conformidade com esta norma foram 

definidos os parâmetros respectivos tendo sido classificados como parâmetros opcionais os passeios, apenas para os caminhos e acessos em solo rural 

(uma vez que nestas área não justifica a existência dos mesmos por estes serem característicos do solo urbano), os estacionamentos e as caldeiras de 

árvores em vias inseridas em perímetro urbano, uma vez que não é imposição legal que todas as ruas sejam arborizadas ou tenham estacionamento e 

nem todas têm condições para que isso aconteça, como é o caso das ruas existentes. De qualquer forma o parâmetro está definido e caracterizado 

permitindo a sua aplicação sempre que o mesmo tenha enquadramento (Portaria 216-B/2008 de 3 de Março também estabelece parâmetros opcionais). 

Os lugares de estacionamento obrigatórios estão definidos no regulamento da Revisão do PDM em artigo próprio.

Art.º 128.º, n.º3 - Parece desnecessária a referência ao RJIGT, uma vez que este estabelece apenas, nos n.ºs 5 e 6 do art.º139, que aquela 

compensação deve ser a adequada, remetendo para o regulamento municipal o estabelecido na mesma.

A CMA manteve a redacção por a remissão efectuada para que fique reforçada a competência de, ao nível do regulamento municipal, se estabelecer a 

compensação em causa.

Art.º 130.º, n.º3 - A redacção não é a mais correcta face ao RJIT em vigor. Sugere-se, assim, que a mesma seja clarificada do seguinte modo. " A 

concretização das UOPG referidas nos números 1 e 2 do presente artigo será efectuada através de Planos de Pormenor, podendo a sua execução 

realizar-se através de unidades de execução e de operações de loteamento urbano". Note-se que, nos termos do RJIGT, a programação da urbanização 

do solo processa-se através da delimitação de unidades de execução (n.º 2 do artigo 22.º do RJIGT), pelo que as operações de loteamento terão sempre 

de ser antecedidas da delimitação de unidades de execução.

A CMA procedeu à alteração.

Avaliação Ambiental do Plano Parecer favorável devendo ser garantida a sua divulgação e consulta pública, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho. A discussão pública vai ser feita em simultâneo para o PDM e para a Avaliação Ambiental Estratégica.

Mapa do Ruído O município deverá dar cumprimento ao artigo 8.º do RGR no que diz respeito à execução dos planos municipais de redução de ruído.

Efectivamente esta é uma responsabilidade das câmaras municipais conferida pelo n.º 1 do artigo 8.º do RGR, no entanto e tal como consta neste artigo 

bem como no artigo 6.º através dos PMOT, nomeadamente PDM, apenas é efectuada a classificação, delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e 

mistas, os PRR são planos específicos e independentes.

Parecer Geral

Regulamento

Art.º 95, n.º2, alínea b) - Não nos parece adequado que nos espaços verdes que, por definição e por princípio, são áreas com funções de equilíbrio 

ecológico do sistemas urbano e de acolhimento de actividades ao ar livre, de usufruto livre das populações, possam ser localizados empreendimentos de 

turismo de natureza, os quais podem adoptar qualquer uma das tipologias constantes nas alíneas a) a g) do n.º 1 do art.º 4.º do RJET. Assim, e de 

acordo com proposta do Regulamento em apreciação, poderão surgir nos espaços verdes do solo urbanizado, estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos 

turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos, etc., o que não se enquadra no espírito e nas funções associadas a estas áreas. Por outro lado, 

estas tipologias de empreendimentos turísticos já são admitidas em todas as outras categorias do solo urbanizado.

CCDRC

Favorável condicionado.
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Estudos Sectoriais

Carta E 6.05 do volume I do estudo Sectorial sobre a Agricultura, correcção da legenda: Substituir a referência a "Projectos de Emparcelamento Agrícola" 

por "Projectos de Emparcelamento Rural Integrado (PERI); Substituir a referência "Projectos de Emparcelamento do Rio Águeda" por "PERI de Águeda, 

Borralha, Recardães e Espinhel"; Substituir a referência "Projectos de Emparcelamento do Rio Vouga" por "PERI de Lamas do Vouga e Macinhata do 

Vouga".

A CMA procedeu à alteração.

A planta de ordenamento deverá ser rectificada nos que diz respeito às áreas classificadas como "Espaços Naturais" de modo a que sejam retiradas 

desta classificação todas as áreas cuja utilização dominante seja agrícola passando as mesmas a integrar os "Espaços Agrícolas" (artigo 17.º do Decreto-

Regulamentar nº 11/2009, de 29 de Maio).

A CMA procedeu à alteração.

Antes de se iniciar a discussão pública da Revisão do PDM deve ser enviada para validação da DRAPC, a Planta de Condicionantes RAN, a Planta de 

Condicionantes Gerais, a Planta de Ordenamento.
A CMA procedeu conforme sugerido.

A planta com as afectações e desafectações à RAN encontra-se de acordo com as deliberações decorrentes das reuniões sectoriais efectuadas para o 

efeito.
 -

Sugere-se a elaboração de uma carta de condicionantes onde conste apenas a delimitação da RAN. A CMA procedeu à alteração.

Na planta de condicionantes gerais deve apenas constar o Regadio do Raivo, cujo limite deve ser corrigido de modo a não abranger solo urbano. A CMA procedeu à alteração.

Relativamente à proposta da REFER de desafectar da RAN da área de implantação da Linha do Vouga, caso a autarquia considere oportuno e 

conveniente a DRAPC nada tem a opor, devendo ser apresentada uma proposta para apreciação cuja decisão deverá ser integrada no processo de 

desafectações.

A CMA procedeu à alteração e reencaminhou a proposta para a DRAPC para aprovação a qual emitiu parecer favorável a 03/03/2011.

Antes de se iniciar a discussão pública da Revisão do PDM deve ser enviada para validação da DRAPC, a Planta de Condicionantes RAN, a Planta de 

Condicionantes Gerais, a Planta de Ordenamento.
A CMA concordou com o sugerido.

Introduzir uma referência relativa à exclusão de uma significativa área da RAN (cerca de 300 ha) que se encontrava sobre a Pateira de Fermentelos e 

que justifica os valores apresentados na "Tabela 1 - Tabela de áreas de afectações e desafectação da RAN" que identifica a redução da área de RAN de 

1995 (5085 ha) relativamente à RAn Bruta (4813 ha).

A CMA procedeu à alteração.

Introduzir o balanço final das áreas que, com parecer favorável da DRAPC, vão ser excluídas e incluídas na RAN. A CMA procedeu à alteração.

Corrigir a carta de afectações e desafectações de modo a retirar as áreas de RAN que ainda se encontram sobre o plano de água da Pateira de 

Fermentelos, com as devidas correcções do valor da RAN Bruta da Tabela 1.
A CMA procedeu à alteração.

A carta da RAN deve ser limpa de pequenos "apêndices" sobrantes resultantes dos cortes decorrentes das desafectações. A CMA procedeu à alteração.

Parecer desfavorável à proposta de desafectação referente a uma parcela situada no limita da mancha da RAN com vista a reinstalar a habitação de um 

munícipe cuja residência habitual se encontra integrada na propriedade onde a CMA pretende edificar o centro Escolar Integrado de Valongo do Vouga. 
A CMA ficou de apresentar a proposta à ERRANC.

Inserir na alínea c) do n.º1 do artigo 3.º do regulamento a Carta de Condicionantes da RAN. A CMA procedeu à alteração.

Não se justifica exigir para cabines de motor as condições impostas pelo n.º3 do artigo 25.º. A CMA considerou que as cabines de motor são Estruturas de Apoio Agrícola, não fazendo sentido a particularização relativa às mesmas.

O regime de edificabilidade nos espaços florestais de produção (artigo 33º) para as instalações pecuárias devia ser igual ao definido para os espaços 

agrícolas (artigo 26.º).
A Autarquia não acolheu a sugestão por incompatibilidade das directrizes emanadas pela AFN.

Não foi aceite pela CCDRC a introdução de regulamentação com vista a salvaguardar os sistemas de transportes de água para rega, por considerar que 

a defesa destes sistemas se encontrada regulamentada em legislação própria.

Esta situação, bem como outras similares, assentam em directrizes emanadas pela CCDRC, e constantes de actas sectoriais de concertação, e que se 

resume a que PDM apenas deve regulamentar aquilo que lhe está legalmente atribuído, e não pode integrar a legislação geral, que pode alterar a 

qualquer altura.

Parecer Geral Favorável condicionado à validação da cartografia (a Planta de Condicionantes RAN, a Planta de Condicionantes Gerais, a Planta de Ordenamento). A CMA remeteu as referidas plantas para validação.

Planta de Condicionantes

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades da CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

DRAPC

Planta de Ordenamento

Proposta de Delimitação da RAN / 

Desafectações 

Regulamento



Quadro de Ponderação dos Pareceres da 7.ª Reunião da CTA da Revisão do PDM de Águeda - Parecer Final - 11/10/2010: AFN

Estudos Sectoriais
Na secção destinada à Floresta e necessariamente no ponto 7.2 (Energia e Resíduos), falta referenciar a origem dos valores atribuídos aos resíduos 

florestais nas diferentes etapas de aplicação de tratamentos culturais, para as espécies de Pinheiro e Sobreiro.
A CMA procedeu à alteração.

Planta de Ordenamento
Devem ser retiradas os "Espaços Afectos a Actividades Industriais" de Vila Mendo e Guistola por incompatibilidade com o PMDFCI e o n.º2 do art.º 16.º 

do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, uma vez que se encontram localizadas em áreas de risco de incêndio das classes alta e muito alta.

A CMA procedeu à alteração e apresentou uma contraproposta com a definição de um novo espaço para a zona de cumeada, a qual foi aprovada pela 

AFN em email de 26/10/2010. A Aprovação pela AFN com efectuada com a restrição de o regime de edificabilidade cumprir obrigatóriamente uma área 

mínima da parcela de 20 000m2 e simultaneamente os afastamentos às estremas da propriedade de acordo com o previsto no respectivo PMDFCI.

Planta de Condicionantes
Os Posto de Vigia devem ser designados por Postos de Vigia Públicos e devem ser titulados por Sistema de Detecção e não por Equipamentos, dado 

serem uma servidão de utilidade pública associados às infrestruturas de defesa da floresta contra incêndios.
A CMA procedeu à alteração.

A AFN entende que deve ser criado um capítulo para descrição do Plano Sectorial Florestal, Plano Regional de Ordenamento Florestal  do Centro Litoral 

(PROFCL) à semelhança do capítulo referente às áreas inseridas na Rede Natura 2000.

A Autarquia esclareceu através de email de 19/10/2010 que nos termos dos números 1, 3 e 6 do artigo 8.º, em articulação com o artigo 7.º e 7.º - B, do 

Decreto-Lei n.º140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º49/2005 de 24 Fevereiro e nos termos do previsto no Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000, os Planos Municipais de Ordenamento do Território aplicáveis devem conter as medidas necessárias para garantir a conservação dos 

habitats e das populações das espécies que fundamentaram a classificação dos Sítios e das ZPE ou, não contendo essas medidas, deverão integrá-las 

na primeira revisão ou alteração a que forem sujeitos medidas. Desta forma o capítulo referente às áreas da Rede Natura 2000 e o normativo dele 

constante é uma imposição legal e não uma mera descrição do Plano Sectorial.

Em todas as classes e sub-classes do solo rural, no Regime de edificabilidade, além da área mínima da parcela deve associar-se também a 

obrigatoriedade de afastamento às estremas da propriedade de acordo com o previsto no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
A CMA procedeu à alteração.

Os Espaços afectos a actividades industriais devem cumprir com os afastamentos às estremas previstos no PMDFCI e com critérios de integração 

paisagística.

A CMA procedeu à alteração, sendo que a integração paisagista já se encontra contemplada nas disposições comuns do Solo Rural no artigo "Arranjo 

Paisagístico".

Assinalam-se as seguintes incorrecções ortográficas: n.º 2 do artigo 21.º - "fontes de ignição de incentivos" deve alterar-se para "fontes de ignição de 

incêndios"; - Art.º 36º - “As condições de edificabilidade para os Espaços Florestais de Produção”, deve substituir-se por “As condições de edificabilidade 

para os Espaços Florestais de Conservação”.

A CMA procedeu à alteração.

Parecer Geral

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades da CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

AFN

Regulamento

Parecer final condicionado ao respeito pelas observações acima referidas.



Quadro de Ponderação dos Pareceres da 7.ª Reunião da CTA da Revisão do PDM de Águeda - Parecer Final - 11/10/2010: DRCC e IGESPAR

Planta de Ordenamento Na Planta de Ordenamento – Património, está em falta a identificação do Património Arqueológico (acta n.º 8/2010). 

Face a este apontamento, os Técnicos da CMA esclareceram que todo o Património Arqueológico já se encontra identificado em base cartográfica, em 

consonância com o definido no Estudo de História e Património, e que, apenas por lapso, não aparece representado na referida planta, sendo 

efectivamente intenção da CMA proceder a esta correcção (acta n.º 8/2010). A CMA procedeu à rectificação solicitada.

Sugeriu que no anexo do regulamento, onde é referido o Património a Classificar / Passível de Classificação, seja eliminada a coluna relativa ao "tipo de 

interesse" por ser desnecessário.
A CMA procedeu à alteração

O facto do Património Cultural estar integrado na parte do Regulamento do PDM referente ao Solo Urbano, pode estar a deixar de fora algum património 

que esteja localizado em Solo Rural. Sugeriram que fosse introduzida, no articulado do Regulamento do PDM, uma nova secção referente ao Património 

Cultural, nas Disposições Comuns ao Solo Rural e o Solo Urbano, evitando desta forma a sua repetição nas diversas categorias e subcategorias de 

espaços de onde conste: listados todos os imóveis constantes da Planta de Ordenamento – Património, consoante a categoria em que foram integrados 

no âmbito da Revisão do PDM ou em conformidade com a sua classificação nos termos da legislação em vigor (acta n.º 8/2010).

Os Técnicos da CMA informaram que essa verificação foi efectuada para os Imóveis de Interesse Patrimonial, e que estes estão integrados em Solo 

Urbano, no entanto, no que respeita ao Património Arqueológico, este surge também em Solo Rural (acta n.º 8/2010).A CMA procedeu à alteração. 

Sugeriu a inserção de um número, sensivelmente com a seguinte redacção: “Relativamente aos imóveis classificados ou em vias de classificação, aplica-

se o definido na legislação em vigor” (acta n.º 8/2010). 
A CMA procedeu à alteração.

Em relação aos Imóveis de Interesse Patrimonial ou Passíveis de Classificação, ficou combinado transferirem-se as condições já estabelecidas na 

proposta de Regulamento do PDM apresentada, para a nova secção a criar. (acta n.º 8/2010).
A CMA procedeu à alteração.

No que diz respeito ao Património Arqueológico, ficou acordado, entre as partes, inserirem-se, no articulado do Regulamento do PDM, dois números com 

a seguinte redacção: “1 - Nos elementos referentes ao Património Arqueológico, listados no Anexo I do presente Regulamento e identificados na Planta 

de Ordenamento – Património, e no raio de 50 metros em torno destes, qualquer intervenção, no âmbito da categoria ou subcategoria de espaço em que 

se insere, fica condicionada a trabalhos arqueológicos, realizados nos termos da legislação em vigor, que viabilizem a sua realização sem danos 

patrimoniais,.” e “2 – Todas as intervenções que impliquem revolvimento de solos, em Igrejas e Capelas construídas em data anterior a 1843, “Lei da 

proibição dos enterramentos nas Igrejas”, ficam condicionadas a trabalhos arqueológicos nos termos da legislação em vigor.” (acta n.º 8/2010).

A CMA procedeu à alteração.

Parecer Geral IGESTAR Parecer favorável condicionada às correcções que constam da acta da reunião sectorial de concertação n.º 8/2010.

Parecer Geral DRCC
A versão final proposta integra já os contributos desta entidade, tendo os aspectos que deverão ser ainda objecto de correcção sido analisados em 

reunião sectorial de 08/10/2010 e que constam da respectiva acta.

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades da CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

DRCC e 

IGESPAR Regulamento

A CMA procedeu às alterações de acordo com o constante na acta da reunião Sectorial de Concertação de 08/10/2010.



Quadro de Ponderação dos Pareceres da 7.ª Reunião da CTA da Revisão do PDM de Águeda -  - Parecer Final - 11/10/2010: DREC e ICNB

Parecer Geral - ICNB
Não teve presente na reunião da CTA de 11/10/2010. No entanto emitiu previamente à esta reunião, sobre os elementos da Revisão do Plano Director Municipal (incluindo o aditamento à proposta de alteração do artigo 7.º do regulamento e alteração dos espaços verdes para espaços 

florestais), datado de 15/09/2010. No âmbito deste emitiu parecer favorável à proposta de regulamento, às plantas de ordenamento e ao relatório ambiental. 

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades da CTA / Parecer Final

DREC e ICNB

Parecer Geral - Direcção Regional do Centro do 

Ministério da Economia
Nada tem a opor à proposta final de revisão do PDM de Águeda  emitindo parecer favorável à mesma.



Quadro de Ponderação dos Pareceres da 7.ª Reunião da CTA da Revisão do PDM de Águeda - Parecer Final - 11/10/2010: REFER

Retirar todas as referencias à reconversão da linha do Vouga a metro de superfície, de todos os documentos.
Foram retiradas as referências da reconversão da Linha do Vouga em metro de superfície directamente associadas à REFER. Mantiveram-se as 

associadas às próprias ilações do estudo, às considerações da Câmara Municipal de Águeda e da análise do inquérito à população realizado.

Infra-estruturas e Transportes - sugere, conforme já sugerido a 02/11/2009, a remoção da tabela apresentada relativa ao fluxo de passageiros e a 

inclusão de uma nova tabela que demonstre a evolução dos fluxos diários da Linha do Vouga fornecida pela CP-Comboios de Portugal , E.P.E., sendo 

esta a entidade responsável por esta informação.

Dado que não foi possível obter os dados por parte da CP, ficou acordado com a REFER manter-se a referida tabela até que os dados sejam facultados, 

ou caso isto não aconteça manter-se a tabela.

Ponto 3,3 - Rede Ferroviária - pagina 36, a nota de rodapé n.º17:" A REFER encontra-se a estudar a possibilidade de melhoramento e reconversão da 

Linha do Vouga em metros de superfície, ou melhoramento da linha com a aplicação de novo material circulante mais cómodo e rápido, estudo esse 

elaborado pela FERBRITAS, mas que a REFER não cedeu ao Município(...)" remoção deste paragrafo em função de, como é do conhecimento, a 

REFER em colaboração com a CMA e Aveiro desenvolveu um Estudo de Procura para a Viabilidade de Implementação de um Novo Serviço de 

Passageiros, troço Agueda-Aveiro. Este estudo foi concluído em Dezembro de 2009 e apresentado às edilidades em Janeiro de 2010.

A Autarquia procedeu à alteração.

Relatório e Programa de 

Financiamento
Retirar todas as referencias à reconversão da linha do Vouga a metro de superfície, de todos os documentos

Foram retiradas as referências da reconversão da Linha do Vouga em metro de superfície directamente associadas à REFER. Mantiveram-se as 

associadas às próprias ilações do estudo, às considerações da Câmara Municipal de Águeda e da análise do inquérito à população realizado.

Reforça-se a necessidade de serem acauteladas as questões no que toca à redução do perigo de incêndio, devendo a referida revisão não conduzir a 

afectação a usos florestais de terrenos confinantes com a via-férrea salvaguardando uma faixa lateral de 10m, contada apartir dos carris externos, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, no seu artigo 15.º, condição não contemplada na proposta de regulamento do PDM. Atente-se que 

na proposta de planta de ordenamento aparece em espaços florestais contíguos à via-férrea.

A faixa de 10m não tem leitura à escala de publicação da Revisão do PDM. A CMA procedeu à alteração do regulamento do PDM de modo a 

salvaguardar esta faixa "non aedificandi" definida na legislação geral, integrando-a numa novo secção referente aos espaços canais. Esta alteração foi 

igualmente traduzida para a planta de condicionantes onde a  linha-férrea está classificada como espaço canal, sendo que esta condicionante é 

transversal a qualquer tipo de categoria de espaço.

A REFER propôs a exclusão, do canal ferroviário da Linha do Vouga, da REN e da RAN de modo a agilizar os procedimentos necessários, por exemplo, 

para a realização de obras de beneficiação do mesmo.

Importa que as áreas da RAN próximas da via-férrea a manter, bem como as áreas a incluir e a excluir nos novos limites desta condicionante, sejam 

desenhadas nas cartas de condicionantes (Condicionantes Gerais e Planta de Afectações e Desafectações da RAN) do PDM em apreço, de modo a não 

sobreporem a linha de caminho-de-ferro, devendo essas manchas apresentarem uma delimitação que permita visualizar a separação do canal ferroviário. 

Acresce dizer, para reforço do ponto anterior que, de acordo com o novo regime da RAN, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Maço, 

compete aos municípios, de acordo com o artigo 14.º, apresentarem "...uma proposta de delimitação da RAN no âmbito do processo de elaboração, 

alteração ou revisão de plano municipal de ordenamento do território", revelando-se, assim, esta a sede ideal para que as novas plantas do PDM reflictam 

esta pretensão.

No que concerne à REN, aplica-se, também aqui, o que foi dito para os limites da RAN, tendo presente que, face ao novo regime da REN, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, os municípios poderão apresentar a proposta de delimitação da REN, condição que torna adequada esta 

proposta de alteração dos limites desta condicionante.

Acrescente-se , por fim, que a cartografia remetida que aborda estas duas servidões de utilidade pública (RAN e REN) não evidencia ter sido acautelada 

esta matéria, na medida em que não resulta claro a separação entre as manchas destas condicionantes e o caminho-de-ferro.

Face ao exposto, entende-se que esta proposta de revisão de PDM deverá integrar as preocupações acima elencadas no seu desenvolvimento, dirimindo 

desde logo cenários de conflito resultantes da interacção entre o caminho-de-ferro e a ocupação daquele.

Regulamento Ver o referido, em comum, na planta de ordenamento. Ver o referido para a planta de ordenamento 

Mapa do Ruído Nada a opor.  -

Parecer Geral

Face ao referido pela DRAPC (nada ter a opor) e pela CCDRC (parecer desfavorável) foram integradas, apenas, nas propostas de desafectações da 

RAN as áreas afectas ao canal ferroviário, as quais mereceram parecer favorável da DRAPC. De acordo com as negociações com a REFER após 

reunião de CTA, e como se encontra documentado nos emails trocados sobre o assunto  (nomeadamente no mail de 7/01/2011 enviado pela REFER) 

ficou estabelecido que a largura a considerar para efeitos de desafectação da RAN são de 6m para cada lado do eixo da via-férrea.

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades da CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

REFER

Estudos Sectoriais

Não tem objecção à aprovação, desde que sejam consideradas as alterações sugeridas.

Planta de Condicionantes



Quadro de Ponderação dos Pareceres da 7.ª Reunião da CTA da Revisão do PDM de Águeda - Parecer Final - 11/10/2010: EP, Estradas de Portugal. S.A.

Efectuar a identificação e representação, com sobreposição nos troços em que tal ocorra, do traçado existente do IC2 existente e projectado, nos termos 

do estudo prévio do IC2-Coimvra/Oliveira de Azeméis. A CCDRC aceitou a sobreposição das vias existentes e projectadas nos lanços em que o traçado 

do IC2 projectado coincide com o actual.

Esclareceu-se, tendo por base o Plano Rodoviário Nacional, a classificação a adoptar nas seguintes vias: o troço da 230 entre Assequins e o nó do IC2 

manterá a designação já constante da Planta de Ordenamento e da Planta de Condicionantes entregues, E.R.230, mas sob jurisdição da CMA; A 

variante à E.N.333, entre Perrães e Águeda, será designada por E.N.333.

Foi acordado efectuar ao nível do Regulamento as seguintes alterações:

1. Adoptar, em todo o articulado do regulamento, a designação, “E.P., Estradas de Portugal. S.A.” para identificar esta entidade; 

2. Retirar da alínea a) do artigo 120.º a “E.R.333 (Variante entre Perrães e Águeda)”, adoptando para esta variante a mesma designação do restante 

traçado da estrada nacional correspondente, ou seja E.N.333. Esta alteração será realizada tanto ao nível do regulamento como da Planta de 

Ordenamento e da Planta de Condicionantes;

3. Substituir, na alínea b) do artigo 120.º, e no que diz respeito ao troço desclassificado da E.N.1, e caso seja possível, as especificações dos quilómetros 

por especificações geográficas, à semelhança do referido para a EX- E.N.230 (“entre a E.N.1 Águeda até ao limite do Concelho até Travassô”) na alínea 

c) do mesmo artigo; 

4. Incluir na alínea a) do artigo 121.º, referente à constituição do Sistema Primário, a rede rodoviária desclassificada sob jurisdição da EP, Estradas de 

Portugal. S.A.;

5. Anular a alínea b) do artigo 123.º e incluir na alínea a) do mesmo artigo a rede rodoviária desclassificada, para a qual as faixas de protecção “non 

aedificandi” são também as definidas na legislação em vigor aplicável; 

6. Retirar todas as referências à A32, devendo apenas constar, em vez desta, IC2. 

Parecer Geral DRCC Parecer favorável desde que as alterações solicitadas na reunião de 08/10/2010 e da 7.ª CTA (acima referenciadas) sejam tidas em consideração.

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades da CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

EP Estradas 

de Portugal. 

S.A.

Regulamento

A CMA procedeu à alteração (a E.P. forneceram à CMA o suporte digital dos traçados do IC2-Coimbra/Oliveira de Azeméis e da ligação a Aveiro a fim de 

serem devidamente representadas nas peças desenhadas do plano, incluindo a geometria das intercepções e ligações constantes nos Estudos Prévios 

aprovados. 

Planta de Ordenamento e Planta de 

Condicionantes

A CMA procedeu à alteração.



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Administração da Região Hidrográfica do Centro, IP

Discrepâncias detectadas relativamente a captações de água para abastecimento público, não sendo claro quantas captações possui a Autarquia 

(solicitam esclarecimentos): As captações encontram-se assinaladas na planta Rede de Abastecimento de Água - Existente. Estão marcadas 18 

captações activas e 5 desactivadas. Das activas, 3 apresentam os respectivos perímetros de protecção assinalados, no entanto apenas a captação de 

Assequins possui o perímetro de protecção publicado (pela RCM 32/2006). Para as captações da Redonda e de Falgarosa está a decorrer o processo de 

delimitação dos respectivos perímetros de protecção. Caso a publicação dos perímetros de protecção destas duas captações ocorra ainda durante este 

processo de revisão, então as suas localizações deverão constar na proposta final da planta de condicionantes.

Discrepâncias detectadas relativamente a captações de água para abastecimento público, não sendo claro quantas captações possui a Autarquia 

(solicitam esclarecimentos): Na tabela 4 de estudo ambiental deste PDM estão indicadas 16 captações de água, sendo 4 destas de águas superficiais.

Discrepâncias detectadas relativamente a captações de água para abastecimento público, não sendo claro quantas captações possui a Autarquia 

(solicitam esclarecimentos): Na planta de condicionantes estão marcadas 19 captações, estando 3 com os respectivos perímetros de protecção. Para a 

captação de Redonda estão assinalados dois furos, mas apenas um tem marcado o respectivo perímetro de protecção.

Face à legislação vigente, todas as captações precisam de ter os respectivos perímetros de protecção aprovados. Como se aguarda a publicação de 

legislação relativamente a este assunto para as captações superficiais, recomenda-se que no prazo máximo de 1 ano após a sua publicação se proceda 

à demarcação daqueles perímetros, salvo disposição contrária prevista na nova legislação.

A CMA integrou apenas na planta de condicionantes as captações e respectivos perímetros de protecção legalmente estabelecidos. Relativamente às 

que se aguardam a respectiva aprovação, a CMA procederá à alteração da planta de condicionantes em conformidade com o estabelecido no RJIGT.

O regulamento não se refere ao domínio hídrico nem à gestão dos recursos hídricos, pelo que sugere-se que sejam incluídos os temas: a) Descarga e 

tratamento de efluentes líquidos, com o intuito de ultrapassar as situações descritas no RA (página 86) e que se citam: existem diversos casos no 

Concelho em que particulares optaram por não ligar os seus esgotos à rede da SIMRIA (nem a qualquer tipo de tratamento), recorrendo em alternativa a 

fossa sépticas ou, no caso de algumas unidades industriais, a um sistema de tratamento de efluentes próprio, lançando posteriormente os efluentes 

tratados para as linhas de água, o que contribui, sob diferentes aspectos, para a já referida degradação da qualidade ambiental do meio (não só dos 

aquíferos, como também do solo).

O regulamento não se refere ao domínio hídrico nem à gestão dos recursos hídricos, pelo que sugere-se que sejam incluídos os temas: b) Aspectos 

relativos aos instrumentos condicionadores da gestão territorial, tais como o plano estratégico de abastecimento de água e de saneamento de águas 

residuais (PEAASAR II), o programa nacional para o uso eficiente da água (PNUEA) e a estratégia nacional para os efluentes agro-pecuários e agro-

industriais (ENEAPAI).

O regulamento não se refere ao domínio hídrico nem à gestão dos recursos hídricos, pelo que sugere-se que sejam incluídos os temas: c) 

Impermeabilizações máximas do solo (índice de impermeabilização) a permitir pelo PDM, como forma de minimizar os impactes negativos em termos de 

recarga dos aquíferos e de caudais de escorrências superficiais, com reflexo nas inundações.

Relativamente à impermeabilização do solo, consta do artigo que regulamenta os logradouros no capítulo do solo urbano que: "1. É proibida a 

impermeabilização de mais de 50% da área não construída da parcela ou lote numa profundidade de 50 m a partir do limite do espaço público, admitindo-

se nas parcelas ou lotes de reduzida dimensão que este valor seja ultrapassado, desde que se destine a pavimentação do acesso à garagem.

2. Para além dos 50 m a partir da via geradora de perímetro, não são permitidas quaisquer impermeabilizações que não as que resultem das construções 

a edificar e dos seus acessos."

Consta também do artigo que define os objectivos, parâmetros urbanísticos e formas de execução das UOPG, definindo um índice de impermeabilização 

máximo de 0.7.

O regulamento não se refere ao domínio hídrico nem à gestão dos recursos hídricos, pelo que sugere-se que sejam incluídos os temas: d) Servidões 

relativas ao domínio hídrico.
Foi incluído o domínio hídrico no artigo relativo à identificação e regime no capítulo Condicionantes - Servidões e Restrições de Utilidade Pública.

No ponto 3.1 do Relatório Ambiental (RA) são indicados os intrumentos de gestão territorial que a Câmara Municipal de Águeda considerou relevantes 

para a revisão deste PDM. Dada a relevância que o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) possui em termos de gestão deste 

recurso natural e atendendo a que o PNUEA não aparece incluído no Quadro 3 - "Instrumentos pertinentes considerados na elaboração do PDM de 

Águeda", sugere-se a sua inclusão na revisão deste PDM.

Constata-se também que a Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI) e o Plano Estratégico de Abastecimento 

de Água e Saneamento de Águas Residuais 2007-2013 (PEAASAR II) não foram incluídos no Quadro de Referência Estratégico (QRE) conforme se 

verifica na Figura 3 do RA, pelo que se sugere que as políticas de gestão da água preconizadas nestes documentos sejam inseridas na revisão do PDM.

Regulamento

ARH Centro

Estudos Sectoriais

Planta de Condicionantes

Relatório Ambiental
As ponderações de todos os pareceres e considerações respeitantes à AAE da Revisão do PDM encontram-se devidamente fundamentadas e 

apresentadas no Anexo III do Relatório Ambiental.

De acordo com as orientações da CCDRC, estas matérias possuem enquadramento legal próprio, não cabendo ao PDM regular estas situações.

Esclarece-se o seguinte: no Concelho existem 16 captações públicas (as quais incluem apenas uma das captações da Redonda, uma vez que a outra 

captação constitui apenas um ponto intermédio de bombagem), às quais acrescem as captações do Carvoeiro (considerado como uma captação, uma 

vez que tem exploração única, embora com dois furos), mais 3 captações privadas referentes ao Sistema Autónomo de Segadães da propriedade da 

Junta de Freguesia. De referir que os estudos têm números de captações diferentes, uma vez que foram elaborados e aprovados pela CTA em data 

anterior à versão final do Plano, e daí o número de captações não ser igual.

Fundamentação / Ponderação da CMAEntidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Administração da Região Hidrográfica do Centro, IP

ARH Centro

Estudos Sectoriais
Esclarece-se o seguinte: no Concelho existem 16 captações públicas (as quais incluem apenas uma das captações da Redonda, uma vez que a outra 

captação constitui apenas um ponto intermédio de bombagem), às quais acrescem as captações do Carvoeiro (considerado como uma captação, uma 

vez que tem exploração única, embora com dois furos), mais 3 captações privadas referentes ao Sistema Autónomo de Segadães da propriedade da 

Junta de Freguesia. De referir que os estudos têm números de captações diferentes, uma vez que foram elaborados e aprovados pela CTA em data 

anterior à versão final do Plano, e daí o número de captações não ser igual.

Fundamentação / Ponderação da CMAEntidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA

O RA não apresenta a caracterização actual e futura do concelho relativa às matérias tratadas nos documentos acima mencionados (PNUEA, ENEAPAI e 

PEAASAR II). Considera-se importante a descrição de eventuais medidas adoptadas pelo município para o Uso Eficiente da Água, qual a possibilidade e 

adequabilidade das soluções preconizadas no ENEAPAI e qual a sua situação face aos objectivos preconizados no PEAASAR II.

Relativamente aos indicadores apresentados constata-se que, na sua maioria, são genéricos e não indicam os termos da sua medição. De acordo com o 

Guia de boas práticas para avaliação ambiental estratégica da Agência Portuguesa do Ambiente, os indicadores deverão ser robustos e mensuráveis.

ARH Centro

Relatório Ambiental
As ponderações de todos os pareceres e considerações respeitantes à AAE da Revisão do PDM encontram-se devidamente fundamentadas e 

apresentadas no Anexo III do Relatório Ambiental.



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Administração Regional de Saúde do Centro, IP

ARSC Parecer Geral O representante da ARSC informou que sendo o PDM um instrumento essencialmente de natureza estratégica, não apresenta questões que possam acarretar impactes negativos para a saúde da população do concelho de Águeda, pelo que a posição da entidade sobre os elementos analisados é favorável.

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA Fundamentação / Ponderação da CMA



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Autoridade Nacional de Protecção Civil

Estudos Sectoriais

Planta de equipamentos: Nos equipamentos referenciados como pertencentes à segurança e protecção civil, sugere-se a inclusão de Centro de Meios 

Aéreos de Águeda (instalado junto ao Aeródromo do Casarão), bem assim como das instalações da Cruz Vermelha. Também se sugere que seja 

referenciada a rede de pontos de água afecta à defesa da floresta contra incêndios. O Centro de Meios Aéreos e a referida rede deveriam ainda constar 

da planta de condicionantes.

O Centro de Meios Aéreos e a Cruz Vermelha foram integrados na planta de equipamentos. No que diz respeito à rede de pontos de água afecta à 

defesa da floresta contra incêndios, importa referir que, não sendo estes equipamentos de urtilização colectiva de acordo com as normas da DGOTDU, 

não foram incluídos na planta, no entanto, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios é um elemento que acompanha o PDM, o qual já 

inclui esta informação.

Planta de Ordenamento

Em relação à UOPG1 - Parque Empresarial do Casarão, reitera-se o já informado do antecedente quanto ao respectivo Plano de Pormenor, já 

apresentado a este CDOS: "entende-se a emissão de um parecer favorável ao Plano de Pormenor, condicionado à consulta prévia e emissão de parecer 

do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC, IP), de forma a avaliar se a implantação do Parque Empresarial junto ao Aeródromo do Casarão, pese 

embora a existência de uma faixa de 100 m, que corresponde à parcela de gestão de combustíveis, não constituirá um risco potencial para a segurança 

de pessoas e bens. Este facto é particularmente relevante atendendo a que o dito aeródromo funciona, atrás já referido, como Centro de Meios Aéreos 

(CMA) da Autoridade Nacional de Protecção Civil, integrado no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, e se encontra sujeito ao tráfego 

de aeronaves ligeiras e médias".

No âmbito da aprovação de futuros planos de pormenor para a área e de acordo com o estipulado no artigo 75.º-C do RJIGT cabe à CCDRC convocar 

uma reunião em conferência de serviços com as entidades com interesses na área do PP para aprovação do mesmo, não cabendo ao PDM a definição 

deste tipo de procedimentos. Acresce ainda referir que, de acordo com as orientações da CCDRC, o PDM , por um lado não pode exigir pareceres que 

não estejam previstos nos diplomas específicos, sob pena de violação do princípio da legalidade, e por outro lado, mesmo que estejam previstos nos 

respectivos diplomas, ao PDM não compete reproduzir essa exigência sob pena de, sempre que não os preveja, tal seja entendido com se a consulta das 

entidades em causa não seja obrigatório.  

Sugere-se a introdução da alínea i) Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) no número 2 do artigo 5.º do capítulo I A CMA procedeu à alteração.

Sugere-se a introdução das alíneas x) Área abrangida pelas cheias; y) Equipamentos, infra-estruturas e sistemas que asseguram a segurança e 

protecção civil; z) Rede de defesa da floresta contra incêndios no número 1 do artigo 7.º do capítulo II
A CMA procedeu à alteração.

Sugere-se a introdução de um número no artigo 20.º da secção III do capítulo IV da seguinte forma: 13 - Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, a construção de edificações 

para habitação, comércio ou serviços e indústria fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados no PMDFCI com risco de 

incêndio da classe alta ou muito alta, sem prejuízo das infra-estruturas definidas na Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI).

Na planta de ordenamento foram introduzidas as áreas edificadas consolidadas em planta independente. No que diz respeito à introdução deste número 

no articulado do regulamento, esta é uma questão que de acordo com as orientações da CCDRC decorre da Lei,  já se encontrando por isso 

devidamente salvaguardada, não sendo uma atribuição legal do PDM reproduzir as directivas da legislação em vigor.

Sugere-se a introdução de um número no artigo 36.º da secção I do capítulo V da seguinte forma: 2 - Qualquer operação urbanística deve igualmente 

assegurar boas condições de acesso e infra-estruturas adequadas para os meios de socorro, devendo ser cumpridas as normas e requisitos técnicos em 

vigor sobre a segurança contra incêndios em edifícios (Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e legislação complementar).

No que diz respeito à introdução deste número no articulado do regulamento, esta é uma questão que de acordo com as orientações da CCDRC decorre 

da Lei,  já se encontrando por isso devidamente salvaguardada, não sendo uma atribuição legal do PDM reproduzir as directivas da legislação em vigor.

Sugere-se a introdução de um número no artigo 47.º da seguinte forma:

3 - Nas áreas abrangidas pelas cheias não deverá ser permitida a construção ou reconstrução de estruturas de saúde, estabelecimentos de ensino, 

equipamentos, infra-estruturas e sistemas que asseguram a segurança e a protecção civil, edifícios de grande concentração populacional (ex: centros 

comerciais, cineteatros, pavilhões desportivos, hipermercados, etc...), indústrias perigosas, (nomeadamente as abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 254/2007 

de 12 de Julho - Directiva Seveso II), eixos rodo-ferroviários principais, centrais eléctricas e outras estruturas que ponham em perigo pessoas, bens e o 

ambiente.

4 - Os leitos de cheia nas áreas urbanas devem ser preferencialmente espaços abertos, vocacionados para actividades de recreio e lazer, podendo incluir 

eventuais estruturas ligeiras de apoio.

5 - Os leitos de cheia fora dos aglomerados urbanos devem ser preferencialmente espaços vocacionados para a actividade agrícola e /ou utilizados como 

corredores ecológicos.

Esta sugestão não se encontra fundamentada na legislação em vigor, pelo que não foi considerada pela CMA. Apenas se encontra legalmente 

estabelecido relativamente à construção nestas áreas, no âmbito do Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de Novembro e da Lei da Água, que "na ausência da 

delimitação e classificação das zonas inundáveis ou ameaçadas por cheias, devem os instrumentos de planeamento territorial estabelecer as restrições 

necessárias para reduzir o risco e os efeitos das cheias, devendo estabelecer designadamente que as cotas dos pisos inferiores das edificações sejam 

superiores à cota local de máxima cheia conhecida". Esta situação encontra-se prevista no artigo 72.º da versão final do regulamento da Revisão do 

PDM. Acresce ainda referir que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de Outubro, compete à ARH, com a colaboração da ANPC, IGP e 

CNGRI, definir unidades de gestão; efectuar a avaliação preliminar de riscos de inundações; propor zonas de riscos potenciais significativos de 

inundações; elaborar as cartas de zonas inundáveis para áreas de risco e as cartas de riscos de inundações; elaborar e implementar os planos de gestão 

de riscos de inundações; desenvolver planos de gestão de risco de inundações. Cabe apenas aos planos municipais de ordenamento do território 

(PMOT) garantir a devida compatibilzação com os planos de gestão dos riscos de inundações quando estes últimos estiverem em vigor. Até à conclusão 

das cartas de zonas inundáveis para áreas de risco e das cartas de risco de inudações, para efeitos de delimitação das zonas inundáveis, das zonas 

ameaçadas pelas cheias (...), no âmbito da elaboração ou revisão dos PMOT e da elaboração das cartas da REN, aplica-se o disposto na legislação em 

vigor para essas zonas.

Sugere-se a introdução de um novo artigo designado por "Segurança Contra Incêndios" na subsecção VI da secção II da seguinte forma: 1 - Deverá ser 

assegurado que na reabilitação ou construção do edificado seja privilegiado o uso de materiais resistentes à propagação do fogo e outras medidas de 

segurança passiva, bem assim como velar pela melhoria do acesso dos meios de socorro (incluindo regulamentação sobre estacionamento e tráfego) e 

adequação da rede de hidrantes.

No que diz respeito à introdução deste número no articulado do regulamento, esta é uma questão que de acordo com as orientações da CCDRC decorre 

da Lei,  já se encontrando por isso devidamente salvaguardada, não sendo uma atribuição legal do PDM reproduzir as directivas da legislação em vigor.

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

ANPC

Regulamento



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Autoridade Nacional de Protecção Civil

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

ANPC

Sugere-se a introdução de dois números no artigo 76.º da subsecção VI da secção II da seguinte forma:

3 - Devem ser consideradas as regras de segurança relativas às unidades industriais perigosas, gasodutos, oleodutos e outras condutas com matérias 

perigosas, nomeadamente as distâncias de segurança às zonas circundantes residenciais, vias de comunicação, de serviços, comércio, hospitais, outros 

locais ou estabelecimentos frequentados habitualmente pelo público e zonas ambientalmete sensíveis (nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

254/2007, de 12 de Julho).

4 - Não será permitida a instalação de novos edifícios de habitação, de comércio, escolas, hospitais e outros estabelecimentos que recebem o público nas 

zonas circundantes às indústrias perigosas, gasodutos, oleodutos e outras condutas com matérias perigosas, já existentes, que não respeitem as 

distâncias referidas no número anterior.

No que diz respeito à introdução deste número no articulado do regulamento, esta é uma questão que de acordo com as orientações da CCDRC decorre 

da Lei,  já se encontrando por isso devidamente salvaguardada, não sendo uma atribuição legal do PDM reproduzir as directivas da legislação em vigor.

Sugere-se a introdução de um número no artigo 91.º da subsecção V da secção III da seguinte forma: Os usos, afastamentos e (…) são os constantes no 

artigo 75.º, nos números 1, 3 e 4 do artigo 76.º (…).

No que diz respeito à introdução deste número no articulado do regulamento, esta é uma questão que de acordo com as orientações da CCDRC decorre 

da Lei,  já se encontrando por isso devidamente salvaguardada, não sendo uma atribuição legal do PDM reproduzir as directivas da legislação em vigor.

ANPC

Regulamento



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Direcção-Geral de Energia e Geologia

Deve constar a seguinte informação relativa a Espaços de recursos geológicos: Área cativa para argila Águeda/Anadia; MNPPP0130 Pedido de 

propecção e pesquisa de caulino; Antiga concessão mineira n.º 2294 "Boucinha", na freguesia de Talhadas, concelhos de sever do Vouga e Águeda, de 

W e Sn; Pedreiras que se localizam fora da área cativa de argilas Águeda/Anadia n.º 5820 "Bustelo".

Em reunião de concertação realizada no dia 03/09/2009 entre a CCDRC, a DGEG e a CMA, ficou acordada a introdução na planta de ordenamento, para 

o caso das pedreiras que se localizam fora da área cativa de Águeda/Anadia, de uma exploração consolidada e uma área de exploração potencial. Esta 

última virá cartografada a tracejado. A CMA procedeu às alterações em conformidade com o solicitado e com a shapefile fornecida pela DGEG.

Deve constar a seguinte informação relativa a Recursos hidrominerais: 2 água de nascente (NAS037000 "serrana-Mina 1" e NAS 037000 "Serrana Mina 

2"); Quinta do Serém (Recurso hidromineral potencial); Área de protecção das Captações.

Em reunião de concertação realizada no dia 03/09/2009 entre a CCDRC, a DGEG e a CMA, existiu igualmente acordo na introdução na planta de 

ordenamento do recurso hidromineral potencial. A CMA procedeu à sua identificação na planta  de ordenamento, em conformidade com o solicitado e 

com a shapefile fornecida pela DGEG.

Deve constar a seguinte informação relativa a Recursos geológicos: Área cativa de argilas; 4 pedreiras (n.º 5820 "Bustelo", n.º 5869 "Pinhal da Guarita", 

n.º 6542 "Vale da Algoa" e n.º 3749 "Vale de Água n.º 3"); 2 água de nascente (NAS037000 "Serrana - Mina 1" e NAS037000 "Serrana Mina 2").

Relativamente à questão levantada quanto à identificação, na Planta de Condicionantes, de todos os espaços licenciados ou concessionados de 

exploração de recursos geológicos, foi referido pela representante da CCDRC, na conferência de serviços, que, conforme decorre da legislação em vigor, 

esta Planta apenas deve conter as servidões administrativas e restrições de utilidade pública legalmente constituídas. As restantes situações, 

nomeadamente aquelas que digam respeito a pretensões de futuro licenciamento de novas explorações, poderão ser salvaguardadas através da sua 

integração na categoria de Espaços de Exploração de Recursos Geológicos na Planta de Ordenamento.

Deve constar a seguinte informação relativa a Infra-estruturas básicas: Gasoduto de 2º escalão. A CMA integrou esta informação na planta de condicionantes.

A secção VI deve ser alterada do seguinte modo:

Artigo 32.º Usos:

1 - Os Espaços de Recursos Geológicos identificados nas Plantas de Condicionantes e de Ordenamento destinam-se à função de conhecimento 

identificado pelas áreas de exploração potencial e de prospecção e pesquisa, definida como área cujo potencial geológico carece de um aprofundar do 

seu conhecimento tendo em vista as funções desempenhadas pelos recursos geológicos ou sitas em unidades geológicas em que os estudos existentes, 

ou a realizar, possibilitam inferir a existência de recursos passíveis de exploração, sendo esta previsível ou até pretendida e à função de valorização 

identificados por áreas onde foram revelados recursos geológicos passíveis de aproveitamento. Tem contemplado a subcategoria designada por área de 

exploração consolidada entendida como a área onde ocorre uma actividade produtiva significativa de depósitos minerais e, ou, de massas minerais cujo 

desenvolvimento deverá ser objecto de uma abordagem global tendo em vista o racional aproveitamento do recurso geológico. Pode incluir áreas 

concessionadas, licenciadas e outras áreas adjacentes para a progressão da actividade.

2 - Nestes espaços para além da actividade de exploração e extracção mineira é permitida a instalação de actividades industriais que complementem a 

função dominante ou de indústrias associadas à transformação primária da matéria-prima extraída e de gestão de resíduos e reciclagem.

Artigo 33.º Condições de ocupação:

1 - As actividades industriais complementares referidas no artigo anterior que ocorram nestes espaços terão de cumprir os parâmetros construtivos 

definidos para os Espaços Industriais e de Armazenagem.

2 - As edificações destinadas à casa de guarda ou de apoio à exploração não poderão ultrapassar uma única fracção nem os 150 m² de área total de 

construção.

3 - Os afastamentos às estremas da parcela das edificações associadas à exploração mineira, terão de ser iguais ou superiores a 10 m.

Artigo 34.º Funcionamento e recuperação paisagística:

Substituir todo o artigo do seguinte modo: Os planos ambientais e de recuperação paisagística (PARC), previstos na legislação em vigor, deverão ser 

implementados por fases, de acordo com os respectivos planos de pedreira, aprovados pelas entidades competentes.

Observação: Não se justifica o n.º 2 na medida em que as situações de protecção/recuperação ambiental estão determinadas no Plano Ambiental e da 

Recuperação Paisagística. Relativamente ao n.º 3 o mesmo também tem acolhimento nas respectivas condições do licenciamento da pedreira.

Em reunião sectorial de concertação do dia 23/02/2010, a CCDRC referiu que estas normas decorrem da Lei, estando por isso já devidamente 

salvaguardadas, não devendo as mesmas ser retiradas da proposta de regulamento, tendo a CMA procedido em conformidade. Importa ainda referir que 

as orientações da CCDRC foram no sentido de que esta regra fosse aplicada a todo o regulamento, por não ser das atribuições legais do PDM reproduzir 

as directivas da legislação em vigor.

Parecer Geral

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

DGEG

Planta de Ordenamento

Planta de Condicionantes

Regulamento

Favorável condicionado ao referido acima.

A CMA procedeu à redacção desta secção do articulado incluindo três artigos: o primeiro com a identificação e objectivos, no qual integrou a definição 

dos três tipos de espaços a contemplar (Espaços de Exploração Consolidada, Espaços de Exploração Potencial e Espaços de Recursos Hidrominerais); 

o segundo com a definição dos usos e condições de ocupação e o terceiro com o regime de edificabilidade. Relativamente ao artigo de condições de 

ocupação, que passou a designar-se por regime de edificabilidade, e uma vez que esta é uma categoria de espaço do solo rural, as futuras construções 

terão de cumprir os afastamentos às estremas previstos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) em vigor. A fim de 

assegurar a manutenção das explorações e extracções mineiras existentes, adicionou-se um artigo no capítulo do solo urbano, referindo que: as 

actividades de exploração e extracção mineira existentes em solo urbano, à data de entrada em vigor do PDM, podem manter a referida exploração 

desde que se verifiquem as condições constantes no artigo referente à compatibilização de usos e actividades. A anterior redacção do artigo 34º foi 

alterada de acordo com as orientações da CCDRC e da DGEG, estando vertido nos artigos 53º e 54º da proposta de regulamento.



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Direcção Regional de Educação do Centro

Parecer Conferência de Serviços

A representante da DREC referiu que se verifica que os equipamentos educativos previstos no PDM coincidem com os previstos na Carta Educativa (CE) 

homologada, com excepção da requalificação do Jardim de Infância de Castanheira do Vouga, que constando da Carta Educativa, não figura no PDM. 

Por outro lado, em consequência de propostas de edificação de centros educativos, no âmbito da candidatura ao “Programa de Requalificação da Rede 

Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e  Pré-escolar”, verifica-se a existência de alterações à CE. Relativamente aos espaços reservados para 

equipamentos educativos, embora estejam previstas na CE várias aquisições de terrenos, apenas são representadas graficamente 4 áreas para esse 

efeito. Parecer favorável condicionado à rectificação dos pontos mencionados acima.

A Câmara Municipal esclareceu que as restantes áreas constam da Planta de Ordenamento e estão inseridas em espaço urbano, onde é admitida a 

edificação deste tipo de equipamentos, estando apenas referenciados especificamente aqueles que já se encontram inequivocamente definidos. Sobre a 

requalificação do Jardim Infantil de Castanheira do Vouga foi dada a informação pela Câmara Municipal de que a DREC propôs o encerramento deste 

equipamento.

No que respeita às alterações à CE, foi referido pela Câmara Municipal e pela CCDRC que será possível proceder a uma alteração por adaptação ao 

PDM, nos termos do n.º 1 do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, para a conformação do PDM com uma eventual futura revisão da 

CE.

Parecer Após Conferência de 

Serviços

No seguimento da conferência de serviços, a DREC emitiu parecer favorável à proposta de Revisão do PDM, em 25/06/2009, desde que a Câmara 

Municipal assuma o compromisso de proceder a uma allteração por adaptação ao PDM, nos termos do número 1 do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro, por forma a compatibilizá-lo com uma eventual revisão da Carta Educativa, que venha a reflectir as alteraçãoes resultantes 

das opções tomadas em sede de candidatura ao Programa de Requalificação da Rede do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar.

A CMA, nos elementos que acompanham o plano e no que se refere à carta educativa, associou os documentos referentes à monitorização da mesma.

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

DREC



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Guarda Nacional Republicana

GNR Parecer Geral O representante da GNR informou que o parecer da entidade sobre o plano é favorável.

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA Fundamentação / Ponderação da CMA



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): ICP - Autoridade Nacional de Comunicações

ICP-ANACOM Parecer Geral O representante do ICP-ANACOM informou que os elementos analisados não contêm matéria cuja apreciação seja da competência deste Instituto e não existe actualmente qualquer servidão radioeléctrica no concelho, pelo que o seu parecer é favorável.

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA Fundamentação / Ponderação da CMA



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Instituto do Desporto de Portugal

IDP Parecer Geral

O representante da Direcção Regional do Centro do IDP informou que após análise dos elementos constantes do processo relativo à revisão do PDM de 

Águeda, verifica-se que este tem como objectivo principal “a necessidade de reestruturar o território municipal do ponto de vista do seu zonamento, (...) 

criação de um normativo adequado às preexistências e orientador das opções territoriais à escala individual, com a devida adequação às novas 

realidades sócio-económicas”.

Quanto aos equipamentos previstos para o concelho, com cerca de 49000 habitantes, face ao levantamento apresentado verifica-se que as necessidades 

da população se encontram na generalidade satisfeitas relativamente às tipologias dos Equipamentos Desportivos de Base, com excepção das piscinas 

cobertas, dos pequenos campos de jogos e dos grandes campos de jogos, segundo os critérios constantes das Normas de Programação e 

Caracterização de Equipamentos Colectivos, publicadas em Maio de 2002 pela DGOTDU.

Assim, para além do objectivo expresso de requalificação/ampliação de várias zonas desportivas existentes e colmatação da situação de carência de 

pequenos campos de jogos, deverão ainda ser previstos os equipamentos em falta, tendo em vista atingir a dotação funcional útil m2/habitante 

recomendada pelas referidas Normas de Programação.

Neste contexto, entende-se estarem reunidas as condições mínimas para a emissão de parecer favorável, no pressuposto de que as questões 

enunciadas serão devidamente consideradas.

Esclarece-se que os usos associados aos equipamentos de utilização colectiva, incluindo os de desporto, são admitidos em diversas categorias de 

espaço, especialmente as inseridas no solo urbano, estando por isso garantida a possibilidade de execução dos mesmos. A sua execução efectiva é 

realizada a uma escala e conteúdo programático diferenciados dos do PDM. Salienta-se ainda que constam do regulamento da Revisão do PDM os 

parâmetros de dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes de utilização colectiva e de equipamentos de utilização colectiva a aplicar a 

operações de loteamento ou a operações urbanísticas de impacte semelhante a um loteamento.

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA Fundamentação / Ponderação da CMA



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Instituto Nacional de Aviação Civil, IP

Zona de protecção do aeródromo. Na planta de condicionantes não é definida qualquer condicionante relativa ao aeródromo. Para protecção do 

aeródromo e garantia de continuidade da sua possibilidade de operação deveria ser constituída uma servidão aeronáutica a qual deverá ser promulgada 

em Diário da República de acordo com o definido nos termos do previsto no Decreto-Lei 45987 de 22 de Outubro de 1964 e também deverá estar 

reflectida na supracitada planta de condicionantes.

Não estando constituída a servidão aeronáutica esta não poderá ser incluída na planta de condicionantes, a qual apenas poderá reflectir as 

condicionantes já legalmente estabelecidas, no entanto alerta-se a CCDRC para a necessidade de estabelecer medidas interinas de protecção ao 

aeródromo, medidas essas que deverão ser encontradas no âmbito do PDM mas com um estatuto diferente do que resulta na planta de condicionantes.

Quanto à identificação do aeródromo, que não deve ser feita na Planta de Condicionantes, uma vez que este ainda não tem servidão aeronáutica 

constituída, a representante da CCDR referiu que a área afecta a esta infra-estrutura (incluindo as respectivas superfícies de desobstrução e de 

protecção) pode ser identificada na Planta de Ordenamento e regulamentada através de articulado próprio no Regulamento do PDM. Face a esta 

consideração a CMA integrou as superfícies de desobstrução numa planta de ordenamento independente, inserindo, ao nível da regulamentação das 

disposições comuns ao solo rural e solo urbano, um artigo condicionando as novas construções e novas plantações de espécies florestais ao 

cumprimento das restrições em termos de altura associadas às superfícies de desobstrução. As superfícies de desobstrução consideradas dizem respeito 

à Apreciação Prévia de Viabilidade para Ampliação do Aeródromo de Águeda, formalizada e aprovada junto do INAC.

Zona de protecção do heliporto. Na planta de condicionantes não é definida qualquer condicionante relativa ao heliporto. Manifesta-se a mesma 

necessidade de constituição de servidão aeronáutica e de salvaguarda das mesmas antes da sua constituição de acordo com o definido no ponto 

anterior.

À semelhança do que acontece com o aeródromo, também o heliporto não tem servidão aeronáutica constituída, pelo que a sua identificação não pode 

integrar a planta de condicionantes. O heliporto também consta do processo de Apreciação Prévia de Viabilidade referida no ponto anterior.

Decreto-Lei n.º 186/2007, de 10 de maio. Este diploma define quais as condições de certificação de aeródromos/heliportos, remetendo para certas 

considerações que, para salvaguarda da possibilidade de expansão, ou para efeitos de novos projectos no aeródromo/heliporto deverão ser 

considerados. Deverá ser adoptado um procedimento idêntico ao definido no ponto 1.

Este diploma foi tido em consideração no processo de Apreciação Prévia de Viabilidade para Ampliação do Aeródromo Municipal de Águeda apresentado 

ao INAC, o qual mereceu parecer favorável desta entidade emitido em 30/01/2009. 

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

INAC Planta de Condicionantes



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Turismo de Portugal, IP

Tendo presente o novo Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos - Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de 

Março, propõe-se que seja anulada a definição de "empreendimentos turísticos" no artigo 4.º da proposta de regulamento, pois poderá tornar-se 

redundante aquela referência, quando a legislação em vigor possui tais definições; na alternativa de se manter a definição em causa, a mesma terá que 

espelhar claramente a terminologia em vigor.

Chama-se a atenção de que com a entrada em vigor da referida legislação, algumas tipologias deixaram de estar contempladas, nomeadamente os 

meios complementares de alojamento turístico, o turismo rural e os parques de campismo rurais. A denominação correcta para a tipologia de parques de 

campismo é agora de "parques de campismo e de caravanismo". Foi também regulamentada a tipologia de "empreendimentos de turismo de natureza".

A CMA eliminou a definição de "empreendimentos turísticos" por já se encontrar estabelecida em diploma legal específico, à semelhança do efectuado 

também para outras definições. Procedeu ainda à correcção das tipologias de empreendimentos turísticos, de acordo com a legislação em vigor, ao longo 

de todo o articulado.

Na mesma perspectiva deverá ser rectificada a referência aos empreendimentos turísticos constante do n.º v) da alínea b) do artigo 9.º, não havendo 

necessidade de se referir "turismo de natureza", uma vez que aquela tipologia integra os empreendimentos turísticos.
Esta sugestão foi tida em conta na alteração de todo o regulamento.

Também a alínea c) do n.º 1 do artigo 15.º, deverá ser anulada, tendo em conta que já não existe a tipologia de parque de campismo rural e os parques 

de campismo e caravanismo estão também integrados nos empreendimentos turísticos.
Esta sugestão foi tida em conta na alteração de todo o regulamento.

Tendo em conta que se trata de uma situação que decorre da legislação aplicável, julga-se não ser necessário referenciar o Turismo de Portugal no n.º 1 

do artigo 41.º (articulado que define regras para as caves), pois os estabelecimentos hoteleiros carecem sempre de parecer do Turismo de Portugal; julga-

se ainda que a terminologia a utilizar deverá ser de "empreendimentos turísticos", de forma a ser abrangente a todas as tipologias.

Esta sugestão foi tida em conta na alteração de todo o regulamento.

No artigo 43.º deverá ser também definida a capacidade de estacionamento para os empreendimentos turístícos , tendo em conta que a legislação 

aplicável não define essa capacidade para estabelecimentos hoteleiros de 1, 2 ou 3 estrelas (apenas refere uma capacidade de estacionamento de 20% 

do total do número de quartos para os estabelecimentos hoteleiros de 4 e 5 estrelas).

Sobre esta matéria, julga-se adequado utilizar a mesma regra que a legislação aplicável define para estabelecimentos hoteleiros de 4 e 5 estrelas.

A CMA procedeu à alteração, tendo estabelecido 1 lugar de estacionamento por cada 5 quartos para os estabelecimentos hoteleiros.

Tal como referido nas anteriores apreciações por parte do Turismo de Portugal, os empreendimentos turísticos permitidos nos "espaços industriais e de 

armazenagem", deverão ficar condicionados a não coexistirem com actividades ruidosas ou poluentes, sob pena de não se garantir a necessária 

qualidade do empreendimento turístico. A esta situação poderão ainda prever-se, em sede de regulamento, medidas minimizadoras especiais, além das 

que decorrem da legislação em vigor do ruído e da poluição.

Nos "espaços industriais e de armazenagem", agora designados por "espaços de actividades económicas", apenas foi prevista a possibilidade de 

edificação de estabelecimentos hoteleiros como usos compatíveis, cabendo a estes ponderar os impactes de se localizarem numa categoria de espaço 

onde o uso dominante tem associados impactes relevantes em termos de ruído e poluição. De acordo com a versão final do regulamento, os 

estabelecimentos hoteleiros só poderão ser instalados em espaços de actividades económicas desde que garantam os níveis de ruído interior que não 

ultrapasse os 65 dB(A) durante o período diurno e de entardecer e os 55 dB(A) durante o período nocturno, de modo a assegurar a qualidade do 

empreendimento turístico.

Parecer Geral

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

TP

Regulamento

Parecer favorável condicionado à rectificação dos pontos mencionados acima.



Quadro de Ponderação dos Pareceres da Conferência de Serviços com as Entidades não Representadas na CTA da Revisão do PDM de Águeda (17/06/2009): Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias IP

INIR Parecer Geral

Entidade Alterações Solicitadas pelas Entidades não Representadas na CTA Fundamentação / Ponderação da CMA

O INIR emitiu parecer, em 18-06-2009, o qual referia que esta entidade procedeu à análise da documentação no que se refere à rede viária regional e nacional, entendendo que a mesma deveria ser revista , na matéria em causa, no sentido de a adequar ao Plano Rodoviário Nacional, quer em termos de 

classificação funcional das vias quer em termos das novas intervenções previstas. Referia ainda, a título de exemplo, que não era tido em conta o objecto da "Subconcessão Auto-estradas do Centro" e como tal, não eram ponderadas as conseqências desse facto.

Contudo,  em 16/07/2009, após terem obtido os esclarecimentos necessários, considerou que as questões relativas à rede rodoviária estavam ultrapassadas, referindo que a proposta do Plano Director Municipal de Águeda era válida pelo que o parecer do INIR era favorável.


