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1. 1. 1. 1. ENQUADRAMENTOENQUADRAMENTOENQUADRAMENTOENQUADRAMENTO    

O presente documento constitui o relatório de análise e ponderação das reclamações, 

observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados durante o período de 

discussão pública da 1ª revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Miranda do Corvo e do 

respetivo Relatório Ambiental, bem como a explicitação dos respetivos resultados. 

A elaboração e publicitação deste documento dão cumprimento ao que se encontra 

consagrado no artigo 77º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) – 

Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 

46/2009, de 20 de fevereiro. 

O referido documento normativo concretiza a exigência constitucional do direito de 

participação dos cidadãos nos procedimentos de planeamento territorial, que constitui um 

reforço do princípio democrático e um corolário do princípio da imparcialidade da 

administração, garantindo a ponderação de interesses públicos e privados que convergem na 

ocupação de uma determinada área territorial. 

O artigo 77.º do RJIGT, para além da participação preventiva, aquando da abertura do 

procedimento de elaboração do plano e da admissibilidade da participação ao longo de todo o 

procedimento, prevê a participação sucessiva concretizada através de uma discussão pública 

formal, que corresponde a uma participação/audição dos particulares no procedimento de 

revisão do PDM. 

É no momento da participação sucessiva que os interessados podem intervir, dando a sua 

contribuição no procedimento de planeamento, através da apresentação de reclamações, 

observações e sugestões, face ao modelo de ocupação do território proposto no plano. 

2. 2. 2. 2. TRAMITAÇÃO DO PROTRAMITAÇÃO DO PROTRAMITAÇÃO DO PROTRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DO CESSO DE REVISÃO DO CESSO DE REVISÃO DO CESSO DE REVISÃO DO PDM DEPDM DEPDM DEPDM DE    MIRANDA DO CORVOMIRANDA DO CORVOMIRANDA DO CORVOMIRANDA DO CORVO    

O processo de revisão do PDM de Miranda do Corvo foi iniciado com a deliberação da Câmara 

Municipal de 06 de abril de 1998 e com a deliberação da Assembleia Municipal de 29 de abril 

de 1998, com base no “Documento justificativo da necessidade de revisão do PDM de Miranda 

do Corvo”, elaborado pela equipa técnica do Gabinete de Apoio Técnico da Lousã/Associação 

de Municípios dos Vales do Ceira e Dueça, com a colaboração de técnicos das câmaras 
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municipais, e aceite pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDRC). 

A constituição da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) para a revisão do PDM de 

Miranda do Corvo foi aprovada por despacho nº 22560/98 do Senhor Secretário da 

Administração Local e Ordenamento do Território, do dia 14 de dezembro e publicada no 

Diário da República nº 301, II série, de 31 de dezembro de 1998. 

 
FIGURA 1 - Publicação da Constituição da Comissão Técnica para Revisão do PDM De Miranda do Corvo 

O RJIGT prevê no seu artigo 77º que a câmara municipal publicite, através da divulgação de 

avisos, a deliberação que determina a elaboração do plano, de forma a permitir a formulação 

de sugestões, bem como a apresentação de informações sobre quaisquer questões que 

possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração/revisão do PDM. 

Apesar da revisão do PDM de Miranda do Corvo ter sido iniciada ao abrigo do Decreto-Lei 

nº69/90, de 2 de março, não estando obrigada aquela publicitação, foi entendimento da 

Câmara Municipal proceder à auscultação da população de modo a tornar o processo mais 

transparente e participativo, bem como à recolha de sugestões úteis e válidas, que pudessem 

contribuir para o desenvolvimento do modelo de ocupação do território. A câmara municipal 

divulgou assim o seguinte anúncio, convidando os interessados a apresentarem as suas 

sugestões e/ou reclamações. 
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FIGURA 2 - Aviso de abertura do período de participação preventiva 

No período de participação preventiva foram recebidas 569 sugestões e reclamações, por 

parte dos munícipes, que foram sistematizadas numa listagem com identificação numérica de 

todas as sugestões e reclamações, localizadas cartograficamente e analisadas, por um lado 

face ao PDM em vigor (ordenamento e condicionantes), por outro lado face aos estudos da 

revisão, nomeadamente em termos de proposta de ordenamento para o território municipal. 

Durante o período de desenvolvimento da proposta de revisão do plano, para além de diversas 

reuniões sectoriais e sessões de trabalho, foram realizadas cinco reuniões da CTA, a ultima das 

quais correspondente ao parecer final, que se realizou no dia 14 de janeiro de 2013, tal como a 

respetiva Conferência de Serviços (CS). 

A proposta de Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi aprovada pela Comissão Regional da 

Reserva Agrícola Nacional em 14 fevereiro de 2008, enquanto a proposta de delimitação da 

Reserva Ecológica Nacional (REN) mereceu parecer favorável pela Comissão Nacional da 

Reserva Ecológica Nacional na sua 44ª reunião ordinária realizada no dia 25 de junho de 2013, 

sem prejuízo da realização de alguns ajustes.  

Concluída a elaboração da proposta de revisão do PDM, a mesma foi remetida para CCDRC 

para realização da CS, que decorreu no dia 14 de janeiro de 2013, no período da manhã. No 

mesmo dia, no período da tarde, realizou-se a 5ª CTA, que emitiu parecer final favorável à 

proposta de revisão do PDM de Miranda do Corvo, condicionado às retificações sugeridas 

pelas entidades que a compõem. 

Após a análise dos pareceres emitidos em sede de CS e na 5ª CTA, e introduzidas as 

alterações e sugestões que a equipa técnica entendeu adequadas, o executivo da Câmara 

Municipal, na reunião ordinária de 21 de março de 2013, deliberou proceder à abertura do 

período de discussão pública a que se refere o presente relatório. 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               10 

Apresenta-se de seguida a síntese das principais fases do processo de revisão do PDM de 

Miranda do Corvo. 

DataDataDataData    Fase do procedimentoFase do procedimentoFase do procedimentoFase do procedimento    Entidade responsávelEntidade responsávelEntidade responsávelEntidade responsável    

06 de abril de 1998 Início do procedimento Câmara Municipal  

de 29 de abril de 1998 Início do procedimento Assembleia Municipal 

14 de dezembro de 1998 Constituição da CTA 
Secretário de Estado da Administração 
Local 

02 de dezembro a  Participação preventiva Câmara Municipal 

14 de janeiro de 2013 Conferência de Serviços 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 

14 de janeiro de 2013 5ª CTA – parecer final 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 

11 de abril a 24 de maio de 
2013 

Período de discussão 
pública 

Câmara Municipal 

FIGURA 3 - Quadro síntese das principais fases do processo de revisão do PDM de Miranda do Corvo 

3333. DISCUSSÃO PÚBLICA. DISCUSSÃO PÚBLICA. DISCUSSÃO PÚBLICA. DISCUSSÃO PÚBLICA    

Em 21 de março de 2013, a Câmara Municipal de Miranda do Corvo, deliberou submeter a 

discussão pública a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e o respetivo 

Relatório Ambiental, fixando um prazo de 30 dias úteis, com início a partir do 5.º dia útil após 

a publicação de aviso de abertura do respetivo procedimento no Diário da República. 

3333.1.1.1.1. DIVULGAÇÃO DO PERÍ. DIVULGAÇÃO DO PERÍ. DIVULGAÇÃO DO PERÍ. DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBODO DE DISCUSSÃO PÚBODO DE DISCUSSÃO PÚBODO DE DISCUSSÃO PÚBLICALICALICALICA    

O período de discussão pública decorreu entre 11 de abril de 2013 e 24 de maio de 2013 (30 

dias úteis, com início no 5.º dia útil seguinte após a publicação do Aviso n.º 4553/2013, de 3 

de abril, no Diário da República, 2.ª série, n.º 65, de 3 de abril de 2013). 

A abertura do período de discussão pública e o respetivo modo de participação foram 

divulgados através do Aviso n.º 4553/2013, de 3 de abril, e das seguintes formas: 
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- Publicação do aviso no Diário da República, 2.ª série, n.º 65, de 3 de abril de 2013; 
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- Divulgação do aviso no jornal “Diário de Coimbra” de 10 de abril de 2013; 
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- Divulgação do aviso no jornal “Diário As Beiras”, de 09 de abril de 2013; 
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- Divulgação do aviso no jornal Diário de Notícias de 10 de abril de 2013; 
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- Divulgação do aviso no jornal “Expresso”, de 13 de abril de 2013; 
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- Divulgação do aviso no jornal “Mirante” de abril de 2013; 
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- Divulgação do aviso na página da internet da Câmara Municipal de Miranda do Corvo; 
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- Publicitação de edital em todas as Juntas de Freguesia do Concelho e no edifício dos Paços 

do Concelho de Miranda do Corvo. 
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3333....2. CONSULTA DA PROPO2. CONSULTA DA PROPO2. CONSULTA DA PROPO2. CONSULTA DA PROPOSTASTASTASTA    

3333.2.1. .2.1. .2.1. .2.1. LocaisLocaisLocaisLocais    de consulta e documentos disponibilizadosde consulta e documentos disponibilizadosde consulta e documentos disponibilizadosde consulta e documentos disponibilizados    

Para efeito de consulta dos interessados e de forma a divulgar a proposta da 1.ª Revisão do 

PDM de Miranda do Corvo, procedeu-se à exposição dos documentos integrantes da proposta 

(incluindo o Relatório Ambiental) e os respetivos pareceres na Área Administrativa e Jurídica 

incluída na Unidade Orgânica, Administrativa e Financeira da Câmara Municipal e nas Juntas 

de Freguesia de Semide, Rio de Vide, Lamas e Vila Nova. Estes elementos ficaram também 

disponíveis no site da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, com destaque na primeira 

página. 

Durante o período de discussão pública, os interessados puderam apresentar as suas 

sugestões, informações, reclamações ou pedidos de esclarecimento por: 

• Escrito, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, com a 

identificação e morada do signatário; 

• Correio eletrónico: camara@cm-mirandadocorvo.pt. 

A proposta de revisão do PDM de Miranda do Corvo, disponível nos referidos locais de 

consulta, era composta pelos seguintes elementos: 

Elementos fundamentais 

• Regulamento; 

• Planta de Ordenamento 

� 1.1 – Classificação e Qualificação de Solo; 

� 1.2 – Estrutura Ecológica Municipal 

� 1.3 – Infraestruturas e Equipamentos de Segurança; 

� 1.4 – Zonamento Acústico - Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito; 

� 1.5 – Património edificado e arqueológico; 

• Planta de Condicionantes 

� 2.1 – Património Natural 

� 2.2 – Património Classificado e Infraestruturas 
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� 2.3 – Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios 

� 2.4 – Proteção ao Risco de Incêndio – Perigosidade 

Elementos que acompanham 

• Relatório 1 – Estudos de Caracterização do Território Municipal 

• Relatório 2 - Objetivos e Estratégias - Fundamentação e Programa de Execuções 

• Avaliação Ambiental Estratégica – Relatório Ambiental 

• Avaliação Ambiental Estratégica – Resumo Não Técnico  

• Planta de Enquadramento Regional  

• Planta da Situação Existente 

• Relatório com a indicação das licenças, autorizações e comunicações prévias de 

operações urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias válidas 

• Relatório de conformidade com a Rede Natura 2000 

• Carta de valores naturais 

• Processo de Desafetações da Reserva Agrícola Nacional – Memória Descritiva 

• Processo de Desafetações da Reserva Agrícola Nacional – Carta da Reserva Agrícola 

Nacional Inicial 

• Processo de Desafetações da Reserva Agrícola Nacional – Planta da Proposta de 

Desafetação da RAN 

• Processo de Desafetações da Reserva Agrícola Nacional – Carta da Reserva Agrícola 

Nacional Final 

• Processo de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional – Memória Descritiva  

• Processo de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional – Planta da Reserva Ecológica 

Nacional em vigor 

• Processo de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional – Planta de Ordenamento – 

Classificação e Qualificação do solo 

• Processo de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional – Planta da Estrutura Ecológica 

Municipal 
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• Processo de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional – Planta de Condicionantes – 

Património Natural 

• Processo de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional – Planta de Condicionantes – 

Património Classificado e Infraestruturas 

• Processo de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional – Planta de Condicionantes – 

Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios 

• Processo de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional – Planta de Condicionantes – 

Proteção ao Risco de Incêndio – Perigosidade 

• Processo de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional – Planta da Proposta de 

Exclusões da Reserva Ecológica Nacional 

• Processo de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional – Reserva Ecológica Nacional 

Final 

• Processo de Reclassificação do Solo – Relatório 

• Processo de Reclassificação do Solo – Planta de Desafetações da RAN 

• Processo de Reclassificação do Solo – Planta de Exclusões da REN 

• Processo de Reclassificação do Solo – Planta da reclassificação de Solos 

• Processo de Reclassificação do Solo – Planta de Perímetros Urbanos 

• Mapa de Ruído – Relatório 

• Mapa De Ruído – Resumo não técnico 

• Mapa de Ruído – Peças Desenhadas – Lden 

• Mapa de Ruído – Peças Desenhadas – Ln 

• Mapa de Ruído – Resumo não técnico 

• Mapa de Ruído – Cenários futuros  

• Ficha de dados estatísticos 

• Carta educativa  

• Relatório de ponderação dos pareceres 
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Atas e Pareceres 

• Conferência de Serviços  

• Parecer Final da Comissão Técnica de Acompanhamento 

• Reunião concertação com ANPC 

Durante o período de discussão pública da proposta de revisão do PDM de Miranda do Corvo, 

os técnicos envolvidos na elaboração da Proposta de Revisão do PDM, disponibilizaram 

acompanhamento técnico aos munícipes que se apresentaram à discussão pública no balcão 

único da câmara municipal, durante o respetivo horário de funcionamento. 

O acompanhamento técnico centrou-se essencialmente no apoio à localização dos prédios, 

interpretação dos elementos que compõem o plano e sua articulação com o regulamento. Os 

munícipes foram atendidos no balcão da câmara municipal, no local onde se encontrava 

disponível a proposta de revisão do PDM, em formato de papel. No entanto, devido à 

dificuldade de localização das respetivas parcelas, procedeu-se também à consulta da 

proposta de revisão em formato digital, no gabinete dos técnicos, que permitiu articular a 

informação constante nas peças desenhadas que compõem a proposta de revisão do plano e 

os ortofotomapas adquiridos ao Instituto Geográfico Português, provenientes do voo realizado 

em 2007. 

Registaram-se também alguns atendimentos telefónicos, nos quais foram prestados alguns 

esclarecimentos relacionados com dificuldades técnicas em consultar, on-line, a proposta de 

revisão do PDM, bem como com questões relacionadas com o procedimento de Revisão do 

PDM. 

3333....2.22.22.22.2. . . . Sessões públicas de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão do PDMSessões públicas de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão do PDMSessões públicas de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão do PDMSessões públicas de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão do PDM    

As sessões públicas de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão do PDM de 

Miranda do Corvo foram devidamente publicitadas, tendo decorrido nas seguintes datas e 

locais: 

� 23 de abril às 18 h.00 – Auditório Câmara Municipal 

� 06 de maio às 18h30 – Freguesia de Semide, na sede da junta; 

� 07 de maio às 18h30 – Freguesia de Rio de Vide, na sede da Liga Regional Riovidense; 
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� 09 de maio às 18.30 - Freguesia de Lamas, na sede do Grupo Desportivo e Recreativo 

Agrário de Lamas; 

� 10 de maio às 18.30 - Freguesia de Vila Nova, na Casa dos Reis 

3333.2.3. Modo de participação pública.2.3. Modo de participação pública.2.3. Modo de participação pública.2.3. Modo de participação pública    

Os interessados podiam participar apresentando as suas reclamações, observações e 

sugestões à proposta de revisão do PDM de Miranda do Corvo, através do preenchimento de 

um requerimento dirigido à Presidente da Câmara Municipal. 

O requerimento, que devia ser entregue no balcão da câmara municipal, remetido por correio 

ou ainda por endereço eletrónico, deveria conter dados relativos à identificação do 

requerente/participante, do prédio, respetiva exposição e acompanhado de planta de 

localização. 

Os requerimentos foram devidamente registadas, tendo-lhes sido atribuído o respetivo número 

de registo, bem como um número de ordem específico. 

4444. METODOLOGIA ADOTAD. METODOLOGIA ADOTAD. METODOLOGIA ADOTAD. METODOLOGIA ADOTADA NA ANÁLISE E PONDEA NA ANÁLISE E PONDEA NA ANÁLISE E PONDEA NA ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇRAÇÃO DAS PARTICIPAÇRAÇÃO DAS PARTICIPAÇRAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕESÕESÕESÕES    

Na procura de se proceder a uma análise e tratamento equitativo de todas as participações 

recebidas, optou-se por adotar uma metodologia de apreciação e ponderação individualizada. 

De acordo com o n.º 5 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, com a 

redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, deverá a Câmara 

Municipal ponderar todas as participações apresentadas no âmbito do período de discussão 

pública, ficando obrigada a responder fundamentadamente perante as que invoquem, 

designadamente: 

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

b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser ponderados 

em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 
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Para além destas, cuja obrigatoriedade de resposta vem legalmente contemplada, a Câmara 

Municipal de Miranda do Corvo foi do entendimento que todas as participações apresentadas, 

inclusive as recebidas após a conclusão do período de discussão pública, serão objeto de 

apreciação e ponderação e de respetiva resposta. 

As participações apresentadas, foram identificadas por autor, n.º e data de registo de entrada, 

síntese da participação, localização da pretensão, enquadramento no PDM de Miranda do 

Corvo, Plano de Urbanização de Miranda do Corvo e na Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 

Miranda do Corvo, e encontram-se em anexo. 

5555. ANÁLISE DAS PARTIC. ANÁLISE DAS PARTIC. ANÁLISE DAS PARTIC. ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕESIPAÇÕESIPAÇÕESIPAÇÕES    

5555.1. MODO DE PARTICIP.1. MODO DE PARTICIP.1. MODO DE PARTICIP.1. MODO DE PARTICIPAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO    

Durante o período formal de discussão pública foi registado um conjunto de 64 participações. 

Destas, 59 foram entregues no balcão da câmara municipal (92,20%) e 5 foram enviadas pela 

internet, através da utilização de endereço eletrónico (7,80%), como se pode verificar no 

gráfico seguinte. 

 

5555.2. INCIDÊNCIA TERRI.2. INCIDÊNCIA TERRI.2. INCIDÊNCIA TERRI.2. INCIDÊNCIA TERRITORIAL DAS PARTICIPATORIAL DAS PARTICIPATORIAL DAS PARTICIPATORIAL DAS PARTICIPAÇÕESÇÕESÇÕESÇÕES    

As participações foram delimitadas e georreferenciadas, com o apoio de cartografia e 

ortofotomapas de 2007, o que permitiu a elaboração da carta do concelho com a localização 

das participações registadas durante o período de discussão pública, documentada 

seguidamente, através da qual é possível proceder à análise espacial das participações 

recebidas, quer em termos quantitativos, quer ao nível da dimensão das respetivas parcelas. 
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Relativamente à incidência territorial das participações, destaque para a freguesia de Miranda 

do Corvo com 38 participações. Na freguesia de Semide incidiram 16 participações, na 

freguesia de Vila Nova 6 participações, na freguesia de Lamas 3 participações e na freguesia 

de Rio de Vide 1 participação. 

 

5555.3. PARTICIPAÇÕES PO.3. PARTICIPAÇÕES PO.3. PARTICIPAÇÕES PO.3. PARTICIPAÇÕES POR TIPO DE PARTR TIPO DE PARTR TIPO DE PARTR TIPO DE PARTICIPANTEICIPANTEICIPANTEICIPANTE    

A participação foi maioritariamente da iniciativa de particulares, com 78,13%, as empresas 

apresentaram 10,94% das participações enquanto as associações registaram apenas duas 

participações, correspondendo a 3,13%. Foram apresentados 5 abaixo assinados que 

correspondem a 7,81% das participações. 
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5555.4. PARTICIPAÇÕES PO.4. PARTICIPAÇÕES PO.4. PARTICIPAÇÕES PO.4. PARTICIPAÇÕES POR CLASSE /CATEGORIA R CLASSE /CATEGORIA R CLASSE /CATEGORIA R CLASSE /CATEGORIA DE ESPAÇODE ESPAÇODE ESPAÇODE ESPAÇO    

Relativamente às classes de espaço sobre as quais recaem as participações, verificou-se que 

37, correspondentes a 57,81%, incidiam sobre solo rural, 26 (40,63%) incidiam em solo 

urbano e as 1 restantes (1,56%) incidiam sobre situações de âmbito diverso, nomeadamente 

estratégia para uma freguesia. 

 

5555.5.5.5.5. ARTICULAÇÃO COM RE. ARTICULAÇÃO COM RE. ARTICULAÇÃO COM RE. ARTICULAÇÃO COM REGIMES DE RESERVA AGRGIMES DE RESERVA AGRGIMES DE RESERVA AGRGIMES DE RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL OU REÍCOLA NACIONAL OU REÍCOLA NACIONAL OU REÍCOLA NACIONAL OU RESERVA ECOLÓGICA SERVA ECOLÓGICA SERVA ECOLÓGICA SERVA ECOLÓGICA 

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    

As participações recebidas que incidiram sobre reservas perfazem um total de 51,56%. Do 

total de participações recebidas 28,13% incidiram sobre áreas de RAN e 23,44% sobre áreas 

de REN, enquanto as restantes sugestões, correspondentes a 48,44%, não incidiram sobre 

áreas afetas a qualquer reserva. 
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5.5.5.5.6666. PARTICIPAÇÕES POR . PARTICIPAÇÕES POR . PARTICIPAÇÕES POR . PARTICIPAÇÕES POR TIPO DE SOLICITAÇÃOTIPO DE SOLICITAÇÃOTIPO DE SOLICITAÇÃOTIPO DE SOLICITAÇÃO    

A maioria das participações aborda questões de interesse privado, relacionadas com a 

alteração da classificação do solo, de rural para urbano. De seguida surgem algumas 

participações solicitando a alteração da qualificação do solo urbano nomeadamente no que diz 

respeito ao aumento da capacidade construtiva. 

No entanto, registaram-se também algumas participações de âmbito diferente, cinco que 

solicitam o aumento da área de implantação dos anexos, duas que dizem respeito à inclusão 

de terrenos em solo rural e uma que solicita uma revisão da estratégia de delimitação dos 

perímetros urbanos na freguesia de Semide. 

 

Do conjunto de participações recebidas e analisadas, verificou-se que todas elas são 

enquadráveis no processo de revisão do PDM. 

Deste modo, foram cuidadosamente analisadas todas as participações que, como foi referido, 

incidiam essencialmente sobre a capacidade construtiva das parcelas. 

6666. . . . PONDERAÇÃO DAS PARTIPONDERAÇÃO DAS PARTIPONDERAÇÃO DAS PARTIPONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDASCIPAÇÕES RECEBIDASCIPAÇÕES RECEBIDASCIPAÇÕES RECEBIDAS    

No âmbito do período de discussão pública da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo foram 

recebidas 64 participações, das quais 5 foram abaixo assinados de habitantes de lugares, não 

tendo sido recebida qualquer participação referente ao Relatório Ambiental. 
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6.1.6.1.6.1.6.1.    FICHAS DE PARTICIPAÇFICHAS DE PARTICIPAÇFICHAS DE PARTICIPAÇFICHAS DE PARTICIPAÇÃOÃOÃOÃO    

Após a identificação das participações procedeu-se à análise pormenorizada de cada uma 

destas, por ordem de n.º e data de registo de entrada, tendo sido apreciados os factos e 

argumentos expostos e ponderada a aceitação dos mesmos. 

Na sequência da ponderação das participações, foram então identificadas as alterações a 

introduzir na Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo em resultado das 

apreciações favoráveis e parcialmente favoráveis. 

A identificação, a análise, a ponderação e as alterações supramencionadas encontram-se 

sistematizadas nas fichas de participação a seguir apresentadas. 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º1111    

AutorAutorAutorAutor: Manuel dos Prazeres Duarte 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradNº e data de registo de entradNº e data de registo de entradNº e data de registo de entradaaaa: 6637, de 03 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Solicita que a Câmara Municipal faça todos os esforços para que o novo PDM 
possa incluir em espaço urbano a área assinalada nas plantas anexas à 
participação, com o fundamento que os mesmos: 

• Se localizam próximos de outras edificações; 

• Se localizam em local com boa exposição solar; 

• A sua inclinação possibilitaria a expansão do aglomerado urbano sem 
prejudicar os terrenos agrícolas situados nas proximidades; 

• O local possui já infraestruturas necessárias à edificação 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Vale da Fonte – freguesia de Lamas 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Ecológica Nacional – Área com Risco 
de Erosão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços de Uso Múltiplo Agrícola 
e Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária 
de Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Património Classificado e Infraestruturas – 
Infraestruturas – Rede Elétrica - Linhas de 
Média Tensão (na proximidade) 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal e integrando a 
Rede Secundária de Gestão de Combustível para a Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, localizando-se na sua proximidade uma Linhas de Média Tensão, 
de acordo com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta 
da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
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florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
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critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 
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e) A dispersão urbana; 

Como referido anteriormente, o PROTC estabelece que a criação de novas 
áreas urbanas e a expansão de perímetros urbanos só é possível se o 
somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas, 
incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham atingido um valor igual ou 
superior a 70% dos perímetros urbanos atuais.  

Da consulta do processo de reclassificação do solo delineado com base nos 
critérios supramencionados, verifica-se que os aglomerados urbanos do 
concelho demarcado no PDM em vigor, possuem uma área ocupada com 
construção correspondente a 58,3%, ou seja não atinge o valor de 70%, 
exigido pelo PROTC para ser admitida a expansão do perímetro urbano. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os aglomerados urbanos do concelho demarcado no PDM em vigor, 
possuem uma área ocupada com construção de apenas 58,3%, bastante 
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inferior ao valor de 70%, exigido pelo PROTC para ser admitida a 
expansão do perímetro urbano; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    2222    

AutorAutorAutorAutor: Abaixo assinado 
Joaquim Rodrigues Marcelo 
Rosa Reis Dionísio 
José da Silva Carvalho 
Maria Odete dos Santos Dias 
Fausto Marques Lourenço 
Pedro Manuel Pereira Rodrigues 
José António Pereira Rodrigues 
António Manuel Pereira Rodrigues 
Filipe José Reis Rodrigues 
Armando Dias Mendes 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7048, de 10 de maio de 2013 
 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Solicita que a parcela de terreno identificada em planta anexa à participação 
seja retirada do espaço florestal e incluída em espaço urbano da povoação de 
Vila Flor, com o fundamento que: 

• Sendo um espaço florestal não é condicionado pela RAN nem pela 
REN, sendo a Câmara Municipal a única entidade competente para 
licenciar a construção num espaço com esta categoria; 

• A área em questão já se encontra urbanizada, com diversas 
construções; 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Cabeça Armada – Vila Flor – freguesia de Vila Nova 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal - Área de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal 

Solo Rural – Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental (parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural – Reserva 
Agrícola Nacional 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária 
de Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 
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ANÁLISE     

Os autores da participação em análise solicitam a integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado maioritariamente como Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal - Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, sendo 
abrangido numa pequena parte por Espaços Agrícolas – Área Agrícola de 
Produção Fundamental. A parcela em análise integra a Rede Secundária de 
Gestão de Combustível destinada à Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
condicionado numa pequena faixa pela Reserva Agrícola Nacional - Recursos 
Agrícolas e Florestais, de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmicas industriais, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 
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b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               43 

indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 
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d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A existência de duas habitações não é suficiente para a criação de um 
aglomerado urbano. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística um 
lugar é um aglomerado populacional com dez ou mais alojamentos 
destinados à habitação de pessoas e com uma designação própria, 
independentemente de pertencer a uma ou mais freguesias. 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Na fase em que se encontra a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo, qualquer alteração ao modelo territorial do Plano e bem assim a 
classificação do solo nele preconizada implica a apresentação de nova 
proposta de plano e consequentemente a abertura de um novo período 
discussão pública; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno dos 
autores da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    3333    

AutorAutorAutorAutor: Jorge Miguel Antunes Ricardo 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7074, de 10 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Solicita a abertura da zona identificada em planta anexa à participação para 
construção de moradia, com o fundamento que: 

• Possui uma área de 6000 m2; 

• Existe uma habitação nova próxima; 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Senhor da Serra – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Ecológica Nacional – Área com Risco 
de Erosão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta dePlanta dePlanta dePlanta de    
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção 

Solo Rural - Espaços de Recursos Geológicos - 
Área de Exploração Potencial 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária 
de Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Património Classificado e Infraestruturas – 
Infraestruturas – Rede Elétrica - Linhas de 
Média Tensão (na proximidade) 

Proteção ao Risco de Incêndio – Perigosidade 
– Perigosidade de Incêndio Florestal – Alta 
(parcialmente) 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Espaços florestais – Área 
florestal de produção, como Espaços de Recursos Geológicos - Área de 
Exploração Potencial e como Rede Secundária de Gestão de Combustível 
destinada à Defesa da Floresta Contra Incêndios condicionado por 
povoamento florestal percorrido por incêndio – ano de 2005 e parcialmente 
em área com perigosidade de incêndio alta, localizada nas proximidades de 
uma Linhas de Média Tensão de acordo com as Plantas de Ordenamento e 
de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base 
nomeadamente, os seguintes critérios: 
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- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmicas industriais, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento 
do território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no 
artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
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maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 
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c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de 
março, nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, 
não incluídos em espaços classificados em planos municipais de 
ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante 
o prazo de 10 anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão 
ser revistas ou alteradas as disposições dos planos municipais de 
ordenamento do território ou elaborar-se novos instrumentos de 
planeamento territorial, por forma a permitir-se a sua ocupação urbanística. 

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria 
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de acordo com o 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. 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública 
no âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de 
formulação de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo 
o respetivo procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
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Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares 
aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 e parcialmente em área com perigosidade de 
incêndio alta, não sendo permitida a edificação neste local; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAPARTICIPAPARTICIPAPARTICIPAÇÃO N.ºÇÃO N.ºÇÃO N.ºÇÃO N.º    4444    

AutorAutorAutorAutor: Alcino Simões Bento 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7114, de 13 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Sugere a inclusão do seu terreno, localizado na planta anexa à participação, 
em área de construção, com o fundamento que: 

• Possui infraestruturas próximas; 

• Tem um filho interessado em construir no local; 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Rua do Cimo do Lugar – Casal do Meio – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
MirandaMirandaMirandaMiranda    
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária 
de Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Povoamentos Florestais Percorridos Por 
Incêndios – área ardida 2005 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Espaços florestais – Área 
florestal de produção, como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN e como Rede Secundária de Gestão de Combustível 
destinada à Defesa da Floresta Contra Incêndios condicionado por 
povoamento florestal percorrido por incêndio – ano de 2005 de acordo com 
as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmicas industriais, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 
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- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 
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“a) Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução 
do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de 
execução física da urbanização e da edificação e na quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 
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De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológico devem ser planeadas 
em função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser 
tomadas medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais 
como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, 
nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 
incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 
anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou 
alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, por forma a 
permitir-se a sua ocupação urbanística. 

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria 
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de acordo com o 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. 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de discussão 
pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do RJIGT, a 
Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração; 
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c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 e parcialmente em área com perigosidade de 
incêndio alta, não sendo permitida a edificação neste local; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
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disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    5555    

AutorAutorAutorAutor: Liliana Maria da Silva Colaço 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7116, de 13 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Sugere a inclusão do seu terreno, localizado na planta anexa à participação, 
em área de construção, com o fundamento que: 

• Existem outras construções próximas; 

• Facilidade de abastecimento de água e energia elétrica; 

• Contribui para o aumento da população do concelho. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Rua do Cimo do Lugar – Casal do Meio – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária 
de Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Povoamentos Florestais Percorridos Por 
Incêndios – área ardida 2005 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Espaços florestais – Área 
florestal de produção, como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN e como Rede Secundária de Gestão de Combustível 
destinada à Defesa da Floresta Contra Incêndios  condicionado por 
povoamento florestal percorrido por incêndio – ano de 2005 de acordo com 
as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmicas industriais, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
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coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
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critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 
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e) A dispersão urbana; 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológico devem ser planeadas 
em função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser 
tomadas medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais 
como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, 
nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 
incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 
anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou 
alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, por forma a 
permitir-se a sua ocupação urbanística. 

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria 
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de acordo com o 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. 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de discussão 
pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do RJIGT, a 
Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante aqueles 
que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 
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b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 e parcialmente em área com perigosidade de 
incêndio alta, não sendo permitida a edificação neste local; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
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com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    6666    

AutorAutorAutorAutor: João Paulo Cardoso Bento 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7118, de 13 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Sugere a inclusão do seu terreno, localizado na planta anexa à participação, 
em área de construção, com o fundamento que: 

• Existem outras construções próximas; 

• Facilidade de abastecimento de água e energia elétrica; 

• Contribui para o aumento da população do concelho. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Rua do Cimo do Lugar – Casal do Meio – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária 
de Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Povoamentos Florestais Percorridos Por 
Incêndios – área ardida 2005 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Espaços florestais – Área 
florestal de produção, como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN e como Rede Secundária de Gestão de Combustível 
destinada à Defesa da Floresta Contra Incêndios condicionado por 
povoamento florestal percorrido por incêndio – ano de 2005 de acordo com 
as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmicas industriais, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
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coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
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critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 
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e) A dispersão urbana; 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológico devem ser planeadas 
em função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser 
tomadas medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais 
como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, 
nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 
incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 
anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou 
alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, por forma a 
permitir-se a sua ocupação urbanística. 

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria 
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de acordo com o 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. 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de discussão 
pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do RJIGT, a 
Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante aqueles 
que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 
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b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 e parcialmente em área com perigosidade de 
incêndio alta, não sendo permitida a edificação neste local; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               67 

com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    7777    

AutorAutorAutorAutor: Pedro Manuel Lopes Francisco 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7452, de 17 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Sugere a inclusão do seu terreno, localizado na planta anexa à participação, 
em espaço urbano, com o fundamento que: 

• O local foi alvo de um processo de desanexação da RAN no ano de 
2003 (processo CRRABL nº 556/01) para efeitos de construção de 
habitação; 

• Tem necessidade de construir pequenos anexos para apoio à 
habitação e de apoio agrícola para guarda de trator e alfais agrícolas; 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estreita – Cardeal – freguesia de Vila Nova 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental 

Estrutura Ecológica em Solo Rural – Reserva 
Agrícola Nacional 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária 
de Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 

ANÁLISE     
Analisada a pretensão do autor da participação, constata-se que a Proposta 
da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo mantém a classificação prevista 
pelo PDM de Miranda do Corvo em vigor ou seja a totalidade do terreno em 
causa se insere em Espaços Agrícolas - Área agrícola de produção 
fundamental inserida em RAN, como Estrutura Ecológica em Solo Rural - 
Corredor Ecológico do PROFPIN e como Rede Secundária de Gestão 
de Combustível destinada à Defesa da Floresta Contra Incêndios de 
acordo com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da referida 
Proposta.  

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
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teve por base nomeadamente, os seguintes critérios:  

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmicas industriais, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais, bem como a minimização de 
expansões urbanas em solos da RAN; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação 
dos serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 
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- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do 
solo urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes; 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana. 

A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios supra 
mencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e redução 
de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da proposta 
de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados como RAN 
e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
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nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

O terreno referenciado na participação em análise foi abrangido por uma 
área de expansão de perímetro urbano prevista para este local, a desafetar da 
RAN, fundamentada no enquadramento de situações existentes dada a 
existência de arruamentos infraestruturados. 

Considerando a fundamentação técnica desta área a desafetar da RAN, foi 
definido para a mesma um perímetro urbano que continha uma área definida 
por uma faixa de 30 metros em relação ao eixo do arruamento que serve o 
terreno referenciado nesta participação, inserido numa área mais vasta junto 
ao lugar do Cardeal, em consonância com as orientações da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e da Direção 
Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e com os critérios que 
regularam o processo de reclassificação do solo do Município de Miranda do 
Corvo. 

Relativamente à área definida por uma faixa de 30 metros em relação ao 
eixo do arruamento que serve o terreno referenciado nesta participação não 
foi emitido parecer favorável por parte da DRAPC, inviabilizando assim a 
expansão de perímetro urbano prevista para este local. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM DE Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo.. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 
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- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A existência de infraestruturas junto ao terreno em causa não implica por 
si só a sua inclusão em solo urbano; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- A pretensão do autor da participação de desafetar o seu terreno da RAN 
não tem enquadramento na fundamentação técnica sobre a qual se 
baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e validada pela 
CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- Perante o exposto no ponto anterior, o pedido formulado pelo autor da 
participação em análise no âmbito do período de discussão pública não 
poderá ser atendido nesta fase em que se encontra a Proposta da 1.ª 
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Revisão do PDM de Miranda do Corvo, dado que não se coloca neste 
momento a hipótese de se propor a alteração da carta da RAN integrada 
na Planta de Condicionantes da referida Proposta; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída pela Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo ao terreno do autor da participação 
em análise. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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AutorAutorAutorAutor: Isildo Lopes de Castro 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7528, de 20 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Sugere a inclusão do seu terreno, localizado na planta anexa à participação, 
em área de construção, com o fundamento que: 

• É o único terreno plano que possui; 

• Tem uma neta interessada em construir; 

• Existem construções próximas; 

• Tem abastecimento de água e energia elétrica 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Queimada – Moinho do Meio – freguesia de Rio de Vide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicioCondicioCondicioCondicionantesnantesnantesnantes    

Delimitação da REN – Áreas com Risco de 
Erosão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços de Uso Múltiplo Agrícola 
e Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária 
de Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal e integrando a 
Rede Secundária de Gestão de Combustível para a Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, de acordo com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes 
da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmicas industriais, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 
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- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 
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“a) Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução 
do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de 
execução física da urbanização e da edificação e na quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 
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Como referido anteriormente, o PROTC estabelece que a criação de novas 
áreas urbanas e a expansão de perímetros urbanos só é possível se o 
somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas, 
incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham atingido um valor igual ou 
superior a 70% dos perímetros urbanos atuais.  

Da consulta do processo de reclassificação do solo delineado com base nos 
critérios supra mencionados, verifica-se que os aglomerados urbanos do 
concelho demarcado no PDM em vigor, possuem uma área ocupada com 
construção correspondente a 58,3%, bastante inferior ao valor de 70%, 
exigido pelo PROTC para ser admitida a expansão do perímetro urbano. 

Numa fase inicial de delimitação dos perímetros urbanos foi proposta a união 
dos aglomerados de Pisão, Moinho do meio e Vidual, junto ao caminho 
municipal 1208, englobando a área objeto desta participação, que obteve 
parecer negativo da parte da CCDRC, com base nos critérios preconizados no 
PNPOT e no PROTC. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 
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- A existência habitações próximas de determinada área não é suficiente 
para a criação de um aglomerado urbano. De acordo com o Instituto 
Nacional de Estatística um lugar é um aglomerado populacional com dez 
ou mais alojamentos destinados à habitação de pessoas e com uma 
designação própria, independentemente de pertencer a uma ou mais 
freguesias. 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- A existência de infraestruturas junto ao terreno em causa não implica por 
si só a sua inclusão em solo urbano; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno dos 
autores da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    9999    

AutorAutorAutorAutor: Luís Nunes Rodrigues 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7570, de 21 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Sugere a inclusão do seu terreno, localizado na planta anexa à participação, 
em área de construção, com o fundamento que sendo legítimo proprietário 
pretende ceder o terreno às filhas para efeitos de construção. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Cabeço – Carapinhal – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO A    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 
(parcialmente) 

Espaços Florestais – Mata Floresta 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção 

Solo Rural - Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental 

Estrutura Ecológica em Solo Rural – Reserva 
Agrícola Nacional (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária 
de Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Sobreposição com o canal da estrada regional 
proposta – Variante à ER17-1 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO A    

Analisada a pretensão do autor da participação, constata-se que a Proposta 
da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo mantém a classificação prevista 
pelo PDM de Miranda do Corvo em vigor ou seja o terreno em causa se 
insere em Espaços Agrícolas - Área agrícola de produção fundamental 
inserida em RAN, como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (parcialmente) e como Rede Secundária de Gestão de 
Combustível destinada à Defesa da Floresta Contra Incêndios de acordo com 
as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da referida Proposta.  

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
teve por base nomeadamente, os seguintes critérios:  

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
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dinâmicas industriais, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais, bem como a minimização de 
expansões urbanas em solos da RAN; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação 
dos serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
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tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do 
solo urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes; 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana. 

A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios supra 
mencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e redução 
de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da proposta 
de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados como RAN 
e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 
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- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou 
planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de 
formulação de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo 
o respetivo procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 
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Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A existência de infraestruturas junto ao terreno em causa não implica por 
si só a sua inclusão em solo urbano; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- A pretensão do autor da participação de desafetar o seu terreno da RAN 
não tem enquadramento na fundamentação técnica sobre a qual se 
baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e validada pela 
CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- Perante o exposto no ponto anterior, o pedido formulado pelo autor da 
participação em análise no âmbito do período de discussão pública não 
poderá ser atendido nesta fase em que se encontra a Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, dado que não se coloca neste 
momento a hipótese de se propor a alteração da carta da RAN integrada 
na Planta de Condicionantes da referida Proposta; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída pela Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo ao terreno do autor da participação 
em análise. 

 

PONDERAÇÃO 
TERRENO A    

A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 
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ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO B     

PDM dePDM dePDM dePDM de    
MiMiMiMiranda randa randa randa 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – mata/floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária 
de Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO BTERRENO BTERRENO BTERRENO B    

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Espaços Florestais – Área 
Florestal de Produção e integrando a Rede Secundária de Gestão de 
Combustível para a Defesa da Floresta Contra Incêndios, de acordo com as 
Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do 
PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 
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c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 
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e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Como referido anteriormente, o PROTC estabelece que a criação de novas 
áreas urbanas e a expansão de perímetros urbanos só é possível se o 
somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas, 
incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham atingido um valor igual ou 
superior a 70% dos perímetros urbanos atuais.  

Da consulta do processo de reclassificação do solo delineado com base nos 
critérios supramencionados, verifica-se que os aglomerados urbanos do 
concelho demarcado no PDM em vigor, possuem uma área ocupada com 
construção correspondente a 58,3%, bastante inferior ao valor de 70%, 
exigido pelo PROTC para ser admitida a expansão do perímetro urbano. 

Numa fase inicial de delimitação dos perímetros urbanos foi proposta a união 
dos aglomerados de Pisão, Moinho do meio e Vidual, junto ao caminho 
municipal 1208, englobando a área objeto desta participação, que obteve 
parecer negativo da parte da CCDRC, com base nos critérios preconizados no 
PNPOT e no PROTC. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
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âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- A existência de infraestruturas junto ao terreno em causa não implica por 
si só a sua inclusão em solo urbano; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno dos 
autores da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 
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PONDERAÇÃO 
 

TERRENO BTERRENO BTERRENO BTERRENO B    

A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    10101010    

AutorAutorAutorAutor: Adelino Simões Bento 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7588, de 21 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Sugere a inclusão do seu terreno assinalado como AAAA assim como as 
habitações que o ladeiam e toda a rua do Cimo do Lugar, localizados na 
planta anexa à participação, em área de construção, com o fundamento que: 

• Pretende utilizar o terreno para construção de habitação ara a sua filha 
por não ter outro tão apropriado; 

• É um local sossegado, com boas condições ambientais, confinante 
com a estrada principal, com rede de água, energia elétrica, e com a 
previsão de rede de esgotos; 

• Já existem habitações na envolvente  

Por outro lado sugere que a parcela identificada como BBBB seja retirada do 
perímetro urbano com o fundamento que não tem acesso a partir de 
caminho público, apenas por serventia agrícola temporária. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Portela – Casal do Meio – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO A    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – mata/floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Povoamentos Florestais Percorridos por 
Incêndios – área ardida em 2005 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO A    

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Espaços florestais – Área 
florestal de produção, como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN e como Rede Secundária de Gestão de Combustível 
destinada à Defesa da Floresta Contra Incêndios condicionado por 
povoamento florestal percorrido por incêndio – ano de 2005 de acordo com 
as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 
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A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base 
nomeadamente, os seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmica industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento 
do território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no 
artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 
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d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 
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iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológicos deve ser planeada em 
função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser 
tomadas medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais 
como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes 
regionais de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível 
da qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como 
ações que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros 
pontos de água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de 
março, nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, 
não incluídos em espaços classificados em planos municipais de 
ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante 
o prazo de 10 anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão 
ser revistas ou alteradas as disposições dos planos municipais de 
ordenamento do território ou elaborar-se novos instrumentos de 
planeamento territorial, por forma a permitir-se a sua ocupação urbanística. 

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria 
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de acordo com o 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. 
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Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública 
no âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de 
formulação de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo 
o respetivo procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares 
aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 e parcialmente em área com perigosidade de 
incêndio alta, não sendo permitida a edificação neste local; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  
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Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO 
 

TERRENO A    
A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO B     

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Agrícolas – Outros Solos Agrícolas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade - Área Urbana 
Baixa Densidade 1 

Classificação das Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO B     

O autor da participação em análise solicita que a parcela de terreno em 
análise seja retirada do Solo Urbano. Na 1ª revisão do PDM está classificada 
como Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços Urbanos de Baixa 
Densidade - Área Urbana Baixa Densidade 1 e como Zonas mistas segundo 
a Classificação das Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito - de 
acordo com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta 
da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base 
nomeadamente, os seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmica industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
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Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento 
do território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no 
artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

“a) Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução 
do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de 
execução física da urbanização e da edificação e na quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 
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b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Numa fase inicial de delimitação dos perímetros urbanos foi proposto a 
expansão numa faixa de 30 metros para cada lado, ao longo da Rua do 
Cabo e da Rua do Cimo do Lugar unindo ao perímetro urbano em vigor. 
Esta proposta não obteve parecer favorável da CCDRC, invocando os 
critérios preconizados pelo PNPOT e pelo PROTC. 
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Não tendo sido aceite esta proposta, foi negociada e aceite a possibilidade 
de delimitar o perímetro urbano unindo os vértices que demarcam o 
perímetro urbano em vigor, a sul dos arruamentos referidos. 

Assim sendo, o perímetro urbano agora proposto adequa-se ao modelo 
territorial preconizado pelo plano e qualquer alteração a efetuar implicaria 
uma nova proposta que teria que ser submetida a novo período de discussão 
pública. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública 
no âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de 
formulação de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo 
o respetivo procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares 
aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa fosse incluída em 
perímetro urbano; 

- Qualquer alteração a efetuar ao perímetro urbano implicaria uma nova 
proposta que teria que ser submetida a novo período de discussão 
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pública; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO 
 

TERRENO B     
A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    11111111    

AutorAutorAutorAutor: Mário dos Santos Rodrigues 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data Nº e data Nº e data Nº e data de registo de entradade registo de entradade registo de entradade registo de entrada: 7589, de 21 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Sugere a inclusão dos seus terrenos, localizados na planta anexa à 
participação, em área de construção, com o fundamento que: 

• Se encontram no limite da área de construção; 

• São os únicos terrenos que dispõe para construção. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Espinho e Chapinha – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO A    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaço Florestais – mata/floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - 
Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal 

Solo Rural - Espaços Agrícolas - Área Agrícola 
de Produção Fundamental 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional 
(parcialmente) 

Património Classificado e Infraestruturas – 
Infraestruturas – Rede Elétrica - Linhas de 
Média Tensão (na proximidade) 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO A    

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno, classificado como Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - 
Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, por Espaços Agrícolas – Área 
Agrícola de Produção Fundamental. A parcela em análise integra a Rede 
Secundária de Gestão de Combustível destinada à Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, condicionado pela Reserva Agrícola Nacional - Recursos Agrícolas 
e Florestais existindo na sua proximidade uma Linha de Média Tensão, de 
acordo com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
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seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
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maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 
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c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios 
supramencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e 
redução de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da 
proposta de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados 
como RAN e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
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questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- Perante o exposto no ponto anterior, o pedido formulado pelo autor da 
participação em análise no âmbito do período de discussão pública não 
poderá ser atendido nesta fase em que se encontra a Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, dado que não se coloca neste 
momento a hipótese de se propor a alteração da carta da RAN integrada 
na Planta de Condicionantes da referida Proposta; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
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subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno dos 
autores da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO B     

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais –  mata/floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - 
Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Infraestruturas - Rede Elétrica - Linhas de Alta 
Tensão (nas proximidade) 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO B     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno, classificado maioritariamente como Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal - Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal. A parcela em 
análise integra a Rede Secundária de Gestão de Combustível destinada à 
Defesa da Floresta Contra Incêndios, passando na sua proximidade uma linha 
de Alta Tensão de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
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ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
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bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 
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- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- Qualquer alteração a efetuar ao perímetro urbano implicaria uma nova 
proposta que teria que ser submetida a novo período de discussão 
pública; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno dos 
autores da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO 
 

TERRENO B     
A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    12121212    

AutorAutorAutorAutor: António Nunes Rodrigues 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

NNNNº e data de registo de entradaº e data de registo de entradaº e data de registo de entradaº e data de registo de entrada: 7721, de 22 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Sendo possuidor de um terreno pequeno, com cerca de 700 m2, que 
atualmente está parte inserido em espaço urbano e parte em espaço 
industrial, solicita a sua total integração em espaço urbano com o 
fundamento que se for obrigado a recuar em relação ao caminho fica sem 
possibilidade de construir. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Pereira – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
MMMMiranda iranda iranda iranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Unifamiliar 
sujeita a Plano de Pormenor (PP5) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Adutoras 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços de 
Atividades Económicas - Área Empresarial e 
Industrial 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantCondicionantCondicionantCondicionanteseseses    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado parcialmente como Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 e como Solo Urbanizado - Espaços de 
Atividades Económicas - Área Empresarial e Industrial. A parcela em análise 
integra Zonas mistas de acordo com a Classificação de Zonas Sensíveis, 
Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as Plantas de Ordenamento 
e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do 
Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
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expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

A parcela de terreno em análise está parcialmente classificada como Solo 
Urbanizado - Espaços de Atividades Económicas - Área Empresarial e 
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Industrial e abrangida por uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 
designada por Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira. 

O Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira tem por objetivo o 
desenvolvimento de um plano de pormenor para a zona industrial da Pereira 
garantindo um espaço físico onde a indústria se possa implantar 
privilegiadamente contribuindo para o desenvolvimento económico e para o 
aumento da qualidade de vida, tendo como objetivos: 

a) A pormenorização do planeamento urbanístico, coordenando a 
circulação viária e pedonal com a edificação proposta; 

b) O planeamento urbanístico, moLda.do segundo uma estrutura urbana, 
tendo em linha de conta importantes fatores urbanísticos, tais como 
acessos, iluminação, mobiliário urbano, equipamentos, boas condições 
de habitabilidade, sucessão de espaços e harmonia de conjunto; 

c) Diferenciação de formas de intervenção consoante as especificidades 
da área, dado o seu carácter heterogéneo, adequando-se à realidade 
existente e às características locais, integrando-se numa estratégia de 
desenvolvimento baseada na preservação, valorização e enquadramento. 

O referido Plano foi submetido à discussão pública tendo a mesma sido 
divulgada através de aviso nº 16325/2012 publicado em Diário da República 
nº 235, 2ª série de 05 de dezembro de 2012 na sequência da deliberação de 
Câmara Municipal de 05 de novembro de 2012. Foi publicitado através de 
editais, afixados nos lugares de estilo, da comunicação social (Mirante, Diário 
de Noticias, As Beiras, Diário de Coimbra e Sol) e na página da internet da 
Câmara Municipal. 

O período de discussão pública decorreu entre 12 de dezembro de 2012 e 16 
de janeiro de 2013, não tendo sido recebida nenhuma 
participação/reclamação por parte do autor desta participação. 

Assim sendo, o perímetro urbano agora proposto adequa-se ao modelo 
territorial preconizado pelo Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira e 
pelo Plano Diretor Municipal e qualquer alteração a efetuar implicaria uma 
nova proposta dos dois plano referidos anteriormente, que teriam que ser 
submetidas a novo período de discussão pública. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
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Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Para o local alvo da presente participação se encontra em fase de 
conclusão o Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira; 

- Não foi apresentada qualquer participação/reclamação no período de 
discussão pública do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira 
pelo autor da participação em análise; 

- Qualquer alteração a efetuar implicaria uma nova proposta dos dois planos 
referidos anteriormente, que teriam que ser submetidas a novo período de 
discussão pública; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    11113333    

AutorAutorAutorAutor: Bento & Bento, Lda. 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão da totalidade do terreno em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7745, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que a totalidade do prédio seja incluído no perímetro urbano com o 
fundamento que: 

• Inviabiliza um projeto idealizado para o prédio que prevê a construção 
de 4 moradias; 

• Reduz a capacidade de edificabilidade do prédio; 

• Permitirá a consolidação do núcleo urbano de Semide constituído pelo 
mercado, centro de saúde e centro comercial; 

• Beneficiaria o desenho urbano de Semide. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Semide – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM dPDM dPDM dPDM deeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 
(parcialmente) 

Espaços urbanos – limite de aglomerado 
urbano (parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional 

PropostaPropostaPropostaProposta    
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Centrais - Área Central 2 (parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Rural - Espaços Agrícolas - Área Agrícola 
de Produção Fundamental (parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 
(parcialmente) 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas sensíveis 
(parcialmente) 
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Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Centrais - Área 
Central 2 (parcialmente), como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - 
Área Residencial 2 (parcialmente), como Espaços Agrícolas - Área Agrícola 
de Produção Fundamental (parcialmente). A parcela em análise integra Rede 
Secundária de Gestão de Combustível destinada à Defesa da Floresta Contra 
Incêndios e as zonas mistas e zonas sensíveis de acordo com a Classificação 
de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Sensíveis, de acordo com as 
Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do 
PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
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6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
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atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

A parcela de terreno em análise está quase totalmente inserida em solo 
urbano permitindo assim a concretização da pretensão do autor da 
participação no que diz respeito à construção de 4 moradias. A área de 
terreno inserida em Área Agrícola de Produção Fundamental condicionada 
pela Reserva Agrícola Nacional localiza-se, de acordo com a proposta de 
desenho urbano apresentada, no logradouro de uma das moradias, 
apresentando um valor residual. 

Relativamente à área inserida em Área Agrícola de Produção Fundamental 
condicionada pela Reserva Agrícola Nacional, a proposta de reclassificação do 
solo delineada com base nos critérios supramencionados, contemplou 
nomeadamente, as áreas de expansão e redução de perímetros urbanos e 
todas as áreas que, em consequência da proposta de expansão dos mesmos, 
se sobrepunham a solos classificados como RAN e Reserva Ecológica 
Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 
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- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

O terreno referenciado na participação em análise foi abrangido por uma área 
de expansão de perímetro urbano prevista para este local, a desafetar da 
RAN, fundamentada na expansão o espaço urbano colmatando o seu 
perímetro e enquadrando situações existentes, dada a existência de 
arruamento infraestruturado no centro da sede de freguesia. 

Considerando a fundamentação técnica desta área a desafetar da RAN, 
apenas mereceu parecer favorável por parte da DRAPC uma faixa de 50 
metros em relação ao eixo da ER 17-1, que não abrange a área agora 
solicitada, em consonância com as orientações da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e da Direção Regional da 
Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e com os critérios que regularam o 
processo de reclassificação do solo do Município de Miranda do Corvo. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM DE Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta após 
a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão do 
PDM de Miranda do Corvo. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
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tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A área de terreno inserida em área agrícola de produção fundamental 
condicionada pela RAN, que como o próprio autor refere assume um valor 
residual, não inviabiliza a sua pretensão; 

- A não integração de uma pequena área em solo urbano não põe em 
causa a consolidação do núcleo urbano de Semide; 

- A pretensão do autor da participação de desafetar o seu terreno da RAN 
não tem enquadramento na fundamentação técnica sobre a qual se 
baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e validada pela 
CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, não 
poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada pela 
DRAPC; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 
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ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    14141414    

AutorAutorAutorAutor: Adelino Alves da Silva 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Integração do terreno em solo urbano 

Nº e data de reNº e data de reNº e data de reNº e data de registo de entradagisto de entradagisto de entradagisto de entrada: 7746, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que o seu terreno, constituído por três artigos seja totalmente inserido 
em solo urbano, com o fundamento que: 

• Reconstruiu aí a sua casa, nos anos 80, destinada a habitação 
própria e permanente, bem como anexos que se destinam a arrumos 
e apoio agrícola; 

• O local encontra-se servido de todas as infraestruturas necessárias à 
habitação, como seja abastecimento de água, saneamento, energia 
elétrica, telefone, passeios e arruamentos pavimentados; 

• O local é servido por um arruamento que foi recentemente alvo de 
uma intervenção 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada Real – Campo da Vila – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Cdo Cdo Cdo Corvo orvo orvo orvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZonamentoZonamentoZonamentoZonamento    

Zona de Expansão para Habitação Coletiva 
Sujeita a Plano de Pormenor 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Ecológica Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Pontos de Água 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - 
Área Residencial 2 (parcialmente), como Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente). A parcela em análise 
contém um ponto de água destinado à Defesa da Floresta Contra Incêndios e 
integra as zonas mistas em concordância com a Classificação de Zonas 
Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as Plantas de 
Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
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Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 
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d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 
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iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 
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b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito 
ao Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área 
na REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAPARTICIPAPARTICIPAPARTICIPAÇÃO N.ºÇÃO N.ºÇÃO N.ºÇÃO N.º    15151515    

AutorAutorAutorAutor: Maria do Carmo da Conceição 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Integração do terreno em solo urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7747, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que o seu terreno, constituído por três artigos seja totalmente 
inserido em solo urbano, com o fundamento que: 

• Reconstruiu aí a sua casa, nos anos 80, destinada a habitação própria 
e permanente, bem como anexos que se destinam a arrumos e apoio 
agrícola; 

• O local encontra-se servido de todas as infraestruturas necessárias à 
habitação, como seja abastecimento de água, saneamento, energia 
elétrica, telefone, passeios e arruamentos pavimentados; 

• O local é servido por um arruamento que foi recentemente alvo de 
uma intervenção 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada Real – Campo da Vila – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Coletiva 
Sujeita a Plano de Pormenor 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Ecológica Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Pontos de Água 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 
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ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - 
Área Residencial 2 (parcialmente), como Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente). A parcela em análise 
contém um ponto de água destinado à Defesa da Floresta Contra Incêndios e 
integra as zonas mistas em concordância com a Classificação de Zonas 
Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as Plantas de 
Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
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atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
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compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
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pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito 
ao Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área 
na REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    16161616    

AutorAutorAutorAutor: Maria do Carmo da Conceição 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Integração do terreno em solo urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7748, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que o seu terreno seja totalmente inserido em solo urbano, com o 
fundamento que: 

• Reconstruiu aí a sua casa, nos anos 80, destinada a habitação própria 
e permanente, bem como anexos que se destinam a arrumos  e 
apoio agrícola; 

• O local encontra-se servido de todas as infraestruturas necessárias à 
habitação, como seja abastecimento de água, saneamento, energia 
elétrica, telefone, passeios e arruamentos pavimentados; 

• O local é servido por um arruamento que foi recentemente alvo de 
uma intervenção 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada Real – Campo da Vila – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Coletiva 
Sujeita a Plano de Pormenor 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Ecológica Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Pontos de Água 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 
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ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - 
Área Residencial 2 (parcialmente), como Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente). A parcela em análise 
contém um ponto de água destinado à Defesa da Floresta Contra Incêndios e 
integra as zonas mistas em concordância com a Classificação de Zonas 
Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as Plantas de 
Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
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atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
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compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizadas a 25 de junho de 2013.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
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pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito 
ao Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área 
na REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    17171717    

AutorAutorAutorAutor: Elsa Maria Dias Soares Rodrigues 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Integração do terreno em solo urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7749, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que o seu terreno seja totalmente inserido em solo urbano, com o 
fundamento que: 

• Pretende adquirir terrenos nessa área; 

• O local encontra-se servido de todas as infraestruturas necessárias à 
habitação, como seja abastecimento de água, saneamento, energia 
elétrica, telefone, passeios e arruamentos pavimentados; 

• O local é servido por um arruamento que foi recentemente alvo de 
uma intervenção 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada Real – Campo da Vila – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Coletiva 
Sujeita a Plano de Pormenor 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Ecológica Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Pontos de Água 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ConConConCondicionantesdicionantesdicionantesdicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - 
Área Residencial 2 (parcialmente), como Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente). A parcela em análise 
contém um ponto de água destinado à Defesa da Floresta Contra Incêndios e 
integra as zonas mistas em concordância com a Classificação de Zonas 
Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as Plantas de 
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Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 
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d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 
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iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 
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b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito 
ao Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área 
na REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    18181818    

AutorAutorAutorAutor: Carmen Maria da Conceição Silva 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Integração do terreno em solo urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7750, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que o seu terreno seja totalmente inserido em solo urbano, com o 
fundamento que: 

• Pretende adquirir terrenos nessa área; 

• O local encontra-se servido de todas as infraestruturas necessárias à 
habitação, como seja abastecimento de água, saneamento, energia 
elétrica, telefone, passeios e arruamentos pavimentados; 

• O local é servido por um arruamento que foi recentemente alvo de 
uma intervenção 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada Real – Campo da Vila – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Coletiva 
Sujeita a Plano de Pormenor 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CCCCondicionantesondicionantesondicionantesondicionantes    

Reserva Ecológica Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Pontos de Água 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - 
Área Residencial 2 (parcialmente), como Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente). A parcela em análise 
contém um ponto de água destinado à Defesa da Floresta Contra Incêndios e 
integra as zonas mistas em concordância com a Classificação de Zonas 
Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as Plantas de 
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Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 
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d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 
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iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 
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b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito 
ao Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área 
na REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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AutorAutorAutorAutor: Orlando Mateus Venâncio 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Integração do terreno em solo urbano 

Nº e data de registo de entraNº e data de registo de entraNº e data de registo de entraNº e data de registo de entradadadada: 7751, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que o seu terreno, constituído por três artigos seja totalmente 
inserido em solo urbano, com o fundamento que: 

• Pretende adquirir terrenos nessa área; 

• O local encontra-se servido de todas as infraestruturas necessárias à 
habitação, como seja abastecimento de água, saneamento, energia 
elétrica, telefone, passeios e arruamentos pavimentados; 

• O local é servido por um arruamento que foi recentemente alvo de 
uma intervenção 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada Real – Campo da Vila – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaçUrbanizaçUrbanizaçUrbanizaç
ãoãoãoão    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Coletiva 
Sujeita a Plano de Pormenor 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ConConConCondicionantesdicionantesdicionantesdicionantes    

Reserva Ecológica Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Pontos de Água 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - 
Área Residencial 2 (parcialmente), como Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente). A parcela em análise 
contém um ponto de água destinado à Defesa da Floresta Contra Incêndios e 
integra as zonas mistas em concordância com a Classificação de Zonas 
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Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as Plantas de 
Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
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distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 
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iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 
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b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito 
ao Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área 
na REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    20202020    

AutorAutorAutorAutor: Olinda Maria Almeida Rodrigues 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Integração do terreno em solo urbano 

Nº e data de registo de Nº e data de registo de Nº e data de registo de Nº e data de registo de entradaentradaentradaentrada: 7752, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que o seu terreno, constituído por três artigos seja totalmente 
inserido em solo urbano, com o fundamento que: 

• Pretende adquirir terrenos nessa área; 

• O local encontra-se servido de todas as infraestruturas necessárias à 
habitação, como seja abastecimento de água, saneamento, energia 
elétrica, telefone, passeios e arruamentos pavimentados; 

• O local é servido por um arruamento que foi recentemente alvo de 
uma intervenção 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada Real – Campo da Vila – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Coletiva 
Sujeita a Plano de Pormenor 

Planta dPlanta dPlanta dPlanta de e e e 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Ecológica Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Pontos de Água 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - 
Área Residencial 2 (parcialmente), como Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente). A parcela em análise 
contém um ponto de água destinado à Defesa da Floresta Contra Incêndios e 
integra as zonas mistas em concordância com a Classificação de Zonas 
Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as Plantas de 
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Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 
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d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               153 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizadas a 25 de junho de 2013.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 
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b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito 
ao Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área 
na REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    21212121    

AutorAutorAutorAutor: Fernando Manuel da Conceição Silva 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Integração do terreno em solo urbano 

Nº e data de rNº e data de rNº e data de rNº e data de registo de entradaegisto de entradaegisto de entradaegisto de entrada: 7753, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que o seu terreno, constituído por três artigos seja totalmente 
inserido em solo urbano, com o fundamento que: 

• Pretende adquirir terrenos nessa área; 

• O local encontra-se servido de todas as infraestruturas necessárias à 
habitação, como seja abastecimento de água, saneamento, energia 
elétrica, telefone, passeios e arruamentos pavimentados; 

• O local é servido por um arruamento que foi recentemente alvo de 
uma intervenção 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada Real – Campo da Vila – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Coletiva 
Sujeita a Plano de Pormenor 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Ecológica Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Pontos de Água 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - 
Área Residencial 2 (parcialmente), como Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente). A parcela em análise 
contém um ponto de água destinado à Defesa da Floresta Contra Incêndios e 
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integra as zonas mistas em concordância com a Classificação de Zonas 
Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as Plantas de 
Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
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transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
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atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 

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

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

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito 
ao Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área 
na REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    22222222    

AutorAutorAutorAutor: Manuel da Conceição Silva 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Integração do terreno em solo urbano 

Nº e data de rNº e data de rNº e data de rNº e data de registo de entradaegisto de entradaegisto de entradaegisto de entrada: 7754, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que o seu terreno, constituído por três artigos seja totalmente 
inserido em solo urbano, com o fundamento que: 

• Pretende adquirir terrenos nessa área; 

• O local encontra-se servido de todas as infraestruturas necessárias à 
habitação, como seja abastecimento de água, saneamento, energia 
elétrica, telefone, passeios e arruamentos pavimentados; 

• O local é servido por um arruamento que foi recentemente alvo de 
uma intervenção 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada Real – Campo da Vila – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaçUrbanizaçUrbanizaçUrbanizaç
ãoãoãoão    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Coletiva 
Sujeita a Plano de Pormenor 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Ecológica Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Pontos de Água 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - 
Área Residencial 2 (parcialmente), como Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente). A parcela em análise 
contém um ponto de água destinado à Defesa da Floresta Contra Incêndios e 
integra as zonas mistas em concordância com a Classificação de Zonas 
Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as Plantas de 
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Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               162 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 
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iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 
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b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito 
ao Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área 
na REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    23232323    

AutorAutorAutorAutor: Fernando Lopes dos Santos 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: aumento da área permitida para anexos 

Nº e data de Nº e data de Nº e data de Nº e data de registo de entradaregisto de entradaregisto de entradaregisto de entrada: 7755, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que os anexos possam ter uma área de 195 m2, com o fundamento 
que: 

• Procedeu à reconstrução/ampliação de um telheiro em cima de um 
muro antigo; 

• O telheiro é usado desde 2009 para guardar máquinas e alfaias 
agrícolas; 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Rua de Santa Catarina – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Unifamiliar 
(parcialmente) 

Zona de Expansão para Habitação Unifamiliar 
Sujeita a Plano de Pormenor (parcialmente)  

Zona Verde de Proteção e Enquadramento 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

RAN – Áreas de Reserva Agrícola Nacional 

REN – Reserva Ecológica Nacional 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2  

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

PPPPlanta de lanta de lanta de lanta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita o aumento da área permitida para 
a construção de anexos. 

De acordo com o estabelecido no artigo 23º do regulamento da 1ª revisão do 
Plano Diretor Municipal relativo a Edifícios anexos e dependências agrícolas, 
estipulou-se que: 

“1. Os edifícios anexos são edifícios destinados a um uso complementar e 
dependente do edifício principal, e destinam-se, designadamente, a 
garagens, arrumos ou apoio à fruição dos respetivos logradouros, e devem 
garantir uma adequada integração no local de modo a não afetarem as 
características urbanísticas existentes, nos aspetos da estética, da 
insolação e da salubridade, sem prejuízo do necessário cumprimento das 
normas legais e regulamentares. 
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2. Sem prejuízo do cumprimento dos parâmetros de edificabilidade 
definidos para cada classe de espaço, os edifícios anexos devem ter 
apenas um piso tendo que ser cumpridos os índices urbanísticos 
definidos para o prédio e ainda obedecer aos seguintes critérios: 

a) O pé-direito não pode exceder 2,50 m; 

b) Nas situações de habitação unifamiliar e bifamiliar a área de construção 
total do anexo não pode exceder 15% da área do prédio, até um máximo 
de 80 m2; 

c) Nas situações de habitação coletiva a área de construção não pode 
exceder 30m2 por fogo e a área de implantação não pode ser superior à 
área de implantação do edifício principal; 

d) Os anexos poderão ser constituídos por vários módulos edificados e 
funcionalmente dependentes do edifício principal. 

3. Excluem-se do disposto dos números anteriores as dependências 
agrícolas, desde que tenham apenas um piso, garantam uma adequada 
integração no local de modo a não afetarem as características urbanísticas 
existentes, nos aspetos da estética, da insolação e da salubridade, seja 
devidamente comprovado o exercício da atividade agrícola pelo 
requerente e tendo que ser cumpridos os índices urbanísticos definidos 
para o prédio. 

4. Quando os anexos ou as dependências agrícolas encostarem aos 
limites dos prédios, a altura da parede de meação não pode exceder os 
valores seguintes, sem prejuízo do necessário cumprimento das normas 
legais e regulamentares: 

a) 3 m, se não existirem desníveis entre os terrenos confrontantes; 

b) 4 m, se existirem desníveis entre os terrenos confrontantes. 

5. Nos casos em que a altura da parede dos anexos ou das dependências 
agrícolas ultrapasse os 4 metros, relativamente aos terrenos situados no 
plano inferior, medidos a partir do solo desses terrenos confrontantes, 
essas construções devem ser implantadas com um afastamento mínimo 
de 3 metros, ou com um afastamento igual ao desnível existente com um 
valor mínimo de 1,5 metros.” 

Tal como referido no regulamento do Plano, tratando-se os anexos de 
edifícios destinados a um uso complementar ao da habitação, foi 
entendimento do Plano que os mesmos não tivessem uma área superior a 
15% da área do terreno onde se vão implantar com um máximo de 80 m2. 

Atendendo ao facto de o nosso concelho possuir uma propriedade de 
pequena dimensão e bastante retalhada, considerando o uso previsto para os 
anexos, designadamente, garagens, arrumos ou apoio à fruição dos respetivos 
logradouros, e a existência da própria habitação, considerou-se que 15% da 
área do terreno para a construção de anexos, permitem a correta 
complementaridade entre habitação e anexo, sendo que o espaço destinado 
a logradouro permitirá um usufruto de toda a área. 

De referir que no plano são também contempladas as dependências 
agrícolas, anexos dependentes da habitação destinados ao apoio à atividade 
agrícola, onde será exigido que tenham apenas um piso, garantam uma 
adequada integração no local de modo a não afetarem as características 
urbanísticas existentes, os aspetos da estética, da insolação e da salubridade 
e seja devidamente comprovado o exercício da atividade agrícola. Para estes 
casos não é imposta uma área máxima. 
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Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de 
formulação de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo 
o respetivo procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os anexos se destinam a um uso complementar à habitação; 

- No concelho de Miranda do Corvo predomina a pequena propriedade; 

- Está prevista a existência de dependências agrícolas; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a área prevista para a construção de 
anexos tal como costa na Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do 
Corvo. 
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PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    24242424    

AutorAutorAutorAutor: Vilagira, Construção Civil, Compra e Venda de Propriedades, Lda. 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Exclusão de áreas de REN 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7758, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que sejam excluídas as parcelas de REN identificadas com os 
números E24 e E16, com o fundamento que: 

• De acordo com o Plano de Urbanização de Miranda do Corvo, em 
vigor, o terreno está parte inserido em zona de expansão para 
habitação coletiva sujeita a Plano de Pormenor e parte inserida em 
zona de expansão para habitação unifamiliar; 

• O terreno está à vários anos inscrito na matriz urbana da freguesia de 
Miranda do Corvo, sendo tributado pela sua capacidade construtiva; 

• Para parte do terreno já foi licenciado um loteamento urbano 
composto por 11 lotes destinados a habitação unifamiliar; 

• O terreno está devidamente infraestruturado e encontra-se envolvido 
por uma malha urbana consolidada. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Quinta de S. Pedro – Meãs – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Unifamiliar 

Zona de Expansão Para Habitação Coletiva 
Sujeita a Plano de Pormenor 

Zona Verde de Proteção e Enquadramento 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Rede Elétrica de Alta Tensão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizado – Espaços 
Verdes – Área Verde de Enquadramento 
(parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Urbano - Área 
Verde de Enquadramento 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 
(parcialmente) 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas conflito 
(parcialmente) 
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Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Património Classificado e Infraestruturas – 
Infraestruturas – Rede Elétrica - Linhas de 
Média Tensão 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a exclusão das parcelas E16 e E24 
identificadas no processo de exclusões da REN. 

O terreno sobre o qual recaem as referidas parcelas está classificado como 
Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente), 
como Solo Urbanizado – Espaços Verdes – Área Verde de Enquadramento 
(parcialmente) e como Estrutura Ecológica em Solo Urbano - Área Verde de 
Enquadramento. A parcela em análise contém um ponto de água destinado à 
Defesa da Floresta Contra Incêndios e integra as zonas mistas e zonas de 
conflito (parcialmente), em concordância com a Classificação de Zonas 
Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, sendo atravessada por uma 
linha elétrica de média tensão, de acordo com as Plantas de Ordenamento 
e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do 
Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 
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3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
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República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizadas a 25 de junho de 2013, dando parecer favorável à 
exclusão das parcelas E16 e E24. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 
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- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

- O terreno objeto da participação obteve parecer favorável de exclusão por 
parte da CNREN. 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno 
do autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do 
PDM de Miranda do Corvo dado que foram excluídas da REN as 
parcelas objeto desta participação. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação já teve acolhimento na Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 
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ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    25252525    

AutorAutorAutorAutor: Vilagira, Construção Civil, Compra e Venda de Propriedades, Lda. 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Capacidade construtiva de um terreno 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7759, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que sejam alterado o zonamento definido para a zona por forma a ser 
mantida a capacidade construtiva, com o fundamento que: 

• De acordo com o Plano de Urbanização de Miranda do Corvo, em 
vigor, o terreno está inserido em zona de expansão para habitação 
coletiva sujeita a Plano de Pormenor; 

• O terreno está à vários anos inscrito na matriz urbana da freguesia de 
Miranda do Corvo, sendo tributado pela sua capacidade construtiva; 

• As zonas de expansão habitacional classificadas como zonas de 
expansão para habitação coletiva sujeita a plano de pormenor são 
espaços urbanizáveis destinados preponderantemente à localização 
de edifícios de habitação coletiva, nas condições definidas em plano 
de pormenor e/ou projeto de loteamento abrangendo a totalidade da 
zona; 

• De acordo com a planta de qualificação do solo da 1ª revisão do PDM o 
prédio perde capacidade construtiva. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada Real – Campo da Vila – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão Para Habitação Coletiva 
Sujeita a Plano de Pormenor 

Zona Verde de Proteção e Enquadramento 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizado – Espaços 
Verdes – Área Verde de Enquadramento 
(parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Urbano - Área 
Verde de Enquadramento 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 
(parcialmente) 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas conflito 
(parcialmente) 
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Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Património Classificado e Infraestruturas – 
Infraestruturas – Rede Elétrica - Linhas de 
Média Tensão 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a alteração da classificação da área 
identificada na planta anexa, de forma a permitir a construção de habitação 
coletiva tal como estava previsto no Plano de Urbanização de Miranda do 
Corvo, agora revogado. 

Esta parcela encontra-se classificada como Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 (parcialmente), como Solo Urbanizado – 
Espaços Verdes – Área Verde de Enquadramento (parcialmente) e como 
Estrutura Ecológica em Solo Urbano - Área Verde de Enquadramento, e 
integra as zonas mistas e zonas de conflito (parcialmente), em concordância 
com a Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, 
sendo atravessada por uma linha elétrica de média tensão, de acordo 
com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 
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3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
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República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Esta área foi classificada como Área Residencial 2 dado tratar-se de tecido 
urbano cuja ocupação dominante é a habitação unifamiliar coexistindo, em 
alguns locais, comércio e serviços. Foi assim classificada uma vez que 
naquela área se registam densidades médias e volumetrias correspondentes, 
predominantemente, à tipologia unifamiliar, correspondendo a áreas urbanas 
envolventes, de características demográficas e urbanísticas de menor 
dimensão que os núcleos centrais da sede de concelho e de freguesia. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               179 

Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano – área residencial 2; 

- Se trata de uma área onde predomina a habitação unifamiliar; 

- Na fase em que se encontra a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo, qualquer alteração ao modelo territorial do Plano e bem assim a 
classificação do solo nele preconizada implica a apresentação de nova 
proposta de plano e consequentemente a abertura de um novo período 
discussão pública; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    22226666    

AutorAutorAutorAutor: Rita Alexandra Caetano dos Santos 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Dotar o prédio de capacidade construtiva 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7762, de 23 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que o prédio seja considerado como dotado de capacidade 
construtiva no âmbito da revisão em curso, com o fundamento que: 

• O prédio confina com a via pública, encontrando-se dotado de 
infraestruturas, designadamente, via pavimentada, rede de 
abastecimento de água, rede de abastecimento de energia elétrica, 
rede de telefones e rede de saneamento; 

• O prédio encontra-se localizado junto à malha urbana do Bairro Novo e 
Vale Salgueiro; 

• O prédio confina com casas de habitação; 

• O prédio apresenta potencialidades construtivas em tudo semelhantes 
às dos prédios vizinhos, quer junto à povoação do Bairro Novo, quer 
junto à povoação de Vale Salgueiro. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Bairro Novo – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM de PDM de PDM de PDM de 
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da REN – Área de Infiltração 
Máxima 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

PlantPlantPlantPlanta de a de a de a de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Ecológica Nacional (REN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Espaços florestais – Área 
florestal de produção, como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Ecológica Nacional (REN) (parcialmente) e como Rede Secundária de Gestão 
de Combustível destinada à Defesa da Floresta Contra Incêndios 
condicionado por Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - Áreas de 
Máxima Infiltração, de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               181 

Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 
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d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 
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iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 
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b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito 
ao Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área 
na REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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AutorAutorAutorAutor: António Nunes Rodrigues 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data deNº e data deNº e data deNº e data de    registo de entradaregisto de entradaregisto de entradaregisto de entrada: 7846, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Aditamento ao requerimento nº 7721, de 22 de maio de 2013 identificado 
com o nº 12 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Pereira – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Unifamiliar 
sujeita a Plano de Pormenor (PP5) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Adutoras 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrOrOrOrdenamentodenamentodenamentodenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços de 
Atividades Económicas - Área Empresarial e 
Industrial 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a total integração em Solo Urbano 
de um terreno, classificado parcialmente como Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 e como Solo Urbanizado - Espaços de 
Atividades Económicas - Área Empresarial e Industrial. A parcela em análise 
integra Zonas mistas de acordo com a Classificação de Zonas Sensíveis, 
Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as Plantas de Ordenamento 
e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do 
Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 
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- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 
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“a) Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução 
do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de 
execução física da urbanização e da edificação e na quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 
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A parcela de terreno em análise está parcialmente classificada como Solo 
Urbanizado - Espaços de Atividades Económicas - Área Empresarial e 
Industrial e abrangida por uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 
designada por Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira. 

O Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira tem por objetivo o 
desenvolvimento de um plano de pormenor para a zona industrial da Pereira 
garantindo um espaço físico onde a indústria se possa implantar 
privilegiadamente contribuindo para o desenvolvimento económico e para o 
aumento da qualidade de vida, tendo como objetivos: 

a) A pormenorização do planeamento urbanístico, coordenando a 
circulação viária e pedonal com a edificação proposta; 

b) O planeamento urbanístico, moLda.do segundo uma estrutura urbana, 
tendo em linha de conta importantes fatores urbanísticos, tais como 
acessos, iluminação, mobiliário urbano, equipamentos, boas condições 
de habitabilidade, sucessão de espaços e harmonia de conjunto; 

c) Diferenciação de formas de intervenção consoante as especificidades 
da área, dado o seu carácter heterogéneo, adequando-se à realidade 
existente e às características locais, integrando-se numa estratégia de 
desenvolvimento baseada na preservação, valorização e enquadramento. 

O referido Plano foi submetido à discussão pública tendo a mesma sido 
divulgada através de aviso nº 16325/2012 publicado em Diário da República 
nº 235, 2ª série de 05 de dezembro de 2012 na sequência da deliberação de 
Câmara Municipal de 05 de novembro de 2012. Foi publicitado através de 
editais, afixados nos lugares de estilo, da comunicação social (Mirante, Diário 
de Noticias, As Beiras, Diário de Coimbra e Sol) e na página da internet da 
Câmara Municipal. 

O período de discussão pública decorreu entre 12 de dezembro de 2012 e 16 
de janeiro de 2013, não tendo sido recebida nenhuma 
participação/reclamação por parte do autor desta participação. 

Assim sendo, o perímetro urbano agora proposto adequa-se ao modelo 
territorial preconizado pelo Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira e 
pelo Plano Diretor Municipal e qualquer alteração a efetuar implicaria uma 
nova proposta dos dois plano referidos anteriormente, que teriam que ser 
submetidas a novo período de discussão pública. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 
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- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Para o local alvo da presente participação se encontra em fase de 
conclusão o Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira; 

- Não foi apresentada qualquer participação/reclamação no período de 
discussão pública do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira 
pelo autor da participação em análise; 

- Qualquer alteração a efetuar implicaria uma nova proposta dos dois planos 
referidos anteriormente, que teriam que ser submetidas a novo período de 
discussão pública; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 
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ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    28282828    

AutorAutorAutorAutor: Abaixo-assinado 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Classificação de uma área como perímetro urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7849, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
considerada como perímetro urbano, com o fundamento que: 

• Existe grande interesse por parte dos residentes dos lugares de Quinta 
do Soito e Supegal em construir nesse local; 

• A área em questão possui todas as infraestruturas necessárias á 
edificação, tais como abastecimento de água, energia elétrica, 
telefones, estrada pavimentada, entre outras; 

• Já existem no local diversas construções, licenciadas pela Câmara 
Municipal, com o parecer favorável da Entidade Regional da Reserva 
Agrícola Nacional do Centro. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Cabo do Soito – Supegal – freguesia de Vila Nova 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM dePDM dePDM dePDM de    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigem vigem vigem vigorororor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 

Espaços Urbanos – Limite de Aglomerado 
Urbano 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional 

Delimitação da REN – Áreas com Risco de 
Erosão 

ProposProposProposProposta ta ta ta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Urbana de baixa Densidade 
(parcialmente) 

Solo Rural – Espaços Agrícolas - Área Agrícola 
de Produção Fundamental 

Solo Rural – Espaços Florestais - Área Florestal 
de Produção 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Classificação das Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 
(parcialmente) 
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Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Perímetro Hidroagrícola 
(parcialmente) 

Património Classificado e Infraestruturas – 
Infraestruturas – Rede Elétrica - Linhas de 
Média Tensão 

 

ANÁLISE     

Os autores da participação em análise solicitam a total integração em Solo 
Urbano de uma área, classificado parcialmente como Solo Urbanizado - 
Espaços Residenciais - Área Urbana de baixa Densidade (parcialmente), 
como Espaços Agrícolas - Área Agrícola de Produção Fundamental, como 
Espaços Florestais - Área Florestal de Produção, como Estrutura Ecológica 
em Solo Rural - Reserva Agrícola Nacional (parcialmente), Estrutura 
Ecológica em Solo Rural - Corredor Ecológico do PROFPIN, como 
pertencente à Rede Secundária de Gestão de Combustível - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (parcialmente), integrando zonas mistas de acordo 
com a Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, 
condicionada pelos Recursos Agrícolas e Florestais - Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) (parcialmente), pelos Recursos Agrícolas e Florestais - 
Perímetro Hidroagrícola (parcialmente) sendo atravessada por linhas de 
média tensão, de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
teve por base nomeadamente, os seguintes critérios:  

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmica industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais, bem como a minimização de 
expansões urbanas em solos da RAN; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 
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c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação 
dos serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do 
solo urbano nestes estabelecidos; 
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e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes; 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana. 

A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios 
supramencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e 
redução de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da 
proposta de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados 
como RAN e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

O terreno referenciado na participação em análise foi abrangido por uma 
área de expansão de perímetro urbano prevista para este local, a desafetar da 
RAN, fundamentada no enquadramento de situações existentes dada a 
existência de arruamentos infraestruturados. 

Considerando a fundamentação técnica desta área a desafetar da RAN, não 
foi emitido parecer favorável, em consonância com as orientações da 
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) 
e da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e com os 
critérios que regularam o processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM DE Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológicos devem ser planeadas 
em função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser 
tomadas medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais 
como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

Por imposição da DRAPC foram demarcados na Planta de Condicionantes – 
Recursos Naturais os perímetros hidroagrícolas, sendo a sua delimitação da 
responsabilidade daquela entidade.  

São consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola nomeadamente, as 
obras de aproveitamento de águas do domínio público para rega, as obras de 
drenagem, de enxugo e de defesa dos terrenos utilizados na agricultura. 

Podem ainda ser consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola, as 
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obras de infraestruturas viárias e de distribuição de energia, necessárias à 
adaptação ao regadio das terras beneficiadas ou à melhoria de regadios 
existentes. 

De acordo com o artigo 7º do regulamento da 1ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo o perímetro hidroagrícola integra as servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública ao uso do solo, constantes na legislação em 
vigor. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A existência de infraestruturas junto ao terreno em causa não implica por 
si só a sua inclusão em solo urbano; 

- A área de terreno encontra-se inserida em área agrícola de produção 
fundamental condicionada pela RAN; 

- A pretensão dos autores da participação de desafetar o seu terreno da 
RAN não tem enquadramento na fundamentação técnica sobre a qual se 
baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e validada pela 
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CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- Na fase em que se encontra a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo, qualquer alteração ao modelo territorial do Plano e bem 
assim a classificação do solo nele preconizada implica a apresentação de 
nova proposta de plano e consequentemente a abertura de um novo 
período discussão pública; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída pela Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo ao terreno do autor da participação 
em análise. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    29292929    

AutorAutorAutorAutor: Teresa Paula Camilo Nicolau e São Miguel e José Jorge Camilo 
Moreira Nicolau 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Integração de construções existentes em perímetro urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7850, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que a área identificada na planta anexa ao requerimento, assim como 
as construções nela existentes, seja considerada como perímetro urbano, 
com o fundamento que: 

• Foi feita a transformação de um tanque existente em piscina; 

• Foram reconstruídos/ampliados uns alpendres existentes; 

• As edificações em causa já existem no prédio há mais de 25 e 30 
anos; 

• As edificações encontram-se edificadas e inseridas numa zona 
urbanizável, sendo utilizadas de forma contínua, há mais de 25 anos, 
para guardar lenha, trator e alfaias agrícolas, para fazer vinho, guardar 
dornas e outros utensílios que utilizam na exploração agrícola 
composta por 3776 m2. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Carvalhal – Miranda do Corvo – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em em em em 
vigorvigorvigorvigor/ / / / 
PDM de PDM de PDM de PDM de 
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    
(PU) / Planta (PU) / Planta (PU) / Planta (PU) / Planta 
de de de de 
Ordenamento Ordenamento Ordenamento Ordenamento 
(PDM)(PDM)(PDM)(PDM)    

Centro Histórico ou Zona Antiga 

Zona de habitação Consolidada 

Zona Verde de Proteção e Enquadramento 

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    
(PU)(PU)(PU)(PU)    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    
(PDM)(PDM)(PDM)(PDM)    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Centrais - Área Central 1 (parcialmente)  

Solo Rural – Espaços Florestais - Área Florestal 
de Produção (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Classificação das Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
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e Zonas de Conflito - Zonas mistas 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Proteção ao Risco de Incêndio – Perigosidade – 
Perigosidade de Incêndio Florestal – Alta 
(parcialmente) 

 

ANÁLISE     

Os autores da participação em análise solicitam a total integração em Solo 
Urbano das edificações existentes no seu terreno, classificado quase 
totalmente como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - Área Residencial 
2, como Solo Urbanizado - Espaços Centrais - Área Central 1 (parcialmente), 
como Espaços Florestais - Área Florestal de Produção, como pertencente à 
Rede Secundária de Gestão de Combustível - Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (parcialmente), integrando zonas mistas de acordo com a 
Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, 
condicionada pela Perigosidade de Incêndio Florestal – Alta (parcialmente), 
de acordo com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

De acordo com a localização apresentada verifica-se que as edificações 
existentes no terreno se encontram localizadas dentro do Solo Urbano (Área 
Residencial 2 e Área Central 1). 

Nos termos do nº 1 do artigo 16 do regulamento da 1ª revisão do PDM de 
Miranda do Corvo o solo urbano é constituído pelos espaços aos quais se 
reconhece vocação para o processo de urbanização e de edificação, nele se 
compreendendo os terrenos urbanizados ou urbanizáveis e os afetos à 
estrutura ecológica urbana, constituindo-se no seu todo como perímetro 
urbano. 

O nº 1 do artigo 75º do referido regulamento estabelece que a Área 
residencial 2 corresponde ao tecido urbano maioritariamente consolidado, de 
usos mistos, cuja ocupação dominante é a habitação coexistindo, em alguns 
locais, comércio e serviços. 

De acordo com o nº 2 do artigo 75º a área residencial 2 destina-se 
predominantemente a habitação, comércio, serviços, equipamentos de 
utilização coletiva e espaços verdes públicos e privados, sendo ainda 
permitidas as seguintes ocupações e utilizações: 

a) Compatíveis com as dominantes, nomeadamente, oficinas, armazéns e 
indústrias do tipo 2 e 3, desde que se integrem na envolvente urbana e 
não contrariem o disposto nos artigos 18.º do presente Regulamento; 

b) Empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local. 

A área onde se encontram localizadas as edificações em questão não está 
sujeita a qualquer servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, de 
acordo com a Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM 
de Miranda do Corvo. 

Perante o exposto, verifica-se que a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo integra em perímetro urbano as edificações existentes no 
terreno em causa. 

Tratando-se de construções existentes e depreendendo-se da análise desta 
participação a necessidade da sua regularização, esta deverá respeitar os 
parâmetros urbanísticos definidos no regulamento da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 
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PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação já teve acolhimento na Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    30303030    

AutorAutorAutorAutor: Elisabete Alexandra Ribeiro Cardoso 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Alteração da área de implantação de anexos 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7851, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que para a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
permitida a construção de anexos com a área mínima de 80 m2, com o 
argumento de que: 

• É proprietária de uma moradia unifamiliar construída em zona 
urbanizável e devidamente legalizada; 

• Foi edificado um anexo aberto com a área de 72,5 m2 que 
posteriormente foi telhado para secar roupa no inverno e guardar o 
veículo; 

• Por se tratar de um anexo desconhecia a necessidade de solicitar 
alvará de licença bem como a necessidade de respeitar índices de 
construção previstos no Plano de Urbanização; 

• O anexo foi completamente edificado em zona urbanizável apenas 
violando, em parte o regulamento do Plano de Urbanização para o 
local em 32,5 m2; 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Rua da Cumeada – Pereira – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão por Colmatação para 
Habitação Unifamiliar 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Rede Elétrica de Alta Tensão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2  

Classificação das Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Património Classificado e Infraestruturas – 
Infraestruturas – Rede Elétrica - Linhas de 
Média Tensão (na proximidade) 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita o aumento da área de implantação 
de anexos para 80 m2. 

De acordo com o estabelecido no artigo 23º do regulamento da 1ª revisão do 
Plano Diretor Municipal relativo a Edifícios anexos e dependências agrícolas, 
estipulou-se que: 

“1. Os edifícios anexos são edifícios destinados a um uso complementar e 
dependente do edifício principal, e destinam-se, designadamente, a 
garagens, arrumos ou apoio à fruição dos respetivos logradouros, e devem 
garantir uma adequada integração no local de modo a não afetarem as 
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características urbanísticas existentes, nos aspetos da estética, da 
insolação e da salubridade, sem prejuízo do necessário cumprimento das 
normas legais e regulamentares. 

2. Sem prejuízo do cumprimento dos parâmetros de edificabilidade 
definidos para cada classe de espaço, os edifícios anexos devem ter 
apenas um piso tendo que ser cumpridos os índices urbanísticos 
definidos para o prédio e ainda obedecer aos seguintes critérios: 

a) O pé-direito não pode exceder 2,50 m; 

b) Nas situações de habitação unifamiliar e bifamiliar a área de construção 
total do anexo não pode exceder 15% da área do prédio, até um máximo 
de 80 m2; 

c) Nas situações de habitação coletiva a área de construção não pode 
exceder 30m2 por fogo e a área de implantação não pode ser superior à 
área de implantação do edifício principal; 

d) Os anexos poderão ser constituídos por vários módulos edificados e 
funcionalmente dependentes do edifício principal. 

3. Excluem-se do disposto dos números anteriores as dependências 
agrícolas, desde que tenham apenas um piso, garantam uma adequada 
integração no local de modo a não afetarem as características urbanísticas 
existentes, nos aspetos da estética, da insolação e da salubridade, seja 
devidamente comprovado o exercício da atividade agrícola pelo 
requerente e tendo que ser cumpridos os índices urbanísticos definidos 
para o prédio. 

4. Quando os anexos ou as dependências agrícolas encostarem aos 
limites dos prédios, a altura da parede de meação não pode exceder os 
valores seguintes, sem prejuízo do necessário cumprimento das normas 
legais e regulamentares: 

a) 3 m, se não existirem desníveis entre os terrenos confrontantes; 

b) 4 m, se existirem desníveis entre os terrenos confrontantes. 

5. Nos casos em que a altura da parede dos anexos ou das dependências 
agrícolas ultrapasse os 4 metros, relativamente aos terrenos situados no 
plano inferior, medidos a partir do solo desses terrenos confrontantes, 
essas construções devem ser implantadas com um afastamento mínimo 
de 3 metros, ou com um afastamento igual ao desnível existente com um 
valor mínimo de 1,5 metros.” 

Perante o exposto verifica-se que a pretensão do autor desta participação já 
teve acolhimento na Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

Tratando-se de construções existentes e depreendendo-se da análise desta 
participação a necessidade da sua regularização, esta deverá respeitar os 
parâmetros urbanísticos definidos no regulamento da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação já teve acolhimento na Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 
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ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    31313131    

AutorAutorAutorAutor: Abaixo-assinado 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão de terrenos em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7852, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõem que para a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
inserida em perímetro urbano, com o argumento de que: 

• Existir um grande interesse por parte dos residentes dos lugares acima 
referidos nesse local; 

• A área em questão possui todas as infraestruturas necessárias para a 
edificação, tais como: abastecimento de água, energia elétrica, telefones, 
estrada pavimentada, … 

• Se trata de uma área plana, onde não será necessário proceder a grandes 
movimentações de terra, tornando a construção mais económica; 

• Já existem no local diversas construções , licenciadas pela Câmara 
Municipal, algumas delas com o parecer da Entidade Regional da Reserva 
Agrícola Nacional do Centro. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     

Estrada de ligação entre Vila Nova e Sandoeira (Vila Nova, Giestal, Zorro, 
Favais e Sandoeira) – freguesia de Vila Nova 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM PDM PDM PDM ddddeeee    
MirandaMirandaMirandaMiranda    
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da REN – Áreas com Risco de 
Erosão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta Planta Planta Planta de de de de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços Florestais - Área Florestal 
de Produção (parcialmente) 

Solo Rural – Espaços Agrícolas - Área Agrícola 
de Produção Fundamental (parcialmente) 

Solo Rural – Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal - Área de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal (parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Ecológica Nacional (REN) (parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Infraestruturas Básicas - Abastecimento de 
Água – Adutora 
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Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Perímetro Hidroagrícola 
(parcialmente) 

Recursos Naturais – Recursos Ecológicos - 
Leitos dos Cursos de Água 

Recursos Naturais – Recursos Hídricos - 
Domínio Hídrico 

Património Classificado e Infraestruturas – 
Infraestruturas – Rede Elétrica - Linhas de Alta 
Tensão 

Proteção ao Risco de Incêndio – Perigosidade – 
Perigosidade de Incêndio Florestal – Alta 
(parcialmente) 

 

ANÁLISE     

Os autores da participação em análise solicitam a total integração em Solo 
Urbano de uma área, classificado como Espaços Florestais - Área Florestal 
de Produção (parcialmente), como Espaços Agrícolas - Área Agrícola de 
Produção Fundamental (parcialmente), como Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal - Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal 
(parcialmente), como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva Agrícola 
Nacional (parcialmente), como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Ecológica Nacional (REN) (parcialmente), como pertencente à Rede 
Secundária de Gestão de Combustível - Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(parcialmente), como sendo atravessada por uma Infraestruturas Básicas - 
Abastecimento de Água – Adutora condicionada pelos Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente), pelos Recursos 
Agrícolas e Florestais - Perímetro Hidroagrícola (parcialmente), pelos 
Recursos Ecológicos - Leitos dos Cursos de Água, pelos Recursos Hídricos - 
Domínio Hídrico, sendo atravessada por linhas de alta tensão e pela 
Perigosidade de Incêndio Florestal – Alta, de acordo com as Plantas de 
Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
teve por base nomeadamente, os seguintes critérios:  

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmica industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais, bem como a minimização de 
expansões urbanas em solos da RAN; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
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seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação 
dos serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
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demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do 
solo urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes; 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana. 

A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios supra 
mencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e redução 
de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da proposta 
de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados como RAN 
e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 
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- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

O terreno referenciado na participação em análise foi abrangido por uma 
área de expansão de perímetro urbano prevista para este local, a desafetar da 
RAN, fundamentada na expansão do espaço urbano colmatando o seu 
perímetro, enquadrando situações existentes, beneficiando de um 
arruamento infraestruturado. 

Considerando a fundamentação técnica desta área a desafetar da RAN, não 
foi emitido parecer favorável, em consonância com as orientações da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) 
e da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e com os 
critérios que regularam o processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM DE Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

Por imposição da DRAPC foram demarcados na Planta de Condicionantes – 
Recursos Naturais os perímetros hidroagrícolas, sendo a sua delimitação da 
responsabilidade daquela entidade.  

São consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola nomeadamente, as 
obras de aproveitamento de águas do domínio público para rega, as obras de 
drenagem, de enxugo e de defesa dos terrenos utilizados na agricultura. 

Podem ainda ser consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola, as 
obras de infraestruturas viárias e de distribuição de energia, necessárias à 
adaptação ao regadio das terras beneficiadas ou à melhoria de regadios 
existentes. 

De acordo com o artigo 7º do regulamento da 1ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo o perímetro hidroagrícola integra as servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública ao uso do solo, constantes na legislação em 
vigor. 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
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ordinária realizada a 25 de junho de 2013, não contemplando a exclusão da 
área de REN inserida no terreno alvo da presente participação. 

De acordo com o estabelecido 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, serviços e indústria fora das áreas edificadas consolidadas é 
proibida nos terrenos classificados com risco de incêndio das classes alta ou 
muito alta. 

De acordo com a lei nº 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a 
titularidade dos recursos hídricos, o domínio público hídrico compreende o 
domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e o domínio 
público das restantes águas, abrangendo as águas, os respetivos leitos e 
margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas. 

Nos termos do artigo 21º da referida lei, todas as parcelas privadas de leitos 
ou margens de águas públicas estão sujeitas às servidões estabelecidas por 
lei e nomeadamente a uma servidão de uso público, no interesse geral de 
acesso às águas e de passagem ao longo das águas da pesca, da navegação 
e da flutuação, quando se trate de águas navegáveis ou flutuáveis, e ainda da 
fiscalização e policiamento das águas pelas entidades competentes. 

Nestas parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como 
no respetivo subsolo ou no espaço aéreo correspondente, não é permitida a 
execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem autorização 
da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas 
correspondentes. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 
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a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 

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

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A existência habitações próximas de determinada área não é suficiente 
para justificar a expansão de perímetro urbano. 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- A existência de infraestruturas junto ao terreno em causa não implica por 
si só a sua inclusão em solo urbano; 

- A área de terreno encontra-se parcialmente inserida em área agrícola de 
produção fundamental condicionada pela RAN; 

- A pretensão dos autores da participação de desafetar o seu terreno da 
RAN não tem enquadramento na fundamentação técnica sobre a qual se 
baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e validada pela 
CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de leito dos cursos de água, ficando por isso 
sujeito ao Regime Jurídico da REN em vigor; 

- O terreno objeto da participação integra o Domínio Público Hídrico; 

- Na fase em que se encontra a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo, qualquer alteração ao modelo territorial do Plano e bem 
assim a classificação do solo nele preconizada implica a apresentação de 
nova proposta de plano e consequentemente a abertura de um novo 
período discussão pública; 

- O terreno em causa insere-se em área com perigosidade de incêndio alta; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída pela Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo ao terreno do autor da participação 
em análise. 
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PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    32323232    

AutorAutorAutorAutor: Joaquim Rodrigues Marcelo 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Integração em zona de perímetro urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7853, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que para a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
integrada em perímetro urbano, com o argumento de que: 

• Adquiriu um prédio, por doação, composto de terra de semeadura 
com oliveiras novas, onde se encontra uma casa que serve de 
palheiro, com a área de 1800 m2; 

• No logradouro do prédio existia uma casa de arrumos e uma eira (fotos 
em anexo) construídos á larga dezenas de anos que não se encontra 
descrito na matriz predial, situação muito comum à época; 

• No lugar da casa de arrumos foi edificado um anexo composto por 
churrasqueira, utilizada para preparar refeições, que faz parte 
integrante da habitação e do seu agregado familiar; 

• Nos termos do artigo 60º do RJUE “1 - As edificações construídas ao 
abrigo do direito anterior e as utilizações respetivas não são afetadas 
por normas legais e regulamentares supervenientes. 
2 — A licença ou admissão de comunicação prévia de obras de 
reconstrução ou de alteração das edificações não pode ser recusada 
com fundamento em normas legais ou regulamentares supervenientes 
à construção originária desde que tais obras não originem ou agravem 
desconformidade com as normas em vigor ou tenham como resultado 
a melhoria das condições de segurança e de salubridade da 
edificação.” 

• De acordo com “Regime Jurídico da Urbanização e Edificação”. 3ª 
edição, Almedina, pág. 464, em anotação ao nº 2 do artigo 60º “O 
princípio que aqui se encontra consagrado visa garantir a 
recuperação do património construído (e consolidado) já que se 
permite a realização de obras suscetíveis de melhorar as condições 
existentes (…)”, sendo que é entendimento da doutrina e 
jurisprudência que tal principio se aplica, igualmente, às obras de 
ampliação; 

• Por se tratar de obras de reconstrução de uma edificação existente 
no prédio rústico há mais der 100 anos é forçoso reconhecer a 
necessidade de integração da área onde se encontra implantada o 
anexo em zona de perímetro urbano sob pena de se colocar em 
causa a garantia do existente; 

• Embora a edificação se situe em zona florestal atualmente o espaço 
florestal é quase inexistente, devendo, pela própria realidade 
envolvente do anexo ser integrada em perímetro urbano; 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Vila Flor – freguesia de Vila Nova 
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CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDMPDMPDMPDM    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 
(parcialmente) 

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal - Área de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal 

Solo Rural – Espaços Agrícolas - Área Agrícola 
de Produção Fundamental (parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Perímetro Hidroagrícola 
(parcialmente) 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno, classificado maioritariamente como Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal - Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, sendo 
abrangido numa pequena parte por Espaços Agrícolas – Área Agrícola de 
Produção Fundamental e por Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional, condicionado numa pequena faixa pelos Recursos 
Agrícolas e Florestais - Reserva Agrícola Nacional e pelo Perímetro 
Hidroagrícola, de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
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paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
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necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios supra 
mencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e redução 
de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da proposta 
de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados como RAN 
e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 
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- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

Por imposição da DRAPC foram demarcados na Planta de Condicionantes – 
Recursos Naturais os perímetros hidroagrícolas, sendo a sua delimitação da 
responsabilidade daquela entidade.  

São consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola nomeadamente, as 
obras de aproveitamento de águas do domínio público para rega, as obras de 
drenagem, de enxugo e de defesa dos terrenos utilizados na agricultura. 

Podem ainda ser consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola, as 
obras de infraestruturas viárias e de distribuição de energia, necessárias à 
adaptação ao regadio das terras beneficiadas ou à melhoria de regadios 
existentes. 

De acordo com o artigo 7º do regulamento da 1ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo o perímetro hidroagrícola integra as servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública ao uso do solo, constantes na legislação 
em vigor. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
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Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A existência de uma habitação não é suficiente para a criação de um 
aglomerado urbano. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística um 
lugar é um aglomerado populacional com dez ou mais alojamentos 
destinados à habitação de pessoas e com uma designação própria, 
independentemente de pertencer a uma ou mais freguesias; 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- A existência de infraestruturas junto ao terreno em causa não implica por 
si só a sua inclusão em solo urbano; 

- Na fase em que se encontra a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo, qualquer alteração ao modelo territorial do Plano e bem assim a 
classificação do solo nele preconizada implica a apresentação de nova 
proposta de plano e consequentemente a abertura de um novo período 
discussão pública; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
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subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno dos 
autores da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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AutorAutorAutorAutor: Cláudio Feliciano Ventura  

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Desafetação da área de implantação do anexo da zona de REN e 
da zona hídrica e integração em zona de perímetro urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7854, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que para a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
desafetada da área de REN e da zona hídrica, com o argumento de que: 

• A moradia foi implantada no local onde existia uma casa e um moinho 
em ruínas, tendo sido feita a demolição e reconstrução de um antigo 
moinho que se encontrava em ruínas; 

• Foi edificado no logradouro e encostado á moradia um pequeno anexo 
composto por um único piso, totalmente amplo que se destina a 
garagem e arrumos, cuja área não excede os 40 m2; 

• A casa em ruínas existente no prédio tinha uma área de 177 m2, no qual 
foi implantada a atual moradia com 120 m2 e arrumos com 38 m2, num 
total de 158 m2, sobrando assim 19 m2 daquele artigo; 

• Apenas uma pequena área do anexo está inserido em zona de REN e 
zona hídrica; 

• O anexo é usado como zona de arrecadação do trator e demais alfaias e 
utensílios agrícolas que o requerente e o seu agregado familiar utilizam 
na exploração agrícola e na vinha, bem como para guardar as batatas, as 
cebolas e a lenha, assumindo especial relevo para vida do requerente e 
família; 

• O anexo foi construído no único terreno que possui, não sendo 
proprietário de qualquer outro que lhe permitisse construir; 

• Obteve parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola 
Nacional do Centro 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Água do Forno de Cima – freguesia de Lamas 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDMPDMPDMPDM    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Urbanos – Limite do Aglomerado 
Urbano (parcialmente) 

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CoCoCoCondicionantesndicionantesndicionantesndicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional 

Delimitação da REN – Áreas de Infiltração 
Máxima 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade - Área Urbana 
Baixa Densidade 1 (parcialmente) 

Solo Rural – Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental (parcialmente) 
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do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    
Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Classificação das Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 

Recursos Naturais - Recursos Hídricos – 
Domínio Hídrico 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita desafetação da área de 
implantação do anexo da zona de REN e da zona hídrica e integração em 
zona de perímetro urbano de uma área, classificado como Solo Urbanizado - 
Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Área Urbana Baixa Densidade 1 
(parcialmente), como Espaços Agrícolas - Área Agrícola de Produção 
Fundamental (parcialmente), como Estrutura Ecológica em Solo Rural - 
Reserva Agrícola Nacional (parcialmente), como pertencente à Rede 
Secundária de Gestão de Combustível - Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(parcialmente), integrada em Zonas mistas de acordo com a classificação 
das Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, condicionada pelos 
Recursos Agrícolas e Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente), pelos Recursos Hídricos - Domínio Hídrico, de acordo com as 
Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do 
PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
teve por base nomeadamente, os seguintes critérios:  

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmica industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais, bem como a minimização de 
expansões urbanas em solos da RAN; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
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regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação 
dos serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
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com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do 
solo urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes; 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana. 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 
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De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013, não integrando em REN a área de 
terreno objeto desta participação. 

De acordo com a lei nº 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a 
titularidade dos recursos hídricos, o domínio público hídrico compreende o 
domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e o domínio 
público das restantes águas, abrangendo as águas, os respetivos leitos e 
margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas. 

Nos termos do artigo 21º da referida lei, todas as parcelas privadas de leitos 
ou margens de águas públicas estão sujeitas às servidões estabelecidas por 
lei e nomeadamente a uma servidão de uso público, no interesse geral de 
acesso às águas e de passagem ao longo das águas da pesca, da navegação 
e da flutuação, quando se trate de águas navegáveis ou flutuáveis, e ainda da 
fiscalização e policiamento das águas pelas entidades competentes. 

Nestas parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como 
no respetivo subsolo ou no espaço aéreo correspondente, não é permitida a 
execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem autorização 
da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas 
correspondentes. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
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Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- A existência de infraestruturas junto ao terreno em causa não implica por 
si só a sua inclusão em solo urbano; 

- A área de terreno encontra-se parcialmente inserida em área agrícola de 
produção fundamental condicionada pela RAN; 

- O terreno objeto da participação integra o domínio Público hídrico; 

- Na fase em que se encontra a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo, qualquer alteração ao modelo territorial do Plano e bem 
assim a classificação do solo nele preconizada implica a apresentação de 
nova proposta de plano e consequentemente a abertura de um novo 
período discussão pública; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída pela Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo ao terreno do autor da participação 
em análise. 

 

PONDERAÇÃO     

A pretensão do autor desta participação no que diz respeito à desafetação da 
área de implantação do anexo da zona de REN já se encontra vertida na 
proposta de plano por força da delimitação da REN, da responsabilidade da 
CCDRC. 
Relativamente à desafetação da zona hídrica e integração em perímetro 
urbano, estas não poderão ter acolhimento na Proposta da 1.ª Revisão do 
PDM de Miranda do Corvo. 
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ALTERAÇÕES A INTROD UZIR 
NA PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    34343434    

AutorAutorAutorAutor: Fernando da Silva Caetano  

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: integração em solo urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7856, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que para a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
integrada em solo urbano, com o argumento de que: 

• É proprietário de um prédio urbano composto por casa de habitação 
unifamiliar, devidamente legalizada, e inserida em zona urbanizável; 

• Edificou no logradouro de prédio um barracão com 14,88 m2 que é 
usado como arrecadação de alfaias e utensílios agrícolas que são 
usados no quintal assim como para guardar batatas, cebolas e lenha 
assumindo espacial relevo para a vida do munícipe; 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Corvo – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Unifamiliar 
Sujeita a Plano de Pormenor (parcialmente) 

Área Verde de Proteção e Enquadramento 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Rural – Espaço Agrícola – Área Agrícola de 
Produção Fundamental (parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Classificação das Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em solo urbano de 
uma área, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - Área 
Residencial 2 (parcialmente), como Espaços Agrícolas - Área Agrícola de 
Produção Fundamental (parcialmente), como Estrutura Ecológica em Solo 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               227 

Rural - Reserva Agrícola Nacional (parcialmente), como pertencente à Rede 
Secundária de Gestão de Combustível - Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(parcialmente), integrada em Zonas mistas de acordo com a classificação 
das Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, condicionada pelos 
Recursos Agrícolas e Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente), de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
teve por base nomeadamente, os seguintes critérios:  

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmica industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais, bem como a minimização de 
expansões urbanas em solos da RAN; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
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atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação 
dos serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do 
solo urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes; 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana. 
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A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios 
supramencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e 
redução de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da 
proposta de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados 
como RAN e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

O terreno referenciado na participação em análise foi abrangido por uma 
área de expansão de perímetro urbano prevista para este local, a desafetar da 
RAN, fundamentada na expansão do perímetro urbano próximo do lugar do 
Corvo, no âmbito da integração do PU na revisão do PDM. Trata-se de uma 
área próxima da futura estação do Corvo do Metro ligeiro do Mondego onde 
foram efetuados grandes investimentos em infraestruturas e equipamentos e 
que importa rentabilizar. As orientações da própria tutela vão no sentido de 
densificar aquela área em termos urbanos de modo a rentabilizar os 
investimentos feitos, estando neste momento em elaboração um plano de 
pormenor para parte daquela área. 

Considerando a fundamentação técnica desta área a desafetar da RAN, foi 
definido para a mesma um perímetro urbano que continha o terreno alvo 
desta participação, inserido numa área mais vasta junto ao lugar do Corvo, 
em consonância com as orientações da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e da Direção Regional da 
Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e com os critérios que regularam o 
processo de reclassificação do solo do Município de Miranda do Corvo. 

Da totalidade da área proposta para desafetação apenas mereceu parecer 
favorável uma faixa de cerca de 60 metros em relação ao eixo da estrada 
real, que abrange a quase totalidade do terreno em questão, ficando uma 
pequena parte do anexo em solo rural integrado em RAN. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
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(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM DE Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- Uma pequena zona do terreno encontra-se inserida em área agrícola de 
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produção fundamental condicionada pela RAN; 

- A pretensão do autor da participação de desafetar o seu terreno da RAN 
não tem, na sua totalidade, enquadramento na fundamentação técnica 
sobre a qual se baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e 
validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- Perante o exposto no ponto anterior, o pedido formulado pelo autor da 
participação em análise no âmbito do período de discussão pública não 
poderá ser atendido nesta fase em que se encontra a Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, dado que não se coloca neste 
momento a hipótese de se propor a alteração da carta da RAN integrada 
na Planta de Condicionantes da referida Proposta; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída pela Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo ao terreno do autor da participação 
em análise. 

 

PONDERAÇÃO     

A pretensão do autor desta participação no que diz respeito à integração em 
solo urbano da área de implantação do anexo, que implica a desafetação da 
RAN, encontra-se parcialmente vertida na proposta de plano. 

Relativamente à área de terreno inserida em RAN a pretensão não poderá 
ter acolhimento na Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    35353535    

AutorAutorAutorAutor: Arlindo Luís 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Desafetação da área de REN para zona de perímetro urbano face a 
pré-existência de edificações no prédio 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7857, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que para a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
integrada em zona de perímetro urbano, com o argumento de que: 

• É proprietário de um prédio rústico composto por terra de cultivo, 
oliveiras e mato, adquirido em 1990; 

• O referido prédio encontrava-se em zona urbanizável aquando da sua 
aquisição sendo prova disso o facto de que doou um terreno no qual 
foi erigido uma moradia devidamente licenciada; 

• No prédio rústico existia um barracão que servia de arrecadação de 
palha, lenha, batatas e outros produtos agrícolas que se usavam e 
recolhiam na sementeira do prédio; 

• Trata-se de uma edificação que se encontra há mais de 20 anos no 
prédio rústico, o qual integrava zona urbanizável no PDM do concelho 
de Miranda do Corvo; 

• Existe uma declaração da Junta de Freguesia de Semide que atesta a 
existência de um barracão , palha, lenha e outros produtos agrícolas; 

• Foram realizadas obras de restauro e ampliação transformando a 
edificação primitiva num barracão que continua a ser utilizado como 
zona de arrecadação; 

• De acordo com auto de notícia elaborado pela Câmara resulta que a 
edificação existente no prédio se encontra, atualmente, inserida em 
REN; 

• Com a reconstrução da edificação nenhum dos desideratos 
promovidos pela REN foi colocado em causa com a reconstrução da 
edificação, porquanto no prédio rústico continua assegurada a 
proteção de ecossistemas e garantida a sustentabilidade dos 
recursos e das politicas de defesa e conservação do solo promovida 
pela REN; 

• Nos termos do artigo 60º do RJUE “1 - As edificações construídas ao 
abrigo do direito anterior e as utilizações respetivas não são afetadas 
por normas legais e regulamentares supervenientes. 
2 — A licença ou admissão de comunicação prévia de obras de 
reconstrução ou de alteração das edificações não pode ser recusada 
com fundamento em normas legais ou regulamentares supervenientes 
à construção originária desde que tais obras não originem ou agravem 
desconformidade com as normas em vigor ou tenham como resultado 
a melhoria das condições de segurança e de salubridade da 
edificação.” 

• De acordo com “Regime Jurídico da Urbanização e Edificação”. 3ª 
edição, Almedina, pág. 464, em anotação ao nº 2 do artigo 60º “O 
princípio que aqui se encontra consagrado visa garantir a 
recuperação do património construído (e consolidado) já que se 
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permite a realização de obras suscetíveis de melhorar as condições 
existentes (…)”, sendo que é entendimento da doutrina e 
jurisprudência que tal principio se aplica, igualmente, às obras de 
ampliação; 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Vale de Lousa – Segade – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM PDM PDM PDM ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da REN – Áreas com Risco de 
Erosão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção 

Estrutura Ecológica em Solo Rural – Corredor 
Ecológico do PROFPIN 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Povoamentos Florestais Percorridos por 
Incêndios – área ardida em 2005 

Proteção ao Risco de Incêndio – Perigosidade – 
Perigosidade de Incêndio Florestal – Alta 
(parcialmente) 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a desafetação da área de REN para 
zona de perímetro de um terreno de sua propriedade, classificado como 
Espaços florestais – Área florestal de produção, como Estrutura Ecológica em 
Solo Rural - Corredor Ecológico do PROFPIN condicionado por povoamento 
florestal percorrido por incêndio – ano de 2005 inserida em área de 
Perigosidade de Incêndio Florestal – Alta (parcialmente), de acordo com as 
Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do 
PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 
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b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
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resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
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ordinária realizada a 25 de junho de 2013, não integrando em REN a área de 
terreno objeto desta participação. 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológicos deve ser planeada em 
função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser tomadas 
medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, 
nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 
incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 
anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou 
alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, por forma a 
permitir-se a sua ocupação urbanística. 

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria 
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de acordo com o 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. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
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procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A integração em perímetro urbano implica a criação de um aglomerado 
urbano, sendo que a existência de três habitações não é suficiente para a 
sua criação. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística um lugar é 
um aglomerado populacional com dez ou mais alojamentos destinados à 
habitação de pessoas e com uma designação própria, independentemente 
de pertencer a uma ou mais freguesias; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 e parcialmente em área com perigosidade de 
incêndio alta, não sendo permitida a edificação neste local; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 
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PONDERAÇÃO     

A pretensão do autor desta participação no que diz respeito à desafetação da 
área de implantação do anexo da zona de REN já se encontra vertida na 
proposta de plano por força da delimitação da REN, da responsabilidade da 
CCDRC. 

Relativamente à integração em perímetro urbano, esta não poderá ter 
acolhimento na Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    36363636    

AutorAutorAutorAutor: Maria Odete da Cruz Vasconcelos Osório 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Alteração da área de implantação de anexos 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7880, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que para a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
permitida a construção de anexos/telheiros com a área mínima de 100 m2 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     

Rua das Amoreiras/Rua das Fontainhas – Miranda do Corvo – freguesia de 
Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Habitação Consolidada (parcialmente) 

Centro Histórico ou Zona Antiga (parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 
(parcialmente) 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas sensível 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita o aumento da área permitida para 
a construção de anexos. 

De acordo com o estabelecido no artigo 23º do regulamento da 1ª revisão do 
Plano Diretor Municipal relativo a Edifícios anexos e dependências agrícolas, 
estipulou-se que: 

“1. Os edifícios anexos são edifícios destinados a um uso complementar e 
dependente do edifício principal, e destinam-se, designadamente, a 
garagens, arrumos ou apoio à fruição dos respetivos logradouros, e devem 
garantir uma adequada integração no local de modo a não afetarem as 
características urbanísticas existentes, nos aspetos da estética, da 
insolação e da salubridade, sem prejuízo do necessário cumprimento das 
normas legais e regulamentares. 

2. Sem prejuízo do cumprimento dos parâmetros de edificabilidade 
definidos para cada classe de espaço, os edifícios anexos devem ter 
apenas um piso tendo que ser cumpridos os índices urbanísticos 
definidos para o prédio e ainda obedecer aos seguintes critérios: 

a) O pé-direito não pode exceder 2,50 m; 
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b) Nas situações de habitação unifamiliar e bifamiliar a área de construção 
total do anexo não pode exceder 15% da área do prédio, até um máximo 
de 80 m2; 

c) Nas situações de habitação coletiva a área de construção não pode 
exceder 30m2 por fogo e a área de implantação não pode ser superior à 
área de implantação do edifício principal; 

d) Os anexos poderão ser constituídos por vários módulos edificados e 
funcionalmente dependentes do edifício principal. 

3. Excluem-se do disposto dos números anteriores as dependências 
agrícolas, desde que tenham apenas um piso, garantam uma adequada 
integração no local de modo a não afetarem as características urbanísticas 
existentes, nos aspetos da estética, da insolação e da salubridade, seja 
devidamente comprovado o exercício da atividade agrícola pelo 
requerente e tendo que ser cumpridos os índices urbanísticos definidos 
para o prédio. 

4. Quando os anexos ou as dependências agrícolas encostarem aos 
limites dos prédios, a altura da parede de meação não pode exceder os 
valores seguintes, sem prejuízo do necessário cumprimento das normas 
legais e regulamentares: 

a) 3 m, se não existirem desníveis entre os terrenos confrontantes; 

b) 4 m, se existirem desníveis entre os terrenos confrontantes. 

5. Nos casos em que a altura da parede dos anexos ou das dependências 
agrícolas ultrapasse os 4 metros, relativamente aos terrenos situados no 
plano inferior, medidos a partir do solo desses terrenos confrontantes, 
essas construções devem ser implantadas com um afastamento mínimo 
de 3 metros, ou com um afastamento igual ao desnível existente com um 
valor mínimo de 1,5 metros.” 

Tal como referido no regulamento do Plano, tratando-se os anexos de 
edifícios destinados a um uso complementar ao da habitação, foi 
entendimento do Plano que os mesmos não tivessem uma área superior a 
15% da área do terreno onde se vão implantar com um máximo de 80 m2. 

Atendendo ao facto de o nosso concelho possuir uma propriedade de 
pequena dimensão e bastante retalhada, considerando o uso previsto para os 
anexos, designadamente, garagens, arrumos ou apoio à fruição dos respetivos 
logradouros, e a existência da própria habitação, considerou-se que 15% da 
área do terreno para a construção de anexos, permitem a correta 
complementaridade entre habitação e anexo, sendo que o espaço destinado 
a logradouro permitirá um usufruto de toda a área. 

De referir que no plano são também contempladas as dependências 
agrícolas, anexos dependentes da habitação destinados ao apoio à atividade 
agrícola, onde será exigido que tenham apenas um piso, garantam uma 
adequada integração no local de modo a não afetarem as características 
urbanísticas existentes, os aspetos da estética, da insolação e da salubridade 
e seja devidamente comprovado o exercício da atividade agrícola. Para estes 
casos não é imposta uma área máxima. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 
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- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de 
formulação de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo 
o respetivo procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Ao anexos se destinam a um uso complementar à habitação; 

- No concelho de Miranda do Corvo predomina a pequena propriedade; 

- Está prevista a existência de dependências agrícolas; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a área prevista para a construção de 
anexos tal como costa na Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do 
Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 
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ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    33337777    

AutorAutorAutorAutor: Isidoro Correia da Silva 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Aumento da cércea 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7897, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que para a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
contemplado o aumento da cércea do prédio, de acordo com a cércea 
dominante nos edifícios existentes na envolvente próxima da Praça José 
Falcão para que um eventual projeto de reabilitação do prédio se torne viável 
e rentável de modo a promover uma leitura arquitetónica uniforme das 
cérceas dos edifícios da Praça. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     

Praça José Falcão, nº 90 a 76 – Miranda do Corvo – freguesia de Miranda do 
Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Centro Histórico ou Zona Antiga 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Centrais - Área Central 1 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 
(parcialmente) 

Património Edificado e arqueológico – Centros 
Multiseculares 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita o aumento da cércea de um 
edifício localizado num terreno classificado como Solo Urbanizado - Espaços 
Centrais - Área Central 1, inserido em Zona mista de acordo com a 
Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito 
enquadrado no Património Edificado e arqueológico como Centro 
Multisecular, de acordo com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes 
da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

De acordo com o regulamento da 1ª revisão do PDM de Miranda do Corvo a 
área central 1, constituída pelo centro histórico de Miranda do Corvo, 
corresponde ao tecido urbano consolidado mais antigo da Vila de Miranda do 
Corvo e constitui-se como um espaço cultural onde deve ser privilegiada a 
proteção, conservação, recuperação e revitalização dos valores históricos, 
arquitetónicos, arqueológicos e urbanísticos. 

Neste espaço são admitidas ocupações e utilizações destinadas a habitação, 
comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva e espaços verdes 
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públicos e privados, empreendimentos turísticos e estabelecimentos de 
alojamento local, a atividade produtiva local e atividade produtiva similar, de 
acordo com o estipulado em legislação específica e ocupações e utilizações 
compatíveis com as dominantes. 

Nos termos do artigo 69º do referido regulamento as operações urbanísticas 
a realizar no centro histórico de Miranda do Corvo deverão obedecer às 
seguintes orientações: 

a) Deverá manter-se, tanto quanto possível, a topografia natural do terreno; 

b) As intervenções a levar a efeito nas edificações existentes deverão 
privilegiar a preservação e valorização das mesmas; 

c) As obras de ampliação de edificações existentes ou de construção de 
novas edificações devem ter presente: 

i) A correta relação com as edificações vizinhas, nomeadamente, no 
respeito pela altura da fachada da frente urbana respetiva e da 
confrontante, pelos alinhamentos, pelas volumetrias, pelo ritmo e 
dimensão dos vãos e pela forma que definem a silhueta dos edifícios; 

ii) O estabelecimento de alinhamentos e recuos que contribuam para a 
valorização do espaço público, sem prejuízo do disposto no ponto 
anterior; 

iii) A conservação dos elementos arquitetónicos e construtivos que 
contribuam para a caracterização patrimonial da imagem urbana do 
local onde se inserem; 

iv) A linguagem arquitetónica contemporânea é admitida desde que 
respeite o disposto nos pontos anteriores; 

d) Nas situações de colmatação ou de bandas de edifícios contíguos, para 
efeito de dotar os edifícios de condições de habitabilidade e 
funcionalidade, admite-se a ampliação até à totalidade do lote ou prédio 
desde que cumpridos os parâmetros anteriores; 

e) Nas restantes situações deverá ser cumprido o índice de ocupação de 
0,50, um índice máximo de impermeabilização de 0,80, um máximo de 
2 pisos acima da cota de soleira, 1 piso abaixo da cota de soleira ou as 
características da altura da fachada e alinhamento dominante. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação já teve acolhimento na Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª 
REVISÃO DO PDM DE 
MIRANDA DO CORVO     

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    38383838    

AutorAutorAutorAutor: Isidoconstruções, Lda. 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inclusão do terreno em espaço urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7898, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que para a área identificada na planta anexa ao requerimento 
continue em espaço urbano, onde seja possível a edificação com fins 
habitacionais , tal como o PDM prevê, pois a inserção do mesmo em Zona 
industrial, inviabiliza os projetos para o local em causa, atrasando um eventual 
tratamento do espaço por mais tempo. 

Sugere-se que o arruamento confinante com o terreno seja a fronteira entre 
o limite da zona urbana e o limite da zona industrial da Pereira. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Boqueiro – Pereira – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão por Colmatação para 
Habitação Unifamiliar (parcialmente) 

Zona de Expansão para Habitação Unifamiliar 
sujeita a Plano de Pormenor (parcialmente) 

Zona Verde de Proteção e Enquadramento 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Adutora 

Rede Elétrica de Alta tensão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizável - Espaços de 
Atividades Económicas - Área Empresarial e 
Industrial (parcialmente) 

Infraestruturas Básicas - Abastecimento de 
Água – Adutora 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Património Classificado e Infraestruturas – 
Infraestruturas – Rede Elétrica - Linhas de 
Média Tensão (na proximidade) 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno, classificado parcialmente como Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 e como Solo Urbanizado - Espaços de 
Atividades Económicas - Área Empresarial e Industrial. A parcela em análise 
integra zonas mistas de acordo com a Classificação de Zonas Sensíveis, 
Zonas Mistas e Zonas de Conflito, é atravessado por uma adutora de 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               246 

abastecimento de água e por uma linha elétrica de média tensão, de acordo 
com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
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distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 
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iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

A parcela de terreno em análise está parcialmente classificada como Solo 
Urbanizado - Espaços de Atividades Económicas - Área Empresarial e 
Industrial e abrangida por uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 
designada por Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira. 

O Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira tem por objetivo o 
desenvolvimento de um plano de pormenor para a zona industrial da Pereira 
garantindo um espaço físico onde a indústria se possa implantar 
privilegiadamente contribuindo para o desenvolvimento económico e para o 
aumento da qualidade de vida, tendo como objetivos: 

a) A pormenorização do planeamento urbanístico, coordenando a 
circulação viária e pedonal com a edificação proposta; 

b) O planeamento urbanístico, moLda.do segundo uma estrutura urbana, 
tendo em linha de conta importantes fatores urbanísticos, tais como 
acessos, iluminação, mobiliário urbano, equipamentos, boas condições 
de habitabilidade, sucessão de espaços e harmonia de conjunto; 

c) Diferenciação de formas de intervenção consoante as especificidades 
da área, dado o seu carácter heterogéneo, adequando-se à realidade 
existente e às características locais, integrando-se numa estratégia de 
desenvolvimento baseada na preservação, valorização e enquadramento. 

O referido Plano foi submetido à discussão pública tendo a mesma sido 
divulgada através de aviso nº 16325/2012 publicado em Diário da República 
nº 235, 2ª série de 05 de dezembro de 2012 na sequência da deliberação de 
Câmara Municipal de 05 de novembro de 2012. Foi publicitado através de 
editais, afixados nos lugares de estilo, da comunicação social (Mirante, Diário 
de Noticias, As Beiras, Diário de Coimbra e Sol) e na página da internet da 
Câmara Municipal. 

O período de discussão pública decorreu entre 12 de dezembro de 2012 e 16 
de janeiro de 2013, não tendo sido recebida nenhuma 
participação/reclamação por parte do autor desta participação. 

Assim sendo, o perímetro urbano agora proposto adequa-se ao modelo 
territorial preconizado pelo Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira e 
pelo Plano Diretor Municipal e qualquer alteração a efetuar implicaria uma 
nova proposta dos dois plano referidos anteriormente, que teriam que ser 
submetidas a novo período de discussão pública. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
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questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Para o local alvo da presente participação se encontra em fase de 
conclusão o Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira; 

- Não foi apresentada qualquer participação/reclamação no período de 
discussão pública do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira 
pelo autor da participação em análise; 

- Qualquer alteração a efetuar implicaria uma nova proposta dos dois planos 
referidos anteriormente, que teriam que ser submetidas a novo período de 
discussão pública; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 
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PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 

 

 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               251 

 

FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    39393939    

AutorAutorAutorAutor: Isidoro Correia da Silva 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Revisão da autorização para demolição dos edifícios, de modo que, 
de caráter provisório, possa ser efetuada uma vedação em 
alvenaria de bloco, com o máximo de 2 m de altura no lugar da 
fachada 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7899, de 24 de maio de 2013 
 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO 

 
TERRENO A    

Propõe que seja revista a autorização para a demolição dos edifícios, de 
modo que, de caráter provisório, possa ser efetuada uma vedação em 
alvenaria de bloco com um máximo de 2,00 m de altura, no lugar da 
fachada. 

Propõe ainda que seja autorizada a execução de um projeto para o local, que 
imponha a execução da fachada de acordo com a traça. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     

Rua Dr. Mário de Almeida nº 27 e 29 – Miranda do Corvo – freguesia de 
Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO A    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Centro Histórico ou Zona Antiga 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Centrais - Área Central 1 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Património Edificado e arqueológico – Centros 
Multiseculares 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO A    

O autor da participação em análise solicita a revisão da autorização para 
demolição dos edifícios localizado num terreno classificado como Solo 
Urbanizado - Espaços Centrais - Área Central 1, inserido em Zona mista de 
acordo com a Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de 
Conflito enquadrado no Património Edificado e arqueológico como Centro 
Multisecular, de acordo com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes 
da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo.  

De acordo com o regulamento da 1ª revisão do PDM de Miranda do Corvo a 
área central 1, constituída pelo centro histórico de Miranda do Corvo, 
corresponde ao tecido urbano consolidado mais antigo da Vila de Miranda do 
Corvo e constitui-se como um espaço cultural onde deve ser privilegiada a 
proteção, conservação, recuperação e revitalização dos valores históricos, 
arquitetónicos, arqueológicos e urbanísticos. 

Neste espaço são admitidas ocupações e utilizações destinadas a habitação, 
comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva e espaços verdes 
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públicos e privados, empreendimentos turísticos e estabelecimentos de 
alojamento local, a atividade produtiva local e atividade produtiva similar, de 
acordo com o estipulado em legislação específica e ocupações e utilizações 
compatíveis com as dominantes. 

Nos termos da alínea f) e g) do artigo 69º do referido regulamento as 
operações urbanísticas a realizar no centro histórico de Miranda do Corvo 
deverão obedecer às seguintes orientações: 

f) Apenas serão permitidas demolições totais de edificações que, 
reconhecidamente, não apresentem valor histórico ou arquitetónico ou 
quando a sua conservação não seja possível, sob o ponto de vista de 
segurança e salubridade, desde que devidamente demonstrada e 
justificada; 

g) Não é permitida a demolição ou alteração de qualquer elemento ou 
pormenor notável; 

Considerando que: 

- O local se insere em área central 1 correspondente ao centro histórico da 
vila de Miranda do Corvo; 

- Nesses espaços se privilegia a proteção, conservação, recuperação e 
revitalização dos valores históricos, arquitetónicos, arqueológicos e 
urbanísticos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída para a área onde 
está localizado o terreno do autor da participação em análise pela Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO 
 

TERRENO A    
A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO 

 
TERRENO B     

Propõem que para a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
inserida em perímetro urbano, com o argumento de que é proprietário de 
uma oficina de viaturas e por razões de logística, o terreno contiguo é 
ocasionalmente ocupado com o parqueamento de viaturas; 

Pretende regularizar a impermeabilização do terreno com o objetivo de 
utilizar o espaço inerente á atividade de oficinas de viaturas. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Campo da Vila - Meãs – freguesia de Miranda do Corvo 

 
CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 
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TERRENO B     MMMMiranda iranda iranda iranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    Planta de Planta de Planta de Planta de 

CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional 

Delimitação da REN – Área de Infiltração 
Máxima 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
dddde e e e 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas sensíveis 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO B     

O autor da participação em análise solicita a integração em perímetro urbano 
da totalidade de um terreno localizado em área classificada como Espaços 
Agrícolas – Área Agrícola de Produção Fundamental, como Estrutura 
Ecológica em Solo Rural - Reserva Agrícola Nacional (RAN), como integrante 
da Rede Secundária de Gestão de Combustível destinada à Defesa da 
Floresta Contra Incêndios e das Zonas sensíveis de acordo com a 
Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, sendo 
condicionada pela Reserva Agrícola Nacional de acordo com as Plantas de 
Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
teve por base nomeadamente, os seguintes critérios:  

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmica industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais, bem como a minimização de 
expansões urbanas em solos da RAN; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
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abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação 
dos serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
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municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do 
solo urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes; 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana. 

A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios 
supramencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e 
redução de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da 
proposta de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados 
como RAN e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou 
planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 
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O terreno referenciado na participação em análise foi abrangido por uma 
área de expansão de perímetro urbano prevista para este local, a desafetar 
da RAN, fundamentada na expansão do perímetro urbano próximo do lugar 
do Corvo, no âmbito da integração do PU na revisão do PDM. Trata-se de 
uma área próxima da futura estação do Corvo do Metro ligeiro do Mondego 
onde foram efetuados grandes investimentos em infraestruturas e 
equipamentos e que importa rentabilizar. As orientações da própria tutela 
vão no sentido de densificar aquela área em termos urbanos de modo a 
rentabilizar os investimentos feitos, estando neste momento em elaboração 
um plano de pormenor para parte daquela área. 

Em consonância com as orientações da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e da Direção Regional da 
Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e com os critérios que regularam o 
processo de reclassificação do solo do Município de Miranda do Corvo, 
considerando a fundamentação técnica desta área a desafetar da RAN, foi 
definido um perímetro urbano que não abrange o terreno alvo desta 
participação. 

Da totalidade da área proposta para desafetação apenas mereceu parecer 
favorável uma faixa de cerca de 60 metros em relação ao eixo da estrada 
real, para nascente e a área entre a estrada real e a rua de Santa Catarina, 
não abrangendo este terreno, ficando a restante área integrada em RAN. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM DE Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de 
formulação de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo 
o respetivo procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
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Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- A área do terreno em análise se encontra inserida em área agrícola de 
produção fundamental condicionada pela RAN; 

- A pretensão do autor da participação de desafetar o seu terreno da RAN 
não tem, na sua totalidade, enquadramento na fundamentação técnica 
sobre a qual se baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e 
validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída pela Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo ao terreno do autor da participação 
em análise. 

 

PONDERAÇÃO 
 

TERRENO B     
A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO 

 
TERRENO C    

Propõem que para a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
inserida em perímetro urbano, com o argumento de que é proprietário de um 
stand de viaturas e por razões de logística, o terreno contiguo é ocupado com 
o parqueamento de viaturas; 

Pretende regularizar a impermeabilização do terreno com o objetivo de 
utilizar o espaço inerente á atividade de venda de viaturas. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Campo da Vila - freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO C    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional 

Delimitação da REN – Área de Infiltração 
Máxima 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Ecológica Nacional (REN) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO C    

O autor da participação em análise solicita a integração em perímetro urbano 
da totalidade de um terreno localizado em área classificada como Espaços 
Agrícolas – Área Agrícola de Produção Fundamental, como Estrutura 
Ecológica em Solo Rural - Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva 
Ecológica Nacional (REN), como integrante da Rede Secundária de Gestão de 
Combustível destinada à Defesa da Floresta Contra Incêndios, sendo 
condicionada pela Reserva Agrícola Nacional e pela Reserva Ecológica 
Nacional de acordo com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
teve por base nomeadamente, os seguintes critérios:  

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmica industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 
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- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais, bem como a minimização de 
expansões urbanas em solos da RAN; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação 
dos serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
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critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do 
solo urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes; 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana. 

A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios supra 
mencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e redução 
de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da proposta 
de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados como RAN 
e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 
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- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou 
planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC, continuando o terreno alvo desta participação 
integrado em RAN. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013, continuando o terreno alvo desta 
participação integrado em REN.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 
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- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de 
formulação de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo 
o respetivo procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- A área do terreno em análise se encontra inserida em área agrícola de 
produção fundamental condicionada pela RAN; 

- A pretensão do autor da participação de desafetar o seu terreno da RAN 
não tem enquadramento na fundamentação técnica sobre a qual se 
baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e validada pela 
CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito 
ao Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área 
na REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
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disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída pela Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo ao terreno do autor da participação 
em análise. 

 

PONDERAÇÃO 
 

TERRENO C    
A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    40404040    

AutorAutorAutorAutor: Ramiro Carvalho da Silva Bastos 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inserção em perímetro urbana 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7900, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõem que a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
inserida em perímetro urbano, com o argumento de que: 

• O terreno não apresenta qualquer condicionalismo relativo à RAN, REN 
ou perigosidade de incêndio; 

• Existem edificações nas proximidades devidamente licenciadas; 

• Existem estradas; 

• Exposição solar de excelência; 

• Relevo pouco acidentado, propício à edificação; 

• Deverá ser garantida a iguaLda.de de oportunidade de edificação em 
toda a freguesia. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Vale – Fundo da Ribeira – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDMPDMPDMPDM    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Espaços Agrícolas – Outros Solos Agrícolas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDMdo PDMdo PDMdo PDM    
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Urbanos de baixa Densidade - Área Urbana de 
Baixa Densidade 1 (parcialmente) 

Solo Rural – Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção (parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Povoamentos Florestais Percorridos por 
Incêndios – área ardida em 2005 

 

ANÁLISE     O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
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um terreno de sua propriedade, classificado como Solo Urbanizado - Espaços 
Urbanos de baixa Densidade - Área Urbana de Baixa Densidade 1 
(parcialmente), como Espaços florestais – Área florestal de produção, como 
Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor Ecológico do PROFPIN e como 
Rede Secundária de Gestão de Combustível destinada à Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, condicionado por povoamento florestal percorrido por 
incêndio – ano de 2005, de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
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informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
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solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológicos deve ser planeada em 
função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser tomadas 
medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, 
nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 
incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 
anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou 
alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, por forma a 
permitir-se a sua ocupação urbanística. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
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sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005, não sendo permitida a edificação neste local; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 
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PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    41414141    

AutorAutorAutorAutor: Carlos Alberto da Silva Isabel 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inserção em perímetro urbana 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7902, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõem que a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
inserida em perímetro urbano, com o argumento de que: 

• Possui todas as infraestruturas (água canalisada, telefone, eletricidade 
e estrada municipal); 

• Existem casas abaixo a uma distância de 20 metros; 

• Não existem floresta nem nunca existiu; 

• É um local aprazível e ótimo para construção. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Entre Casais de S. Clemente e Cerdeiras – freguesia de Lamas 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDMPDMPDMPDM    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a inserção em Solo Urbano de um 
terreno de sua propriedade, classificado como Espaços florestais – Área 
florestal de produção, de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 
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“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
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urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Como referido anteriormente, o PROTC estabelece que a criação de novas 
áreas urbanas e a expansão de perímetros urbanos só é possível se o 
somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas, 
incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham atingido um valor igual ou 
superior a 70% dos perímetros urbanos atuais.  

Da consulta do processo de reclassificação do solo delineado com base nos 
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critérios supramencionados, verifica-se que os aglomerados urbanos do 
concelho demarcado no PDM em vigor, possuem uma área ocupada com 
construção correspondente a 58,3%, ou seja não atinge o valor de 70%, 
exigido pelo PROTC para ser admitida a expansão do perímetro urbano. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A existência habitações próximas de determinada área não é suficiente 
para a criação de um aglomerado urbano. De acordo com o Instituto 
Nacional de Estatística um lugar é um aglomerado populacional com dez 
ou mais alojamentos destinados à habitação de pessoas e com uma 
designação própria, independentemente de pertencer a uma ou mais 
freguesias. 

- A existência de infraestruturas junto ao terreno em causa não implica por 
si só a sua inclusão em solo urbano; 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
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Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    42424242    

AutorAutorAutorAutor: Miguel António Bastos Brandão 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Inserção em perímetro urbana 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7904, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõem que a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
inserida em perímetro urbano, com o argumento de que: 

• O terreno não apresenta qualquer condicionalismo relativo à RAN, REN 
ou perigosidade de incêndio; 

• Existem edificações nas proximidades devidamente licenciadas; 

• Existem arruamentos devidamente infraestruturados; 

• Exposição solar de excelência; 

• Relevo pouco acidentado, propício à edificação; 

• Deverá ser garantida a iguaLda.de de oportunidade de edificação em 
toda a freguesia 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Caneiro dos Braços – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM de PDM de PDM de PDM de 
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da REN – Áreas com Risco de 
Erosão 

PropPropPropProposta osta osta osta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal 

Estrutura Ecológica em Solo Rural – Corredor 
Ecológico do PROFPIN 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Ecológica Nacional (REN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível 

Infraestruturas Básicas - Abastecimento de 
Água – Adutora 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas com Risco de Erosão (parcialmente) 

Povoamentos Florestais Percorridos por 
Incêndios – área ardida em 2005 

Proteção ao Risco de Incêndio – Perigosidade – 
Perigosidade de Incêndio Florestal – Alta 
(parcialmente) 
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ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, como 
Estrutura Ecológica em Solo Rural – Corredor Ecológico do PROFPIN e 
Reserva Ecológica Nacional (REN) (parcialmente), como integrando a Rede 
Secundária de Gestão de Combustível destinada à Defesa da Floresta Contra 
Incêndios e existindo junto ao caminho de acesso ao terreno uma Adutora de 
Abastecimento de Água, condicionado por Reserva Ecológica Nacional - 
Áreas com Risco de Erosão (parcialmente), por Povoamentos Florestais 
Percorridos por Incêndios – área ardida em 2005 e possuindo Perigosidade 
de Incêndio Florestal – Alta (parcialmente), de acordo com as Plantas de 
Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 
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“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 
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i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológicos deve ser planeada em 
função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser tomadas 
medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, 
nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 
incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
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território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 
anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou 
alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, por forma a 
permitir-se a sua ocupação urbanística. 

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria 
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de acordo com o 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. 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013, continuando o terreno alvo desta 
participação parcialmente integrado em REN – áreas com risco de erosão. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 

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

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

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- Qualquer alteração a efetuar ao perímetro urbano implicaria uma nova 
proposta que teria que ser submetida a novo período de discussão 
pública; 

- O terreno objeto da participação encontra-se parcialmente protegido pela 
REN, integrando uma zona de risco de erosão, ficando por isso sujeito ao 
Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área na 
REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 e parcialmente em área com perigosidade de 
incêndio alta, não sendo permitida a edificação neste local; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    43434343    

AutAutAutAutorororor: Miguel António Bastos Brandão 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Expansão do perímetro urbana 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7905, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Reclama a proposta de expansão do perímetro urbano que se estende da 
Estrada Nacional 17 ao reservatório de águas no cimo do lugar da Lata ao 
lugar do Penedo, em que não foi utilizado o mesmo critério de definição do 
perímetro urbano: paralelismo às estradas em cerca de 40 metros, tendo 
como consequência uma repartição do perímetro urbano ineficaz e desigual 
pela freguesia. 

Deveria ser revista esta proposta de forma a “dividir o bem pelas aldeias” e 
não concentrar a maioria da expansão do perímetro urbano numa só mancha 
de forma ineficaz, garantindo assim a igualdade de oportunidade de 
edificação por toda a freguesia. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PPPPDM DM DM DM ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Não aplicável dada a dimensão da área 
relativamente à freguesia de Semide 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantCondicionantCondicionantCondicionanteseseses    

Não aplicável dada a dimensão da área 
relativamente à freguesia de Semide 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Não aplicável dada a dimensão da área 
relativamente à freguesia de Semide 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Não aplicável dada a dimensão da área 
relativamente à freguesia de Semide 

 

ANÁLISE     

O autor da presente participação reclama a proposta de expansão do 
perímetro urbano na área da freguesia de Semide  

Trata-se de uma proposta amplamente discutida durante o processo de 
elaboração da 1ª revisão do PDM, quer com entidades quer com os 
munícipes, cujas sugestões iam no sentido de um aumento superior aquele 
que se encontra vertido na proposta final de plano. 

Algumas dessas sugestões não foram acolhidas por diversas razões, 
concretamente as decorrentes da elaboração do processo de reclassificação 
do solo, que teve por base nomeadamente, os seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 
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- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 
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“a) Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução 
do plano diretor municipal em vigor, suportada em indicadores de 
execução física da urbanização e da edificação e na quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 
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A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios 
supramencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e 
redução de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da 
proposta de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados 
como RAN e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

Por outro lado, no âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do 
Corvo, iniciou-se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da 
REN em vigor do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada 
na Portaria n.º 261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série 
B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
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Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando o referido anteriormente entende-se que deverá ser mantida a 
classificação atribuída para a área do território em questão vertida na Proposta 
da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    44444444    

AutorAutorAutorAutor: Fernando dos Reis Antunes 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Expansão do perímetro urbana 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7906, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que a área identificada na planta anexa ao requerimento seja inserida 
em perímetro urbano, com o argumento de que: 

• O terreno não apresenta qualquer condicionalismo relativo à REN ou 
perigosidade de incêndio; 

• Existem arruamentos devidamente infraestruturados; 

• Relevo pouco acidentado, propício à edificação; 

• Deverá ser garantida a iguaLda.de de oportunidade de edificação em 
toda a freguesia. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Pomar de Braços – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PPPPDM DM DM DM ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da REN – Áreas com Risco de 
Erosão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental 

Estrutura Ecológica em Solo Rural – Corredor 
Ecológico do PROFPIN 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Povoamentos Florestais Percorridos por 
Incêndios – área ardida em 2005 
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ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em solo urbano de 
uma área, classificado como Espaços Agrícolas – Área Agrícola de Produção 
Fundamental, como Estrutura Ecológica em Solo Rural – Corredor Ecológico 
do PROFPIN e Reserva Agrícola Nacional (RAN), como integrante da Rede 
Secundária de Gestão de Combustível - Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
condicionada pelos Recursos Agrícolas e Florestais - Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) e Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios – área 
ardida em 2005, de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
teve por base nomeadamente, os seguintes critérios:  

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmica industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais, bem como a minimização de 
expansões urbanas em solos da RAN; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 
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a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação 
dos serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do 
solo urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes; 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
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comunicação; 

e) A dispersão urbana. 

A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios 
supramencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e 
redução de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da 
proposta de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados 
como RAN e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC, continuando o terreno alvo desta participação 
integrado em RAN. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológicos deve ser planeada em 
função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser tomadas 
medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais como: 
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- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios que 
possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, 
nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 
incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 
anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou 
alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, por forma a 
permitir-se a sua ocupação urbanística. 

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria 
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de acordo com o 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. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               291 

Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- Qualquer alteração a efetuar ao perímetro urbano implicaria uma nova 
proposta que teria que ser submetida a novo período de discussão 
pública; 

- A parte do terreno alvo da presente participação encontra-se inserida em 
área agrícola de produção fundamental condicionada pela RAN; 

- A pretensão do autor da participação de desafetar o seu terreno da RAN 
não tem, enquadramento na fundamentação técnica sobre a qual se 
baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e validada pela 
CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 e parcialmente em área com perigosidade de 
incêndio alta, não sendo permitida a edificação neste local; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída pela Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo ao terreno do autor da participação 
em análise. 
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PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    45454545    

AutorAutorAutorAutor: Habitantes dos lugares de Vila Nova e Vila Flor 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Expansão do perímetro urbana 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7907, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que a área identificada na planta anexa ao requerimento seja inserida 
em perímetro urbano, com o argumento de que: 

• Existe grande interesse por parte dos residentes dos dois lugares em 
construir no local; 

• Existem todas as infraestruturas necessárias para a edificação tais 
como abastecimento de água, energia elétrica, telefones, estrada 
pavimentada, entre outras; 

• Área plana, onde não serão necessárias grandes movimentações de 
terra tornando assim a construção mais acessível economicamente; 

• Já existem no local diversas construções, licenciadas pela Câmara 
Municipal, algumas delas com o parecer favorável da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada Vila Nova/Vila Flor – freguesia de Vila Nova 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PPPPDM DM DM DM ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 
(parcialmente) 

Espaços Florestais – Mata/Floresta 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental 

Solo Rural – Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal (parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Planta dePlanta dePlanta dePlanta de    
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Perímetro Hidroagrícola 
(parcialmente) 
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ANÁLISE     

Os autores da participação em análise solicitam a integração em Solo Urbano 
dos terrenos localizados junto à estrada de ligação entre Vila Nova e Vila Flor 
(estrada municipal distribuidora 1216), classificado como Espaços Agrícolas – 
Área Agrícola de Produção Fundamental, como Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal - Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, como 
Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva Agrícola Nacional e integrando 
parcialmente a Rede Secundária de Gestão de Combustível destinada à 
Defesa da Floresta Contra Incêndios, condicionado pelos Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional e pelo Perímetro Hidroagrícola, de 
acordo com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 
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a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
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ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios 
supramencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e 
redução de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da 
proposta de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados 
como RAN e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

O terreno referenciado na participação em análise foi abrangido por uma área 
de expansão de perímetro urbano prevista para este local, a desafetar da 
RAN, fundamentada na expansão do perímetro urbano, usufruindo de 
arruamentos infraestruturados e no seu ajuste de modo a englobar 
construções existentes. 

Considerando a fundamentação técnica desta área a desafetar da RAN, não 
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foi emitido parecer favorável, em consonância com as orientações da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) 
e da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e com os 
critérios que regularam o processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

Por imposição da DRAPC foram demarcados na Planta de Condicionantes – 
Recursos Naturais os perímetros hidroagrícolas, sendo a sua delimitação da 
responsabilidade daquela entidade.  

São consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola nomeadamente, as 
obras de aproveitamento de águas do domínio público para rega, as obras de 
drenagem, de enxugo e de defesa dos terrenos utilizados na agricultura. 

Podem ainda ser consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola, as 
obras de infraestruturas viárias e de distribuição de energia, necessárias à 
adaptação ao regadio das terras beneficiadas ou à melhoria de regadios 
existentes. 

De acordo com o artigo 7º do regulamento da 1ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo o perímetro hidroagrícola integra as servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública ao uso do solo, constantes na legislação em 
vigor. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
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que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A existência de habitação não é suficiente para a criação de um 
aglomerado urbano. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística um 
lugar é um aglomerado populacional com dez ou mais alojamentos 
destinados à habitação de pessoas e com uma designação própria, 
independentemente de pertencer a uma ou mais freguesias; 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- A existência de infraestruturas junto ao terreno em causa não implica por 
si só a sua inclusão em solo urbano; 

- A pretensão dos autores da participação de desafetar os seus terrenos da 
RAN não tem enquadramento na fundamentação técnica sobre a qual se 
baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e validada pela 
CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- Na fase em que se encontra a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo, qualquer alteração ao modelo territorial do Plano e bem assim a 
classificação do solo nele preconizada implica a apresentação de nova 
proposta de plano e consequentemente a abertura de um novo período 
discussão pública; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno dos 
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autores da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PAPAPAPARTICIPAÇÃO N.ºRTICIPAÇÃO N.ºRTICIPAÇÃO N.ºRTICIPAÇÃO N.º    

46464646AAAA    

AutorAutorAutorAutor: Carlos Rafael Rodrigues Pereira 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Expansão do perímetro urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7908, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
totalmente inserida em perímetro urbano, com o argumento de que: 

• Atualmente encontra-se uma faixa de terreno fora do perímetro urbano; 

• O prédio confronta a norte com caminho e a poente com a estrada real 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Cruzinha – Estrada Real – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Coletiva 
(parcialmente) 

Zona Verde de Proteção e Enquadramento 
(parcialmente) 

Planta dePlanta dePlanta dePlanta de    
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 

Solo Rural – Espaços Afetos à Exploração de 
Recursos Geológicos – Área de Exploração 
Potencial 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas sensível 
(parcialmente) 

Planta dPlanta dPlanta dPlanta de e e e 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano da 
totalidade do terreno localizado em área classificado como Solo Urbanizado - 
Espaços Residenciais - Área Residencial 2, como Espaços Afetos à 
Exploração de Recursos Geológicos – Área de Exploração Potencial e como 
Zonas mistas e Zonas sensível (parcialmente) de acordo com a Classificação 
de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, de acordo com as 
Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do 
PDM de Miranda do Corvo. 

De acordo com a localização apresentada pelo autor da participação o terreno 
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encontra-se inserido na sua totalidade em Perímetro urbano - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação já teve acolhimento na Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICFICFICFICHA DE HA DE HA DE HA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    46 46 46 46 

BBBB    

AutorAutorAutorAutor: Maria Antunes Mendes 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Expansão do perímetro urbana 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7908, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
totalmente inserida em perímetro urbano, área residencial 2, com o 
argumento de que: 

• O terreno está parcialmente classificado como área residencial 2; 

• O prédio confronta a norte com caminho e a poente com a estrada 
real 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Corvo – Estrada Real – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Expansão para Habitação Unifamiliar 
sujeita a Plano de Pormenor 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Rural – Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental (parcialmente) 

Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - 
Plano de Pormenor da Área Envolvente à 
Estação do Corvo 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 

Património Classificado e Infraestruturas – 
Infraestruturas – Rede Elétrica - Linhas de 
Média Tensão (na proximidade) 
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ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em solo urbano de 
uma área, classificado como Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - Área 
Residencial 2 (parcialmente), como Espaços Agrícolas - Área Agrícola de 
Produção Fundamental (parcialmente), como Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão - Plano de Pormenor da Área Envolvente à Estação 
do Corvo, como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva Agrícola 
Nacional (parcialmente), como pertencente à Rede Secundária de Gestão de 
Combustível - Defesa da Floresta Contra Incêndios (parcialmente), integrada 
em Zonas mistas de acordo com a classificação das Zonas Sensíveis, Zonas 
Mistas e Zonas de Conflito, condicionada pelos Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente), de acordo com 
as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de 
Miranda do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
teve por base nomeadamente, os seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, 
dinâmica industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na 
área das florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos 
coletivos e serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do 
turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais, bem como a minimização de 
expansões urbanas em solos da RAN; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
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6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação 
dos serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 
municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do 
solo urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes; 
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c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana. 

A proposta de reclassificação do solo delineada com base nos critérios 
supramencionados, contemplou nomeadamente, as áreas de expansão e 
redução de perímetros urbanos e todas as áreas que, em consequência da 
proposta de expansão dos mesmos, se sobrepunham a solos classificados 
como RAN e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

O terreno referenciado na participação em análise foi abrangido por uma 
área de expansão de perímetro urbano prevista para este local, a desafetar da 
RAN, fundamentada na expansão do perímetro urbano próximo do lugar do 
Corvo, no âmbito da integração do PU na revisão do PDM. Trata-se de uma 
área próxima da futura estação do Corvo do Metro ligeiro do Mondego onde 
foram efetuados grandes investimentos em infraestruturas e equipamentos e 
que importa rentabilizar. As orientações da própria tutela vão no sentido de 
densificar aquela área em termos urbanos de modo a rentabilizar os 
investimentos feitos, estando neste momento em elaboração um plano de 
pormenor para parte daquela área. 

Considerando a fundamentação técnica desta área a desafetar da RAN, foi 
definido para a mesma um perímetro urbano que continha parte do terreno 
alvo desta participação, inserido numa área mais vasta junto ao lugar do 
Corvo, em consonância com as orientações da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e da Direção Regional da 
Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e com os critérios que regularam o 
processo de reclassificação do solo do Município de Miranda do Corvo. 

Da totalidade da área proposta para desafetação apenas mereceu parecer 
favorável uma faixa de cerca de 60 metros em relação ao eixo da estrada 
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real, que abrange parte do terreno em questão, ficando o restante em solo 
rural integrado em RAN. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM DE Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 
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- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- A parte do terreno alvo desta participação se encontra inserida em área 
agrícola de produção fundamental condicionada pela RAN; 

- A pretensão do autor da participação de desafetar o seu terreno da RAN 
não tem, na sua totalidade, enquadramento na fundamentação técnica 
sobre a qual se baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e 
validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- Perante o exposto no ponto anterior, o pedido formulado pelo autor da 
participação em análise no âmbito do período de discussão pública não 
poderá ser atendido nesta fase em que se encontra a Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, dado que não se coloca neste 
momento a hipótese de se propor a alteração da carta da RAN integrada 
na Planta de Condicionantes da referida Proposta; 

- O pedido formulado pelos autores da participação em análise no âmbito 
do período de discussão pública não se encontra em desconformidade 
com outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída pela Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo ao terreno do autor da participação 
em análise. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    

46C46C46C46C    

AutorAutorAutorAutor: Maria Antunes Mendes 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Expansão do perímetro urbana 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7908, de 24 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe que a área identificada na planta anexa ao requerimento seja 
totalmente inserida em perímetro urbano, com o argumento de que: 

• O terreno está classificado como zona verde de utilização coletiva no 
PDM; 

• Se justifica a sua inclusão no perímetro urbano. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Moita – Rua 25 de Abril – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em em em em vigorvigorvigorvigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Parque Urbano 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Verdes - Área Verde de Utilização Coletiva. 

Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - 
Plano de Pormenor da Área Envolvente à 
Estação do Corvo 

Estrutura Ecológica em Solo Urbano - Área 
Verde de Utilização Coletiva 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Ecológica Nacional (REN) 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas de Máxima Infiltração 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Solo Urbano - Solo 
Urbanizado - Espaços Verdes - Área Verde de Utilização Coletiva, como 
Estrutura Ecológica em Solo Urbano - Área Verde de Utilização Coletiva e 
Reserva Ecológica Nacional (REN), Integrado em Zonas mistas de acordo com 
Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, 
condicionado por Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - Áreas de 
Máxima Infiltração, de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
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do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 
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- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
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industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

O terreno referenciado na participação em análise foi abrangido por uma área 
de expansão de perímetro urbano prevista para este local, a desafetar da 
RAN, fundamentada na colmatação do espaço urbano, enquadrando 
situações existentes, e fazendo a ligação entre áreas urbanas consolidadas. 

Considerando a fundamentação técnica desta área a desafetar da RAN, foi 
emitido parecer favorável condicionado à classificação da área em causa 
como espaço verde, em consonância com as orientações da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e da Direção 
Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e com os critérios que 
regularam o processo de reclassificação do solo do Município de Miranda do 
Corvo. 

Deste modo por imposição do parecer da DRAPC a área em análise foi 
classificada como Zona Verde de Utilização Coletiva. 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013, que integrou o terreno alvo da 
presente participação em Reserva Ecológica Nacional – Área de Máxima 
Infiltração. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT) ; 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
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Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Por imposição da DRAPC a área em análise foi classificada como área 
verde de utilização coletiva; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O terreno objeto da participação encontra-se protegido pela REN, 
integrando uma zona de máxima infiltração, ficando por isso sujeito ao 
Regime Jurídico da REN em vigor. A decisão de integração desta área na 
REN coube à Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que 
deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 
de junho de 2013, mediante proposta da CCDRC; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    47474747    

AutorAutorAutorAutor: Associação de Moradores dos Bujos 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Remodelação da estratégia para a classificação de “zonas de 
construção” 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7947, de 27 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõem a remodelação da estratégia para a classificação de “zonas de 
construção”, aumentando o perímetro urbano ao longo da estrada de terra 
batida que liga Bujos a Vale Salgueiro assim como os terrenos envolventes à 
estrada de terra batida que começa na propriedade do Sr. Amílcar e faz a 
ligação à referida anteriormente, com o argumento de que: 

• Existem localidades vizinhas em que as habitações são recentes ou 
apresentam condições favoráveis para serem remodeladas, o que não 
acontece na povoação de Bujos; 

• As habitações para além de serem pequenas e algumas sem certas 
divisões imprescindíveis à saúde pública (exemplo da casa de banho), 
encontram-se degradadas e as pessoas não têm posses financeiras 
para as reconstruir; 

• Grande parte da zona urbana pertence a uma única instituição – casa 
do Gaiato – que tem vindo a adquirir algumas habitações 
degradadas; 

• No interior do lugar existem vários locais para arrumos e currais que se 
destinam a criação de gado (uma das poucas soluções para crise 
vivida no momento). 

Por outro lado propõem que dar outra finalidade, que não a de habitação, aos 
terrenos localizados acima de Vale Simões, localizados na planta anexa, com 
o argumento que se trata de uma área com um vasto número de linhas de 
água, nascentes e toalhas freáticas. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Bujos – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO A    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em em em em 
vigorvigorvigorvigor/ / / / 
PDM de PDM de PDM de PDM de 
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZonamentoZonamentoZonamentoZonamento    / / / / 
Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdOrdOrdOrdenamentoenamentoenamentoenamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 
(parcialmente) 

Espaços Florestais – Mata/Floresta 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

MiMiMiMiranda randa randa randa 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção (parcialmente) 

Solo Rural – Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal (parcialmente) 

Solo Rural – Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental (parcialmente) 
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Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO A    

O autor da participação em análise solicita a inserção em Solo Urbano de um 
terreno de sua propriedade, classificado parcialmente como Espaços 
Florestais – Área Florestal de Produção, como Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, como Espaços 
Agrícolas – Área Agrícola de Produção Fundamental, como Estrutura 
Ecológica em Solo Rural - Reserva Agrícola Nacional (RAN), como integrando 
a Rede Secundária de Gestão de Combustível, destinada à Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, condicionada pela Reserva Agrícola Nacional, de acordo 
com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 
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e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
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da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Como referido anteriormente, o PROTC estabelece que a criação de novas 
áreas urbanas e a expansão de perímetros urbanos só é possível se o 
somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas, 
incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham atingido um valor igual ou 
superior a 70% dos perímetros urbanos atuais.  

Da consulta do processo de reclassificação do solo delineado com base nos 
critérios supramencionados, verifica-se que os aglomerados urbanos do 
concelho demarcado no PDM em vigor, possuem uma área ocupada com 
construção correspondente a 58,3%, ou seja não atinge o valor de 70%, 
exigido pelo PROTC para ser admitida a expansão do perímetro urbano. 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 
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- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 
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b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Se trata de uma ocupação linear ao longo de estradas de terra batida, 
contrariando as orientações do PNPOT e do PROTC; 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- A pretensão dos autores da participação de desafetar o seu terreno da 
RAN não tem enquadramento na fundamentação técnica sobre a qual se 
baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e validada pela 
CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO 
 

TERRENO A    
A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO B     

PDMPDMPDMPDM    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta  

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 
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Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Proteção ao Risco de Incêndio – Perigosidade – 
Perigosidade de Incêndio Florestal – Alta 
(parcialmente) 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO B     

O autor da participação em análise solicita a remodelação da estratégia 
para a classificação de “zonas de construção” dos terrenos localizados 
acima das últimas habitações de Vale Simões, classificados como Espaços 
Florestais – Área Florestal de Produção, condicionados pela Perigosidade de 
Incêndio Florestal – Alta (parcialmente), de acordo com as Plantas de 
Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

De acordo com a localização apresentada verifica-se que os terrenos alvo da 
presente participação se encontram localizadas em solo rural em área 
classificada como Área Florestal de Produção. 

Nos termos do nº 1 do artigo 15º do regulamento da 1ª revisão do PDM de 
Miranda do Corvo o solo rural é constituído pelos espaços aos quais se 
reconhece vocação para as atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou 
minerais, assim como o que integra os espaços naturais, ou que seja 
ocupado por infraestruturas que pela sua especificidade não lhe confiram o 
estatuto de solo urbano. 

De acordo com o artigo 36º do referido regulamento o solo rural destina-se 
ao desenvolvimento das funções produtivas diretamente ligadas ao sector 
primário e à conservação dos ecossistemas e valores naturais que compõem 
a estrutura ecológica rural e sustentam a integridade biofísica fundamental 
do território. 

As ações de ocupação, uso e transformação no solo rural visam a 
preservação das suas características ou potencialidades naturais, importantes 
para o equilíbrio ecológico e paisagístico devendo as construções neste 
espaço garantir a preservação e valorização dos valores ambientais e um 
adequado enquadramento paisagístico e arquitetónico. 

Não são permitidas operações de loteamento, permitindo-se apenas 
construções em parcelas de terreno legalmente constituídas, nas condições 
estatuídas no referido regulamento, excecionando-se os loteamentos 
destinados à instalação de empreendimentos turísticos previstos no Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação. 

As práticas agrícolas e florestais devem ter em conta a presença dos valores 
naturais e paisagísticos que interessam preservar, manter e, se possível, 
qualificar, devendo optar-se pela utilização de tecnologias ambientalmente 
sustentáveis, minimizando o recurso a biocídas e fertilizantes, a mobilização 
de solos e incrementando as práticas agrícolas biológicas. 

Só é permitida a destruição do coberto vegetal na extensão estritamente 
necessária à implantação das construções e respetivos acessos, sendo 
obrigatório o tratamento paisagístico adequado nas suas áreas envolventes. 

De acordo com o artigo 37.º do referido regulamento são interditas as 
utilizações e intervenções que diminuam ou destruam as potencialidades 
agrícolas dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico e ecológico, exceto 
quando aprovadas previamente pela Câmara Municipal ou pela respetiva 
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tutela. 

Perante o exposto, verifica-se que a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo integra já integra em solo rural os terrenos em causa. 

 

PONDERAÇÃO 
 

TERRENO B     
A pretensão dos autores desta participação já teve acolhimento na Proposta 
da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FFFFICHA DE ICHA DE ICHA DE ICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    48484848    

AutorAutorAutorAutor: Construtora Dueça, Lda. 
AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Alteração da classificação de “zona de equipamentos existentes 

para área residencial 1 ou área residencial 2 
Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7982, de 28 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO 

 
TERRENO A    

Propõem a classificação do terreno assinalado na planta em anexo como 1ª, 
como área residencial 1 ou área residencial 2, com o argumento de que: 

• Não há nem houve qualquer equipamento no terreno; 

• Nunca foi aprovado qualquer equipamento para o terreno; 

• Não está previsto qualquer equipamento para o terreno; 

• A Câmara só o classificou de “zona de equipamento”, depois de ter 
sido adquirido pela Construtora Dueça; 

• Pagaram pelo terreno 300.000,00 euros em 1997; 

• Esta classificação é descabida, penalizadora e injusta. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Praça da Liberdade – Miranda do Corvo – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO A    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de equipamentos Coletivos 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços de 
Uso Especial - Área de Uso Especial – 
Equipamentos 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas sensível 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 
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ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em área residencial 1 
ou área residencial 2 de um terreno de sua propriedade classificado como 
Solo Urbanizado - Espaços de Uso Especial - Área de Uso Especial – 
Equipamentos, integrando Zonas Mista e Sensíveis, de acordo com 
Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, sem 
condicionantes de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 
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c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

Trata-se de um terreno já classificado como zona de equipamentos Coletivos 
no Plano de Urbanização de Miranda do Corvo, ratificado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 96/2002 de 7 de março e publicado no Diário da 
República nº 110, I Série B, de 13 de maio de 2002, alvo de uma alteração de 
pormenor, aprovada pela Declaração nº 131/2004 e publicada no Diário da 
República nº116 de 18 de maio e alvo de uma alteração e alteração por 
adaptação publicada através do aviso nº 9882/2010, de 19 de maio, no Diário 
da República nº 97, II Série. 

Este terreno insere-se numa zona mais vasta classificada como para 
equipamentos coletivos, onde também se localizam o mercado municipal, as 
piscinas municipais cobertas, a escola José Falcão, o Centro de Saúde, a 
fundação ADFP, a Casa do Povo, o Grupo Recreativo Mirandense, o infantário 
da ADFP, entre outros. 

A Área de Uso Especial – Equipamentos corresponde às áreas de 
equipamentos legalmente existentes, vocacionadas para a instalação de 
equipamentos de utilização coletiva, públicos, cooperativos ou privados, que 
pela sua dimensão ou nível de funções praticadas ou a praticar, apresentam 
um carácter estruturante no ordenamento do território concelhio. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de 
formulação de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo 
o respetivo procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
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aqueles que invoquem, designadamente: 

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

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

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente urbana onde 
predominam os equipamentos de utilização coletiva; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
urbano, classificada como zona de equipamentos; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão dos autores desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO 

 
TERRENO B     

Propõem a classificação do terreno assinalado na planta em anexo como 2ª, 
como área residencial 2, com o argumento de que: 

• O PDM atual coloca em área residencial 2 uma área de 2200 m2 
deste terreno. Temos para o local um projeto entregue ca Câmara 
que prevê um edifício de r/c, 1º, 2º e 3º recuado; 

• Dista 100 m do maior edifício desta vila. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Alameda das Moitas – Miranda do Corvo – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO B     

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Parque Urbano (parcialmente) 

Zona de Habitação Consolidada (parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
dodododo    CorvoCorvoCorvoCorvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO B     

O autor da participação em análise solicita a alteração da classificação da área 
identificada na planta anexa, de forma a passar de área residencial 1 para área 
residencial 2. 

Esta parcela encontra-se classificada como Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 e integra as zonas mistas, em concordância 
com a Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de Conflito, 
não sendo abrangida por qualquer condicionante, de acordo com as Plantas 
de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 
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“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
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urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Esta área foi classificada como Área Residencial 2 dado tratar-se de tecido 
urbano maioritariamente consolidado, de usos mistos, coexistindo, em alguns 
locais, comércio e serviços, cuja ocupação dominante é a habitação 
unifamiliar. Foi assim classificada uma vez que naquela área se registam 
densidades médias e volumetrias correspondentes, predominantemente, à 
tipologia unifamiliar, correspondendo a áreas urbanas envolventes, de 
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características demográficas e urbanísticas de menor dimensão que os 
núcleos centrais da sede de concelho e de freguesia. 

Por outro lado o terreno alvo desta participação encontra-se numa zona de 
transição entre área residencial e uma zona verde de utilização coletiva que 
integra as áreas que pelas suas características físicas ou topográficas não 
apresentam vocação para a edificação, assumem importantes funções de 
enquadramento paisagístico das áreas urbanas envolventes e podendo ou 
não ser coincidentes com a Reserva Ecológica Nacional se destinam a usos 
recreativos, turísticos, desportivos e culturais, não sendo suscetíveis de outros 
usos. Têm como função complementar a qualificação ambiental e 
paisagística do território urbano assim como a atividade agrícola. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano – área residencial 2; 
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- Se trata de uma área onde predomina a habitação unifamiliar; 

- Na fase em que se encontra a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo, qualquer alteração ao modelo territorial do Plano e bem assim a 
classificação do solo nele preconizada implica a apresentação de nova 
proposta de plano e consequentemente a abertura de um novo período 
discussão pública; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO 
 

TERRENO B     
A pretensão do autor desta participação já teve acolhimento na Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO 

 
TERRENO C    

Propõem a classificação do terreno assinalado na planta em anexo, como 
área residencial 2, com o argumento de que: 

• Está atualmente como área residencial 2, embora condicionado á 
altura da fachada dos Bombeiros; 

• Temos para o local um edifício projetado e entregue na Câmara que 
respeita o referido anteriormente. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Rua das Fontainhas – Miranda do Corvo – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO 
 

TERRENO C    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
eeeem vigorm vigorm vigorm vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    

Zona de Habitação Consolidada 

Centro Histórico ou Zona Antiga 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2  

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas  

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas sensível 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Sem servidão administrativa e restrição de 
utilidade pública 

 

ANÁLISE 
 

TERRENO C    

O autor da participação em análise solicita a alteração da classificação da área 
identificada na planta anexa, de forma a passar de área residencial 1 para área 
residencial 2. 

Esta parcela encontra-se classificada como Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 e integra as zonas mistas e sensíveis, em 
concordância com a Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas 
de Conflito, não sendo abrangida por qualquer condicionante, de acordo com 
as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               331 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Esta área foi classificada como Área Residencial 2 dado tratar-se de tecido 
urbano maioritariamente consolidado, de usos mistos, coexistindo, em alguns 
locais, comércio e serviços, cuja ocupação dominante é a habitação 
unifamiliar. Foi assim classificada uma vez que naquela área se registam 
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densidades médias e volumetrias correspondentes, predominantemente, à 
tipologia unifamiliar, correspondendo a áreas urbanas envolventes, de 
características demográficas e urbanísticas de menor dimensão que os 
núcleos centrais da sede de concelho e de freguesia. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se classificasse como solo 
urbano – área residencial 2; 

- Se trata de uma área onde predomina a habitação unifamiliar; 

- Na fase em que se encontra a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo, qualquer alteração ao modelo territorial do Plano e bem assim a 
classificação do solo nele preconizada implica a apresentação de nova 
proposta de plano e consequentemente a abertura de um novo período 
discussão pública; 
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- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos; 

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO 
 

TERRENO C    
A pretensão do autor desta participação já teve acolhimento na Proposta da 
1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    49494949    

AutorAutorAutorAutor: Rui Afonso Queirós Rodrigues 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Alteração da classificação de área residencial 1 para área residencial 
2 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 7982, de 28 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõem que o prédio que é proprietário, assinalado na planta em anexo, 
seja considerado como apto para a construção, com o argumento de que: 

• Possui potencialidades construtivas em tudo semelhantes às dos 
prédios com ele confinantes; 

• O terreno é servido por uma via pública pavimentada, rede pública de 
abastecimento de água, de distribuição de energia elétrica e rede de 
telecomunicações; 

• O prédio encontra-se localizado junto à malha urbana do lugar de Vale 
de Colmeias, tanto do norte (casario mais antigo e consolidado) como 
de sul (Bairro Novo); 

• Parte dos terrenos, a sul, junto à via pública, integram a área residencial 
2 enquanto o seu terreno está inserido, na totalidade, em área verde de 
enquadramento; 

• A função pretendida com a criação das referidas áreas verdes de 
enquadramento será alcançada com a inserção da área sobrante neste 
zonamento, que tem cerca de 5000 m2, garantindo, de forma justa e 
equitativa, a possibilidade de construir junto à via pública, em faixa de 
igual profundidade à concedida para os terrenos a sul do prédio. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Vale Colmeias – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDM PDM PDM PDM ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 
(parcialmente) 

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da REN – Áreas com Risco de 
Erosão 

PrPrPrProposta oposta oposta oposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Verdes – Área Verde de Enquadramento 

Estrutura Ecológica em Solo Rural – Corredor 
Ecológico PROFPIN 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas  

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas sensível 
(parcialmente) 
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Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Povoamentos Florestais Percorridos por 
Incêndios – área ardida em 2005 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em Solo Urbano de 
um terreno de sua propriedade, classificado como Solo Urbanizado - Espaços 
Verdes – Área Verde de Enquadramento, como Estrutura Ecológica em Solo 
Rural - Corredor Ecológico do PROFPIN, integrando as zonas mistas e 
sensíveis, em concordância com a Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas 
Mistas e Zonas de Conflito condicionado por povoamento florestal percorrido 
por incêndio – ano de 2005 de acordo com as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 
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a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
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ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Como referido anteriormente, o PROTC estabelece que a criação de novas 
áreas urbanas e a expansão de perímetros urbanos só é possível se o 
somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas, 
incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham atingido um valor igual ou 
superior a 70% dos perímetros urbanos atuais.  

Da consulta do processo de reclassificação do solo delineado com base nos 
critérios supramencionados, verifica-se que os aglomerados urbanos do 
concelho demarcado no PDM em vigor, possuem uma área ocupada com 
construção correspondente a 58,3%, bastante inferior ao valor de 70%, 
exigido pelo PROTC para ser admitida a expansão do perímetro urbano. 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológicos deve ser planeada em 
função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser tomadas 
medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
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pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, 
nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 
incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 
anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou 
alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, por forma a 
permitir-se a sua ocupação urbanística. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A existência de infraestruturas junto ao terreno em causa não implica por 
si só a sua inclusão em solo urbano; 
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- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os aglomerados urbanos do concelho demarcado no PDM em vigor, 
possuem uma área ocupada com construção de apenas 58,3%, bastante 
inferior ao valor de 70%, exigido pelo PROTC para ser admitida a 
expansão do perímetro urbano; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- O terreno em causa se insere em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 não sendo permitida a edificação neste local; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    50505050    

AutorAutorAutorAutor: Bryan Miguel dos Santos Ferreira 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Expansão do perímetro urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 8019, de 28 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõem a expansão do perímetro urbano ao longo das vias já existentes, 
desde as últimas casas até à zona das Almas, ao longo da estrada que passa 
junto ao reservatório da empresa Águas do Mondego, aproveitando as suas 
infraestruturas, com o argumento de que: 

• A principal área urbana acrescentada não pode ser verdadeiramente 
considerada área urbana uma vez que se encontra numa zona agrícola, 
onde de facto é exercida a essa atividade; 

• Não existem acessos para as áreas propostas para expansão; 

• A aldeia ficará limitada no que toca à fixação de pessoas  e com difíceis 
perspetivas de constituir interesse para que os mais jovens se possam 
fixar no local onde nasceram ou mesmo para quem possa estar 
interessado em aí morar dada a proximidade a Coimbra; 

• Nesta área existem arruamentos com algumas infraestruturas, 
nomeadamente energia elétrica; 

• Naquela zona os declives não são muito acentuados. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Canas – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDMPDMPDMPDM    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da REN – Áreas com Risco de 
Erosão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Florestais - Área Florestal 
de Produção 

Solo Rural – Espaços Afetos à Exploração de 
Recursos Geológicos – Área de Exploração 
Potencial 

Estrutura Ecológica em Solo Rural – Corredor 
Ecológico PROFPIN 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Infraestruturas Básicas - Abastecimento de 
Água – Adutora – Captação 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas com Risco de Erosão 

Povoamentos Florestais Percorridos por 
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Incêndios – área ardida em 2005 

Proteção ao Risco de Incêndio – Perigosidade – 
Perigosidade de Incêndio Florestal – Muito Alta 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em perímetro urbano 
de uma área, classificado como Espaços florestais – Área florestal de 
produção, como Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos – Área 
de Exploração Potencial, como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN, integrando parcialmente a Rede Secundária de 
Gestão de Combustível para a Defesa da Floresta Contra Incêndio, sendo 
atravessado por uma adutora de abastecimento de água, condicionado por 
Recursos Ecológicos - Áreas com Risco de Erosão, por povoamento florestal 
percorrido por incêndio – ano de 2005 e inserida em área de Perigosidade de 
Incêndio Florestal – Muito Alta, de acordo com as Plantas de Ordenamento e 
de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
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6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
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atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológicos deve ser planeada em 
função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser tomadas 
medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
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261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013, continuando o terreno alvo desta 
participação integrado em REN – áreas com risco de erosão. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, 
nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 
incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 
anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou 
alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, por forma a 
permitir-se a sua ocupação urbanística. 

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria 
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de acordo com o 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. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente: 
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a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial 
eficazes; 

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

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- Os aglomerados urbanos do concelho demarcado no PDM em vigor, 
possuem uma área ocupada com construção de apenas 58,3%, bastante 
inferior ao valor de 70%, exigido pelo PROTC para ser admitida a 
expansão do perímetro urbano; 

- Qualquer alteração a efetuar ao perímetro urbano implicaria uma nova 
proposta que teria que ser submetida a novo período de discussão 
pública; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 e em área com perigosidade de incêndio muito 
alta, não sendo permitida a edificação nestas áreas; 

- A área objeto da participação encontra-se protegida pela REN, integrando 
uma zona de risco de erosão, ficando por isso sujeito ao Regime Jurídico 
da REN em vigor. A decisão de integração desta área na REN coube à 
Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que deliberou sobre 
esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 de junho de 
2013, mediante proposta da CCDRC; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    51515151    

AutorAutorAutorAutor: João Filipe Ferreira Cristo 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Expansão do perímetro urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 8020, de 28 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe a expansão do perímetro urbano nos terrenos que confrontam com a 
“Estrada das Almas”, identificada na planta em anexo, com o argumento de 
que: 

• Os filhos e netos da povoação de Canas são obrigados a abandonar a sua 
aldeia sempre que pensam em casa própria pois todos os terrenos com 
aptidão geográfica para a construção tornam-se nulos aos olhos do PDM 
deste concelho; 

• A zona agora proposta possui acessos rodoviários betuminosos, mas 
também, iluminação pública que são por si só fortes indicadores de 
promoção do urbanismo; 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Canas – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDMPDMPDMPDM    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da REN – Áreas com Risco de 
Erosão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Florestais - Área Florestal 
de Produção 

Solo Rural – Espaços Afetos à Exploração de 
Recursos Geológicos – Área de Exploração 
Potencial 

Estrutura Ecológica em Solo Rural – Corredor 
Ecológico PROFPIN 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Infraestruturas Básicas - Abastecimento de 
Água – Adutora – Captação 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas com Risco de Erosão 

Povoamentos Florestais Percorridos por 
Incêndios – área ardida em 2005 

Proteção ao Risco de Incêndio – Perigosidade – 
Perigosidade de Incêndio Florestal – Muito Alta 
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ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em perímetro urbano 
de uma área, classificado como Espaços florestais – Área florestal de 
produção, como Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos – Área 
de Exploração Potencial, como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN, integrando parcialmente a Rede Secundária de 
Gestão de Combustível para a Defesa da Floresta Contra Incêndio, sendo 
atravessado por uma adutora de abastecimento de água, condicionado por 
Recursos Ecológicos - Áreas com Risco de Erosão, por povoamento florestal 
percorrido por incêndio – ano de 2005 e inserida em área de Perigosidade de 
Incêndio Florestal – Muito Alta, de acordo com as Plantas de Ordenamento e 
de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 
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a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
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ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológicos deve ser planeada em 
função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser tomadas 
medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
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critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013, continuando o terreno alvo desta 
participação integrado em REN – áreas com risco de erosão. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, 
nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 
incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 
anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou 
alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, por forma a 
permitir-se a sua ocupação urbanística. 

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria 
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de acordo com o 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. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
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ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- Os aglomerados urbanos do concelho demarcado no PDM em vigor, 
possuem uma área ocupada com construção de apenas 58,3%, bastante 
inferior ao valor de 70%, exigido pelo PROTC para ser admitida a 
expansão do perímetro urbano; 

- Qualquer alteração a efetuar ao perímetro urbano implicaria uma nova 
proposta que teria que ser submetida a novo período de discussão 
pública; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 e em área com perigosidade de incêndio muito 
alta, não sendo permitida a edificação nestas áreas; 

- A área objeto da participação encontra-se protegida pela REN, integrando 
uma zona de risco de erosão, ficando por isso sujeito ao Regime Jurídico 
da REN em vigor. A decisão de integração desta área na REN coube à 
Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que deliberou sobre 
esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 de junho de 
2013, mediante proposta da CCDRC; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    55552222    

AuAuAuAutortortortor: Jorge Manuel Ventura Marques Alexandre 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Expansão do perímetro urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 8021, de 28 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe a expansão do perímetro urbano nos terrenos que confrontam com a 
“Estrada das Almas”, identificada na planta em anexo, com o argumento de 
que: 

• A principal área urbana acrescentada não pode ser verdadeiramente 
considerada área urbana uma vez que se encontra numa zona agrícola, 
onde de facto é exercida essa atividade; 

• Não existem acessos para as áreas propostas para expansão; 

• A aldeia ficará limitada no que toca à fixação de pessoas e com difíceis 
perspetivas de constituir interesse para que os mais jovens se possam 
fixar no local onde nasceram ou mesmo para quem possa estar 
interessado em aí morar dada a proximidade a Coimbra; 

• Nesta área existem arruamentos com algumas infraestruturas, 
nomeadamente energia elétrica; 

• Naquela zona os declives não são muito acentuados. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Canas – freguesia de Semide 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

PDMPDMPDMPDM    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrOrOrOrdenamentodenamentodenamentodenamento    

Espaços Florestais – Mata/Floresta 

Espaços Urbanos – Limite de Aglomerado 
Urbano 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da REN – Áreas com Risco de 
Erosão 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
RevisãoRevisãoRevisãoRevisão    
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural - Espaços Florestais - Área Florestal 
de Produção (parcialmente) 

Solo Urbano - Solo Urbanizável - Espaços 
Residenciais - Área Residencial 2 
(parcialmente) 

Solo Rural – Espaços Afetos à Exploração de 
Recursos Geológicos – Área de Exploração 
Potencial 

Estrutura Ecológica em Solo Rural – Corredor 
Ecológico PROFPIN 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Infraestruturas Básicas - Abastecimento de 
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Água – Adutora – Captação 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas mistas 
(parcialmente) 

Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas 
e Zonas de Conflito - Zonas sensível 
(parcialmente) 

PlanPlanPlanPlanta de ta de ta de ta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Ecológicos - 
Áreas com Risco de Erosão (parcialmente) 

Património Classificado e Infraestruturas – 
Infraestruturas – Rede Elétrica - Linhas de 
Média Tensão (na proximidade) 

Povoamentos Florestais Percorridos por 
Incêndios – área ardida em 2005 

Proteção ao Risco de Incêndio – Perigosidade – 
Perigosidade de Incêndio Florestal – Muito Alta 

 

ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a integração em perímetro urbano 
de uma área, classificado como Espaços florestais – Área florestal de 
produção, como Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos – Área 
de Exploração Potencial, como Estrutura Ecológica em Solo Rural - Corredor 
Ecológico do PROFPIN, integrando parcialmente a Rede Secundária de 
Gestão de Combustível para a Defesa da Floresta Contra Incêndio, sendo 
atravessado por uma adutora de abastecimento de água, condicionado por 
Recursos Ecológicos - Áreas com Risco de Erosão, por povoamento florestal 
percorrido por incêndio – ano de 2005 e inserida em área de Perigosidade de 
Incêndio Florestal – Muito Alta, de acordo com as Plantas de Ordenamento e 
de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
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ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
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bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

De acordo com orientações emanadas pela CCDRC a Carta da Estrutura 
Ecológica Municipal integrou os Corredores Ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROFPIN) publicado através 
do Decreto Regulamentar nº 9/2006, de 19 de julho, em Diário da República 
nº 138, 1ª série. De acordo com este diploma legal os Corredores ecológicos 
são as faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, 
favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade. A gestão destes corredores ecológicos deve ser planeada em 
função dos valores naturais que se pretendem conectar, devendo ser tomadas 
medidas de carácter geral que visam manter a conectividade, tais como: 

- Implementar a conservação e gestão ativa de corredores de migração da 
avifauna, contemplando particularmente a manutenção de redes regionais 
de refúgios para as aves; 

- Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

- Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 
oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 
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- Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

- Nos corredores entre zonas húmidas, procurar manter um elevado nível da 
qualidade da água, da vegetação aquática e marginal, bem como ações 
que permitam manter em atividade os açudes, diques e outros pontos de 
água; 

- Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural 
pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo fogo; 

- Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios 
que possa afetar esses núcleos nomeadamente, através do ordenamento 
preventivo das áreas florestais em redor. 

No âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, iniciou-
se, simultaneamente, o processo de revisão da delimitação da REN em vigor 
do município, aprovada em 29 de janeiro de 1993 e publicada na Portaria n.º 
261/93 de 8 de março, no Diário da República n.º56, 1ª Série B. 

A metodologia de trabalho utilizada na elaboração da proposta de revisão da 
delimitação da REN no Município de Miranda do Corvo e a aplicação dos 
critérios técnicos de delimitação dos diferentes sistemas da REN foram 
definidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC). 

A aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube à Comissão 
Nacional da REN, que deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião 
ordinária realizada a 25 de junho de 2013, continuando o terreno alvo desta 
participação integrado em REN – áreas com risco de erosão. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, 
nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 
incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
território como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 
anos, a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou 
alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, por forma a 
permitir-se a sua ocupação urbanística. 

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria 
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de acordo com o 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. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 
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- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- Os aglomerados urbanos do concelho demarcado no PDM em vigor, 
possuem uma área ocupada com construção de apenas 58,3%, bastante 
inferior ao valor de 70%, exigido pelo PROTC para ser admitida a 
expansão do perímetro urbano; 

- Qualquer alteração a efetuar ao perímetro urbano implicaria uma nova 
proposta que teria que ser submetida a novo período de discussão 
pública; 

- O terreno em causa insere-se em povoamento florestal percorrido por 
incêndio no ano de 2005 e em área com perigosidade de incêndio muito 
alta, não sendo permitida a edificação nestas áreas; 

- A área objeto da participação encontra-se protegida pela REN, integrando 
uma zona de risco de erosão, ficando por isso sujeito ao Regime Jurídico 
da REN em vigor. A decisão de integração desta área na REN coube à 
Comissão Nacional de Reserva Ecológica (CNREN), que deliberou sobre 
esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizada a 25 de junho de 
2013, mediante proposta da CCDRC; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
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subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo. 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    53535353    

AutorAutorAutorAutor: Abaixo-assinado 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Expansão do perímetro urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 8111, de 29 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe a expansão do perímetro urbano ao longo da estrada que liga o ligar 
de Bujos a Vale Salgueiro, com o argumento de que: 

• A zona não está comtemplada como zona de construção; 

• A zona envolvente foi edificada. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estada entre Bujos e Vale Salgueiro – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Cdo Cdo Cdo Corvo orvo orvo orvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    
/ PDM / PDM / PDM / PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZoZoZoZonamentonamentonamentonamento    / / / / 
Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 
(parcialmente) 

Espaços Florestais – Mata/Floresta 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção (parcialmente) 

Solo Rural – Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal (parcialmente) 

Solo Rural – Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental (parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 

 

ANÁLISE     

Os autores da participação em análise solicitam a inserção em Solo Urbano 
de uma área, classificado parcialmente como Espaços Florestais – Área 
Florestal de Produção, como Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal – 
Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, como Espaços Agrícolas – Área 
Agrícola de Produção Fundamental, como Estrutura Ecológica em Solo Rural 
- Reserva Agrícola Nacional (RAN), como integrando a Rede Secundária de 
Gestão de Combustível, destinada à Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
condicionada pela Reserva Agrícola Nacional, de acordo com as Plantas de 
Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
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Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior,  
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 
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d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 
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iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Como referido anteriormente, o PROTC estabelece que a criação de novas 
áreas urbanas e a expansão de perímetros urbanos só é possível se o 
somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas, 
incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham atingido um valor igual ou 
superior a 70% dos perímetros urbanos atuais.  

Da consulta do processo de reclassificação do solo delineado com base nos 
critérios supramencionados, verifica-se que os aglomerados urbanos do 
concelho demarcado no PDM em vigor, possuem uma área ocupada com 
construção correspondente a 58,3%, ou seja não atinge o valor de 70%, 
exigido pelo PROTC para ser admitida a expansão do perímetro urbano. 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
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após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Se trata de uma ocupação linear ao longo de estradas de terra batida, 
contrariando as orientações do PNPOT e do PROTC; 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- A pretensão dos autores da participação de desafetar o seu terreno da 
RAN não tem enquadramento na fundamentação técnica sobre a qual se 
baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e validada pela 
CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
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Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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FICHA DE FICHA DE FICHA DE FICHA DE 
PARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.ºPARTICIPAÇÃO N.º    55554444    

AutorAutorAutorAutor: Leopoldino Fernandes Dias 

AssuntoAssuntoAssuntoAssunto: Expansão do perímetro urbano 

Nº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entradaNº e data de registo de entrada: 8112, de 29 de maio de 2013 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO     

Propõe a expansão do perímetro urbano ao longo da estrada que liga o ligar 
de Bujos a Vale Salgueiro, com o argumento de que: 

• Os terrenos distam apenas alguns metros de novas construções e antigas 
casas de habitação; 

• Proximidade de infraestruturas de água e luz; 

• Dista do centro da vila menos de 1500 metros; 

• Possui uma excelente exposição solar; 

• Possui vista privilegiadas para a Serra de Miranda do Corvo; 

• Potencial zona residencial para a construção de moradias. 

LOCALIZAÇÃO DA 
PRETENSÃO     Estrada entre Bujos e Vale Salgueiro – freguesia de Miranda do Corvo 

 

CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 

SOLO    

Plano de Plano de Plano de Plano de 
UrbanizaUrbanizaUrbanizaUrbaniza
çãoçãoçãoção    ddddeeee    
Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvo do Corvo do Corvo do Corvo 
em vigorem vigorem vigorem vigor    
/ PDM / PDM / PDM / PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
do Corvodo Corvodo Corvodo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
ZonamentoZonamentoZonamentoZonamento    / / / / 
Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentOrdenamentOrdenamentOrdenamentoooo    

Espaços Agrícolas – Reserva Agrícola Nacional 
(parcialmente) 

Espaços Florestais – Mata/Floresta 
(parcialmente) 

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Delimitação da RAN – Áreas de Reserva 
Agrícola Nacional (parcialmente) 

Proposta Proposta Proposta Proposta 
da 1ª da 1ª da 1ª da 1ª 
Revisão Revisão Revisão Revisão 
do PDM do PDM do PDM do PDM 
de de de de 

Miranda Miranda Miranda Miranda 
ddddo Corvoo Corvoo Corvoo Corvo    

Planta de Planta de Planta de Planta de 
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    

Solo Rural – Espaços Florestais – Área Florestal 
de Produção (parcialmente) 

Solo Rural – Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal (parcialmente) 

Solo Rural – Espaços Agrícolas – Área Agrícola 
de Produção Fundamental (parcialmente) 

Estrutura Ecológica em Solo Rural - Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) (parcialmente) 

Equipamentos de Segurança - Defesa da 
Floresta Contra Incêndios - Rede Secundária de 
Gestão de Combustível (parcialmente)  

Planta de Planta de Planta de Planta de 
CondicionantesCondicionantesCondicionantesCondicionantes    

Recursos Naturais - Recursos Agrícolas e 
Florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(parcialmente) 
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ANÁLISE     

O autor da participação em análise solicita a inserção em Solo Urbano de um 
terreno de sua propriedade, classificado parcialmente como Espaços 
Florestais – Área Florestal de Produção, como Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal – Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, como Espaços 
Agrícolas – Área Agrícola de Produção Fundamental, como Estrutura 
Ecológica em Solo Rural - Reserva Agrícola Nacional (RAN), como integrando 
a Rede Secundária de Gestão de Combustível, destinada à Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, condicionada pela Reserva Agrícola Nacional, de acordo 
com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

A elaboração do processo de reclassificação do solo do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da 1.ª Revisão do PDM, teve por base nomeadamente, os 
seguintes critérios: 

- A avaliação do território em termos de dinâmica de povoamento, dinâmica 
industrial, recursos endógenos (agricultura e em especial na área das 
florestas que apresenta maior potencialidade), equipamentos coletivos e 
serviços, infraestruturas e potencialidades na temática do turismo; 

- Análise e verificação em trabalho de campo de potencialidades de 
expansão de perímetro urbano; 

- A salvaguarda dos espaços naturais; 

- Os critérios de classificação do solo como rural, definidos no artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“2 - A classificação do solo como rural obedece à verificação de um dos 
seguintes critérios: 

a) Reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal 
ou de recursos geológicos; 

b) Ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou 
paisagísticos, designadamente os identificados e salvaguardados ao 
abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de ordenamento do 
território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos 
regimes territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem 
ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação ou valorização 
incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 

c) Ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de 
perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

d) Localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas 
indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil 
incompatíveis com a integração em solo urbano; 

e) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação 
humana que não confiram o estatuto de solo urbano; 

3 - Na classificação do solo como rural, nos termos do número anterior, 
deve ser ponderada a atual ocupação do solo.” 

- Os critérios de classificação do solo como urbano, estabelecidos no artigo 
6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

“4 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os 
seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 
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b) Existência ou previsão de aglomeração de edifícios, população e 
atividades geradora de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

c) Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 
ordenamento do território, de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de 
transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos que 
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais.” 

- O disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio, que estabelece que a reclassificação do solo rural para solo urbano, 
tem carácter excecional e depende da comprovação da sua necessidade 
face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 
indispensabilidade de qualificação urbanística, com cumprimento dos 
critérios de classificação do solo como urbano e ainda dos seguintes 
critérios complementares: 

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

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas 
urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e reestruturação ou de 
maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 
demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas 
prevalecer sobre o acréscimo do solo urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, 
resultante de fatores de mudança da organização do território ou da 
necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica municipal 
necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e 
com as orientações dos planos regionais de ordenamento do território, 
bem como conformidade com os limiares máximos de expansão do solo 
urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 
reclassificar; 

f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização 
programada sem acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

- As orientações nacionais e regionais preconizadas no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro e no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro (PROTC), o qual aguarda publicação em Diário da 
República, respetivamente, que impõem, nomeadamente: 

a) O controlo na criação de novas áreas urbanas; 

b) A contenção na expansão dos perímetros urbanos existentes, 
atendendo ao disposto na norma TG9, que refere: 

i) A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 
municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 
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indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis 
de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos 
compromissos urbanísticos válidos e eficazes, reservas disponíveis de 
solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii) O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente 
comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 
atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 
atuais; 

iii) O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 
ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas 
industriais/empresariais); 

c) A limitação da edificação em solo rural; 

d) A contradição de uma ocupação linear ao longo das infraestruturas de 
comunicação; 

e) A dispersão urbana; 

Como referido anteriormente, o PROTC estabelece que a criação de novas 
áreas urbanas e a expansão de perímetros urbanos só é possível se o 
somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas, 
incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham atingido um valor igual ou 
superior a 70% dos perímetros urbanos atuais.  

Da consulta do processo de reclassificação do solo delineado com base nos 
critérios supramencionados, verifica-se que os aglomerados urbanos do 
concelho demarcado no PDM em vigor, possuem uma área ocupada com 
construção correspondente a 58,3%, ou seja não atinge o valor de 70%, 
exigido pelo PROTC para ser admitida a expansão do perímetro urbano. 

As áreas a desafetar da RAN apresentadas no processo de redelimitação da 
RAN, resultante da proposta de reclassificação do solo, enquadravam-se na 
seguinte fundamentação técnica: 

- Expansão do perímetro urbano – novas áreas para construção, 
nomeadamente em lugares com maior dinâmica demográfica e 
económica; 

- Colmatação do perímetro urbano – situações de pequenas áreas entre 
espaços urbanos construídos; 

- Enquadramento de situações existentes – situações de conjuntos de 
edificações existentes quando possíveis de integrar em perímetro urbano; 

- Aglomerado rural – situações de conversão de aglomerado urbano em 
aglomerado rural ou criação de aglomerado rural; 

- Expansão de área industrial – necessidade de novas áreas para indústrias; 

- Turismo – áreas de aptidão turística a propor, programados ou planeados; 

- Outros – Engloba outras situação indiferenciadas, nomeadamente parque 
de sucatas, indústrias isoladas, espaço de exploração mineira, espaços de 
usos múltiplos; 

- Sugestões de munícipes – sugestões para construção de habitações 
apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões 
e reclamações para a revisão do PDM. 

Após apreciação e validação das referidas áreas a desafetar da RAN pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM de 



 

 
 

1ª REVISÃO P.D.M. MIRANDA DO CORVO 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 
 

 

 

Agosto 2013                                                                                                                                                                                                               370 

Miranda do Corvo e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC) foi elaborada a carta da RAN final que foi devidamente 
homologada pela DRAPC. 

A referida carta da RAN final foi integrada na Planta de Condicionantes da 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo submetida a discussão 
pública. 

De referir que a CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo foi extinta 
após a emissão do seu parecer final relativamente à Proposta da 1.ª Revisão 
do PDM de Miranda do Corvo. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
sua atual redação, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), existiram três momentos de participação pública no 
âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 
do Corvo: 

- O período de participação inicial ou prévia para a formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que pudessem ser relevantes no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração, anunciado através do aviso, publicado no 
Mirante n.º 261, de 01/12/1999 e publicitado em todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e edifício da Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo, que decorreu por um prazo de 30 dia úteis, contados a partir da 
publicação do aviso referido (n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT); 

- A participação sucessiva que compreendeu a possibilidade de formulação 
de sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo de todo o respetivo 
procedimento de elaboração (n.º 2 do artigo 6.ºdo RJIGT); 

- O período de discussão pública, no qual os particulares puderam 
apresentar as suas observações, sugestões, reclamações relativamente à 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e respetivo 
Relatório Ambiental que mereceu parecer final favorável da CTA da 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo e parecer favorável das entidades 
que não se encontram representadas na referida Comissão, mas que 
tinham que se pronunciar sobre a mesma (n.º3 do artigo 77.º do RJIGT). 

Relativamente à ponderação das reclamações, observações sugestões e 
pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do período de 
discussão pública, importa referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do 
RJIGT, a Câmara Municipal fica 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 projetos que devessem 
ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

Considerando que: 

- Se trata de uma ocupação linear ao longo de estradas de terra batida, 
contrariando as orientações do PNPOT e do PROTC; 

- A zona onde se insere o referido terreno é marcadamente rural; 

- Os critérios que regeram a redefinição dos perímetros urbanos no 
Município de Miranda do Corvo referenciados em epígrafe conduziram a 
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que a área onde se insere o terreno em causa se mantivesse como solo 
rural; 

- A pretensão dos autores da participação de desafetar o seu terreno da 
RAN não tem enquadramento na fundamentação técnica sobre a qual se 
baseou a proposta de redelimitação da RAN apreciada e validada pela 
CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo e DRAPC; 

- A carta da RAN integrada na Planta de Condicionantes da Proposta da 1.ª 
Revisão do PDM de Miranda do Corvo, submetida a discussão pública, 
não poderá ser alvo de alteração, na medida em que a mesma já foi 
devidamente validada pela CTA da Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 
entretanto extinta após a emissão do seu parecer final, e homologada 
pela DRAPC; 

- O pedido formulado pelo autor da participação em análise no âmbito do 
período de discussão pública não se encontra em desconformidade com 
outros instrumentos de gestão territorial eficazes, não apresenta 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração, nem em desconformidade com 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ou a lesão de direitos 
subjetivos  

Entende-se que deverá ser mantida a classificação atribuída ao terreno do 
autor da participação em análise pela Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 
Miranda do Corvo 

 

PONDERAÇÃO     A pretensão do autor desta participação não poderá ter acolhimento na 
Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

ALTERAÇÕES A 
INTRODUZIR NA 

PROPOSTA DA 1ª REVISÃO 
DO PDM DE MIRANDA DO 

CORVO    

Nenhuma 
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6.1. SÍNTESE DAS PAR6.1. SÍNTESE DAS PAR6.1. SÍNTESE DAS PAR6.1. SÍNTESE DAS PARTICIPAÇÕES DO PERÍODTICIPAÇÕES DO PERÍODTICIPAÇÕES DO PERÍODTICIPAÇÕES DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLIO DE DISCUSSÃO PÚBLIO DE DISCUSSÃO PÚBLIO DE DISCUSSÃO PÚBLICA DA PROPOSTA DA CA DA PROPOSTA DA CA DA PROPOSTA DA CA DA PROPOSTA DA 1.ª 1.ª 1.ª 1.ª 

REVISÃO DO PLANO DIRREVISÃO DO PLANO DIRREVISÃO DO PLANO DIRREVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MIETOR MUNICIPAL DE MIETOR MUNICIPAL DE MIETOR MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVORANDA DO CORVORANDA DO CORVORANDA DO CORVO    

 

PARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃO    REQUERENTEREQUERENTEREQUERENTEREQUERENTE    LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO    

PARECERPARECERPARECERPARECER    

FAVORÁVELFAVORÁVELFAVORÁVELFAVORÁVEL    PARCIAPARCIAPARCIAPARCIALLLL    DESFAVORAVELDESFAVORAVELDESFAVORAVELDESFAVORAVEL    

1 Manuel dos Prazeres Duarte 
Vale da Fonte – 
freguesia de Lamas 

  X 

2 Abaixo-assinado 
Cabeça Armada – Vila 
Flor – freguesia de Vila 
Nova 

  X 

3 Jorge Miguel Antunes Ricardo 
Senhor da Serra – 
freguesia de Semide 

  X 

4 Alcino Simões Bento 
Rua do Cimo do Lugar 
– Casal do Meio – 
freguesia de Semide 

  X 

5 Liliana Maria da Silva Colaço 
Rua do Cimo do Lugar 
– Casal do Meio – 
freguesia de Semide 

  X 

6 João Paulo Cardoso Bento 
Rua do Cimo do Lugar 
– Casal do Meio – 
freguesia de Semide 

  X 

7 Pedro Manuel Lopes Francisco 
Estreita – Cardeal – 
freguesia de Vila Nova 

  X 

8 Isidro Lopes de Castro 
Queimada – Moinho 
do Meio – freguesia 
de Rio de Vide 

  X 

9 
A 

Luís Nunes Rodrigues 
Cabeço – Carapinhal – 
freguesia de Miranda 
do Corvo 

  X 

B   X 

10 
A 

Adelino Simões Bento 
Portela – Casal do 
Meio – freguesia de 
Semide 

  X 

B   X 

11 

A 

Mário dos Santos Rodrigues  

Espinho – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

B 
Chapinha – freguesia 
de Miranda do Corvo 

  X 

12 António Nunes Rodrigues 
Pereira – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

13 Bento & Bento, Lda. 
Semide – freguesia de 
Semide 

  X 

14 Adelino Alves da Silva 
Estrada Real – Campo 
da Vila – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

15 Maria do Carmo da Conceição 
Estrada Real – Campo 
da Vila – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

16 Maria do Carmo da Conceição 
Estrada Real – Campo 
da Vila – freguesia de 

  X 
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PARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃO    REQUERENTEREQUERENTEREQUERENTEREQUERENTE    LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO    

PARECERPARECERPARECERPARECER    

FAVORÁVELFAVORÁVELFAVORÁVELFAVORÁVEL    PARCIAPARCIAPARCIAPARCIALLLL    DESFAVORAVELDESFAVORAVELDESFAVORAVELDESFAVORAVEL    

Miranda do Corvo 

17 
Elsa Maria Dias Soares 
Rodrigues 

Estrada Real – Campo 
da Vila – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

18 
Carmen Maria da Conceição 
Silva 

Estrada Real – Campo 
da Vila – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

19 Orlando Mateus Venâncio 
Estrada Real – Campo 
da Vila – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

20 Olinda Maria Almeida Rodrigues 
Estrada Real – Campo 
da Vila – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

21 
Fernando Manuel da Conceição 
Silva 

Estrada Real – Campo 
da Vila – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

22 Manuel da Conceição Silva 
Estrada Real – Campo 
da Vila – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

23 Fernando Lopes dos Santos 
Rua de Santa 
Catarina– freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

24 
Vilagira, Construção Civil, 
Compra e Venda de 
Propriedades, Lda. 

Quinta de S. Pedro – 
Meãs – freguesia de 
Miranda do Corvo 

X   

25 
Vilagira, Construção Civil, 
Compra e Venda de 
Propriedades, Lda. 

Estrada Real – Campo 
da Vila – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

26 
Rita Alexandra Caetano dos 
Santos 

Bairro Novo – 
freguesia de Miranda 
do Corvo 

  X 

27 António Nunes Rodrigues 
Pereira – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

28 Abaixo-assinado 
Cabo do Soito – 
Supegal – freguesia 
de Vila Nova 

  X 

29 
Teresa Paula Camilo Nicolau e 
São Miguel e José Jorge 
Camilo Moreira Nicolau 

Carvalhal – Miranda do 
Corvo – freguesia de 
Miranda do Corvo 

X   

30 
Elisabete Alexandra Ribeiro 
Cardoso 

Rua da Cumeada – 
Pereira – freguesia de 
Miranda do Corvo 

X   

31 Abaixo-assinado 

Estrada de ligação 
entre Vila Nova e 
Sandoeira (Vila Nova, 
Giestal, Zorro, Favais e 
Sandoeira) – freguesia 
de Vila Nova 

  X 

32 Joaquim Rodrigues Marcelo 
Vila Flor – freguesia de 
Vila Nova 

  X 

33 Cláudio Feliciano Ventura 
Água do Forno de 
Cima – freguesia de 

 X  
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PARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃO    REQUERENTEREQUERENTEREQUERENTEREQUERENTE    LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO    

PARECERPARECERPARECERPARECER    

FAVORÁVELFAVORÁVELFAVORÁVELFAVORÁVEL    PARCIAPARCIAPARCIAPARCIALLLL    DESFAVORAVELDESFAVORAVELDESFAVORAVELDESFAVORAVEL    

Lamas 

34 Fernando da Silva Caetano 
Corvo – freguesia de 
Miranda do Corvo 

 X  

35 Arlindo Luís 
Vale de Lousa – 
Segade – freguesia de 
Semide 

 X  

36 
Maria Odete da Cruz 
Vasconcelos Osório 

Rua das 
Amoreiras/Rua das 
Fontainhas – Miranda 
do Corvo – freguesia 
de Miranda do Corvo 

  X 

37 Isidoro Correia da Silva 

Praça José Falcão, nº 
90 a 76 – Miranda do 
Corvo – freguesia de 
Miranda do Corvo 

X   

38 Isidoconstruções, Lda. 
Boqueiro – Pereira – 
freguesia de Miranda 
do Corvo 

  X 

39 

A 

Isidoro Correia da Silva 

Rua Dr. Mário de 
Almeida nº 27 e 29 – 
Miranda do Corvo – 
freguesia de Miranda 
do Corvo 

  X 

B 
Campo da Vila - Meãs 
– freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

C 
Campo da Vila - 
freguesia de Miranda 
do Corvo 

  X 

40 Ramiro Carvalho da Silva Bastos 
Vale – Fundo da 
Ribeira – freguesia de 
Semide 

  X 

41 Carlos Alberto da Silva Isabel 
Entre Casais de S. 
Clemente e Cerdeiras 
– freguesia de Lamas 

  X 

42 Miguel António Bastos Brandão 
Caneiro dos Braços – 
freguesia de Semide 

  X 

43 Miguel António Bastos Brandão Freguesia de Semide   X 

44 Fernando dos Reis Antunes 
Pomar de Braços – 
freguesia de Semide 

  X 

45 
Habitantes dos lugares de Vila 
Nova e Vila Flor 

Estrada Vila Nova/Vila 
Flor – freguesia de Vila 
Nova 

  X 

46 

A Carlos Rafael Rodrigues Pereira 
Cruzinha – Estrada 
Real – freguesia de 
Miranda do Corvo 

X   

B Maria Antunes Mendes 
Corvo – Estrada Real – 
freguesia de Miranda 
do Corvo 

  X 

C Maria Antunes Mendes 
Moita – Rua 25 de 
Abril – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 
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PARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃO    REQUERENTEREQUERENTEREQUERENTEREQUERENTE    LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO    

PARECERPARECERPARECERPARECER    

FAVORÁVELFAVORÁVELFAVORÁVELFAVORÁVEL    PARCIAPARCIAPARCIAPARCIALLLL    DESFAVORAVELDESFAVORAVELDESFAVORAVELDESFAVORAVEL    

47 
A Associação de Moradores dos 

Bujos 
Bujos – freguesia de 
Miranda do Corvo 

  X 

B X   

48 

A 

Construtora Dueça, Lda. 

Praça da Liberdade – 
Miranda do Corvo – 
freguesia de Miranda 
do Corvo 

  X 

B 

Alameda das Moitas – 
Miranda do Corvo – 
freguesia de Miranda 
do Corvo 

X   

C 

Rua das Fontainhas – 
Miranda do Corvo – 
freguesia de Miranda 
do Corvo 

X   

49 Rui Afonso Queirós Rodrigues 
Vale Colmeias – 
freguesia de Semide 

  X 

50 
Bryan Miguel dos Santos 
Ferreira 

Canas – freguesia de 
Semide 

  X 

51 João Filipe Ferreira Cristo 
Canas – freguesia de 
Semide 

  X 

52 
Jorge Manuel Ventura Marques 
Alexandre 

Canas – freguesia de 
Semide 

  X 

53 Abaixo-assinado 

Estada entre Bujos e 
Vale Salgueiro – 
freguesia de Miranda 
do Corvo 

  X 

54 Leopoldino Fernandes Dias 

Estrada entre Bujos e 
Vale Salgueiro – 
freguesia de Miranda 
do Corvo 

  X 
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7.7.7.7.    SÍNTESE DAS ALTERAÇÕSÍNTESE DAS ALTERAÇÕSÍNTESE DAS ALTERAÇÕSÍNTESE DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NA PES INTRODUZIDAS NA PES INTRODUZIDAS NA PES INTRODUZIDAS NA PROPOSTA DA 1.ª REVISROPOSTA DA 1.ª REVISROPOSTA DA 1.ª REVISROPOSTA DA 1.ª REVISÃO DO ÃO DO ÃO DO ÃO DO 

PLANO DIRETOR MUNICIPLANO DIRETOR MUNICIPLANO DIRETOR MUNICIPLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MIRANDA DO COPAL DE MIRANDA DO COPAL DE MIRANDA DO COPAL DE MIRANDA DO CORVORVORVORVO    

7.17.17.17.1. . . . DECORRENTES DO PERÍODECORRENTES DO PERÍODECORRENTES DO PERÍODECORRENTES DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLDO DE DISCUSSÃO PÚBLDO DE DISCUSSÃO PÚBLDO DE DISCUSSÃO PÚBLICAICAICAICA    

Considera-se que as participações efetuadas no âmbito do período de discussão pública não 

introduziram alterações à Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, não 

constituindo uma alteração da Proposta colocada à discussão pública, na medida em que a 

estratégia e o modelo de ocupação territorial a ela subjacente permanecem. 

7.2. 7.2. 7.2. 7.2. INTRODUZIDAS PELA EQINTRODUZIDAS PELA EQINTRODUZIDAS PELA EQINTRODUZIDAS PELA EQUIPAUIPAUIPAUIPA    

As participações recebidas na fase de discussão pública, bem como a sua análise e 

ponderação, fizeram emergir pequenos lapsos e questões adicionais, que exigiram algumas 

correções na Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

As referidas alterações resumem-se sobretudo a questões que configuram verdadeiras 

retificações, correspondendo a situações que, caso fossem detetadas apenas após a entrada 

em vigor da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, estariam sujeitas a um procedimento de 

mera retificação cujo procedimento, precisamente por estarem em causa alterações de caráter 

obrigatório, sempre dispensariam o trâmite da discussão pública. 

Tratam-se assim de pequenas correções suscitados pelo período de discussão pública, que 

não têm implicações para terceiros e que se enquadram na estratégia e no modelo de 

ocupação territorial da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. 

7.37.37.37.3....    SUSCITADAS PELOS PARSUSCITADAS PELOS PARSUSCITADAS PELOS PARSUSCITADAS PELOS PARECERES DA COMISSÃO NECERES DA COMISSÃO NECERES DA COMISSÃO NECERES DA COMISSÃO NACIONAL DA RESERVA EACIONAL DA RESERVA EACIONAL DA RESERVA EACIONAL DA RESERVA ECOLÓGICACOLÓGICACOLÓGICACOLÓGICA    NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    

O período de discussão pública da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e do 

respetivo Relatório Ambiental, foi desencadeado antes da emissão do parecer da CNREN 

relativo ao processo de delimitação da REN do Município de Miranda do Corvo. 

O aviso n.º 4553/2013, que divulga a abertura do referido período de discussão pública, 

referia que “O processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de 

Miranda do Corvo foi remetido à Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional para 

efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, na sua 
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última redação, por remissão do n.º 2 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 02 de 

novembro ”, ou seja, para a emissão do ainda necessário parecer desta entidade. 

Câmara Municipal de Miranda do Corvo decidiu promover o período de discussão pública da 

Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo e do respetivo Relatório Ambiental, por 

indicação da CCDRC, apesar de a delimitação da REN do Município de Miranda do Corvo não 

ter ainda o parecer favorável da CNREN, entidade que tem que se pronunciar sobre a mesma, 

nos termos do artigo 3.º do Decreto-lei n.º 93/90, de 19 de março, na sua última redação, por 

remissão do n.º 2 do artigo 41.º do Decreto-lei n.º 239/2012, de 02 de novembro. 

A CCDRC enquanto entidade que acompanhou o processo da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 

do Corvo e que é responsável pela promoção da delimitação da REN deste município e pelo 

envio da mesma à CNREN para apreciação, nos termos das disposições legais 

supramencionadas, considerou que a Câmara Municipal de Miranda do Corvo poderia 

desencadear o processo de discussão pública da Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda 

do Corvo. 

Assim, a aprovação da REN do Município de Miranda do Corvo coube assim à CNREN, que 

deliberou sobre esta matéria na sua 44.ª reunião ordinária realizadas a 25 de junho de 2013, 

que se apresenta em anexo. 

O parecer global da CNREN à proposta de delimitação da REN de Miranda do Corvo emitido 

em 15 de Novembro de 2012 refere o seguinte: 

“A CNREN emite parecer favorável à proposta de delimitação da REN de Miranda do Corvo 

elaborada em simultâneo com a revisão do PDM, condicionado à validação da delimitação das 

“zonas ameaçadas pelas cheias”, nomeadamente tendo em conta os levantamentos realizados 

pela Câmara Municipal aquando da elaboração do Plano Nacional da Água (2001), ou à 

incorporação dos estudos existentes, de forma a fundamentar a não consideração das áreas 

então identificadas em Godinhela, Meãs e Lubases. 

A CNREN solicita ainda a revisão da proposta apresentada, tendo em consideração as 

questões suscitadas na sua 44ª reunião ordinária, designadamente as respeitantes aos 

critérios de delimitação das “zonas ameaçadas pelas cheias” (incluindo a indicação da 

excecionalidade da cheia considerada), das “áreas de máxima infiltração”, das “cabeceiras das 

linhas de água”, e das “áreas com risco de erosão”, bem como a apresentação da proposta, 
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que não deve ser desagregada em plantas distintas e a correção dos lapsos verificados na 

memória descritiva e no título da planta.” 

Assim, foram efetuadas as necessárias alterações à Proposta da 1.ª Revisão do PDM de 

Miranda do Corvo, a fim de dar cumprimento ao parecer acima mencionado, que abrangeram 

as seguintes peças escritas e desenhadas: 

→ Planta de Ordenamento 2 Planta de Ordenamento 2 Planta de Ordenamento 2 Planta de Ordenamento 2 ----    Estrutura ecolEstrutura ecolEstrutura ecolEstrutura ecolóóóógica municipalgica municipalgica municipalgica municipal 

• �Inclusão da delimitação da REN aprovada pela CNREN; 

→    Planta de condicionantes Planta de condicionantes Planta de condicionantes Planta de condicionantes 1 1 1 1 ––––    PatrimPatrimPatrimPatrimóóóónio naturalnio naturalnio naturalnio natural: 

• Inclusão da delimitação da REN aprovada pela CNREN; 

→ RelatRelatRelatRelatóóóório 2 rio 2 rio 2 rio 2 ––––    Objetivos e EstratObjetivos e EstratObjetivos e EstratObjetivos e Estratéééégias gias gias gias ----    FundamentaFundamentaFundamentaFundamentaçãçãçãção e Programa de Execuo e Programa de Execuo e Programa de Execuo e Programa de Execuçõçõçõçõeseseses: 

• �Atualização dos dados referentes à REN. 

 → Relatório Ambiental e respetivo Resumo Não TécnicoRelatório Ambiental e respetivo Resumo Não TécnicoRelatório Ambiental e respetivo Resumo Não TécnicoRelatório Ambiental e respetivo Resumo Não Técnico: 

• �Atualização dos dados referentes a REN. 

→ Ficha de dados estatFicha de dados estatFicha de dados estatFicha de dados estatíííísticossticossticossticos: 

• �Atualização dos dados estatísticos referentes à classificação e qualificação de 

solos; 

 → Processo de delimitação da Reserva Ecológica NacionalProcesso de delimitação da Reserva Ecológica NacionalProcesso de delimitação da Reserva Ecológica NacionalProcesso de delimitação da Reserva Ecológica Nacional: 

• �Introdução das retificações apontadas pelo parecer global da CNREN a 

proposta de delimitação da REN de Miranda do Corvo. 
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8888. . . . CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO    

Considera-se que as alterações à Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo, 

decorrentes das participações efetuadas no âmbito do período de discussão pública, não 

constituem uma alteração substancial da Proposta colocada a discussão pública, na medida 

em que a estratégia e o modelo de ocupação territorial a ela subjacente permanecem. 

As participações escritas ou presenciais dos particulares não originaram alterações na Proposta 

de Plano  

Os pareceres da CNREN sobre a delimitação da REN do Município de Miranda do Corvo, 

emitidos no âmbito de um regime legal de uma restrição de utilidade pública, ou seja de um 

regime legal que se impõe à decisão municipal no que diz respeito ao regime de uso, 

ocupação e transformação do solo, são de observância obrigatória por parte da Versão Final da 

Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. Trata-se assim de uma matéria que não 

é suscetível de ser ponderada em sede de discussão pública. 

Perante todo o exposto, considera-se que a Proposta da 1.ª Revisão do PDM de Miranda do 

Corvo, encontra-se em condições de ser submetida à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro para emissão de parecer final, nos termos do n.º 1 do 

artigo 78.º do RJIGT e à aprovação da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo, nos termos 

do n.º 1 do artigo 79.º do RJIGT, após a receção do referido parecer final e da publicação da 

REN em Diário da República, constituindo esta a Versão Final da 1.ª Revisão do PDM de 

Miranda do Corvo. 
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