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I. ENQUADRAMENTO 
 

1 REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE)  

 

1.1 O CARÁTER TEMPORÁRIO DO REGIME 

 

O Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, estabelece o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), em situações de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, ou com servidões administrativos 

e restrições de utilidade pública. 

 

Este regime surge porque “o Governo considera essencial criar um mecanismo que permita 

avaliar a possibilidade de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas que 

não dispõem de título de exploração ou de exercício válido face às condições atuais da atividade, 

designadamente por motivo de desconformidade com os planos de ordenamento do território 

vigentes ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública.” 

 

“(…) a impossibilidade de regularização ou o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza 

a possibilidade de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de projetos 

de investimento e de criação de emprego. Registam -se, inclusivamente, frequentes situações 

em que a alteração ou ampliação dos estabelecimentos e explorações é determinada por 

exigências de melhor desempenho ambiental, que não podem concretizar -se por força da 

aplicação dos citados regimes territoriais.” 

 

Apesar da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Loures ter ocorrido em 2015 e já 

contemplar a viabilização de um vasto leque de atividades económicas instaladas no território, 

mantiveram-se casos que por estarem sujeitos a restrições de utilidade pública não foi possível 

criar condições à sua legalização, nomeadamente por estarem sujeitas aos regimes da Reserva 

Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional. 

Desta forma, o Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, cria uma janela de oportunidade 

excecional, e de caráter temporário pela validade de vigência do regime ser reduzida. 
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1.2 FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS 

 

Dando início à aplicação do diploma, o Município de Loures deliberou o reconhecimento do 

interesse público municipal na regularização de 12 empresas: Albutintas; Areipor; “A Socorsul”; 

Confrasilvas; CSM Ibéria; Hovione; Litho Formas; Mercado da Carne; Metalcário; Renascimento; 

Saica Pack; e Serrometais. 

 

Destas 12 empresas, 10 instruíram devidamente os respetivos procedimentos de regularização, 

acompanhados dos elementos instrutórios constantes do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de 

novembro, Artigo 5.º, e os constantes da Portaria n.º 68/2015 de 9 de março, com as respetivas 

adaptações à tipologia de atividade em deliberação. A Metalcário e a Serrometais não 

formalizaram a instrução dos seus procedimentos. As duas restantes obtiveram parecer 

desfavorável em sede de conferência decisória. 

 

Procedeu-se à ponderação dos pedidos de regularização das atividades nas conferências 

decisórias com as entidades representantes, em função da natureza da desconformidade. 

Ponderados os interesses, foi proferida a deliberação final por maioria dos votos, das quais sete 

culminaram em decisões favoráveis e favoráveis condicionadas. O pedido relativo ao Mercado 

da Carne ainda se encontra em apreciação pela entidade licenciadora da área da pecuária. 

 

Ficando estipuladas em ata de conferência decisória as deliberações finais que implicam 

alterações aos instrumentos de gestão territorial e de servidões e restrições de utilidade pública, 

procede-se à alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) e à instrução da alteração da 

delimitação da Reserva Ecológica Nacional conforme o deliberado. 
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II. ALTERAÇÃO AO PDM E REN 

2 PROCEDIMENTO 

 

2.1 ALTERAÇÃO AO PDM 

 

O Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, estipula no Artigo 12.º, Número 1, que: 

“Nos casos de deliberação favorável ou favorável condicionada que tenha por pressuposto a 

desconformidade com instrumentos de gestão territorial vinculativo dos particulares a entidade 

competente deve promover a alteração, revisão ou elaboração do instrumento de gestão 

territorial em causa, no sentido de contemplar a regularização do estabelecimento ou exploração, 

sem prejuízo do disposto no n.º 7.”, pelo que concluídas as conferencias decisórias, procede-se 

à alteração do PDM. 

O procedimento que se afigura adequado é a alteração ao PDM, pela tipologia dos acertos 

necessários ao instrumento de gestão territorial.  

A alteração ao PDM terá que respeitar as disposições definidas pelo Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), estipulado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de 

maio.  

Este regime, no seu Artigo 118.º que tipifica a alteração dos planos intermunicipais e municipais, 

estipula o seguinte: 

“Os planos intermunicipais e municipais são alterados em função da evolução das condições 

ambientais, económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes ou sempre que essa 

alteração seja necessária, em resultado da entrada em vigor de novas leis ou regulamentos.” 

As adaptações enunciadas no parágrafo anterior complementam-se com o n.º 2 Artigo 12.º do 

Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, que indica que: 

“A alteração, a revisão ou a elaboração dos instrumentos de gestão territorial previstos no 

número anterior está sujeita a discussão pública pelo prazo de 15 dias, sem prejuízo das regras 

de aprovação, publicação e depósito, nos termos do regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial em vigor, não lhe sendo aplicáveis os demais trâmites previstos neste regime, incluindo 

a respetiva avaliação ambiental.” 
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Aprovação em Reunião de 

Câmara. Decide abertura 

de discussão pública. 

Dispensando o RERAE do cumprimento dos demais procedimentos de alteração do PDM 

definidos no RJIGT, dá-se inicio ao procedimento das regras de aprovação, devendo seguir a 

tramitação no quadro que se apresenta abaixo conforme estipulado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 

de 14 de maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente alteração ao Plano Diretor Municipal não está sujeita a Avaliação Ambiental nos 

termos do n.º 4 do Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro (RERAE). 

 

2.2 A RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

 

Os processos do Decreto-Lei 165/2014 de 5 de novembro implicam exclusões ao regime da 

Reserva Ecológica Nacional. 

Neste sentido deverão decorrer os respetivos procedimentos para a sua alteração, conforme o 

n.º 2, do Artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014 de 5 de novembro: 

“Nos casos de deliberação favorável ou favorável condicionada que tenha por fundamento a 

necessidade de alteração da delimitação de servidão administrativa ou de restrição de utilidade 

pública, a entidade competente, após a notificação prevista do n.º 9 do artigo 11.º, promove o 

respetivo procedimento de alteração.” 

 

 

Conclusão da proposta de 

alteração ao PDM. Envio 

para Reunião de Câmara. 

Envio para Diário da 

República. Inicio de 15 dias 

úteis de discussão pública. 

Proposta final de alteração 

ao PDM.  Envio para 

Reunião de Câmara. 

 

Aprovação em Reunião de 

Câmara.  Envio para 

Assembleia Municipal. 

 

Elaboração do relatório de 

discussão pública. 

Aprovação em Assembleia 

Municipal. Envio para 

Diário da República 
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3 ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

 

Apresentam-se os resultados do primeiro ano de vigência do Decreto-Lei 165/2014 de 5 de 

novembro, na tabela que se segue. 

Identificação Decisão  

Albutintas Favorável condicionada 

Areipor Favorável condicionada 

“A Socorsul” Favorável condicionada 

Confrasilvas Desfavorável 

Hovione Favorável 

Lithoformas Favorável 

Renascimento Favorável 

Saika Pack Desfavorável 

Tabela 1 – Resultados das Conferências Decisórias 

 

As atas com as decisões tomada em sede de conferencia decisória e respetivos pareceres 

encontram-se no Anexo I ao presente relatório. 

 

3.1.1 Albuntintas 

 

No seguimento da conferência decisória que decorreu em 14 de abril de 2016, cuja decisão 

proferida foi favorável condicionada, procede-se à alteração ao regulamento de forma a admitir 

a legalização e ampliação da edificação existente cumpridas as condições definidas em ata. 
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Tabela 2 - Albutintas 

Desta forma ficou deliberado por maioria aceitar-se a legalização e ampliação da atividade no 

local em sede de conferencia decisória, pelo qual se dispensa a elaboração de plano de 

pormenor. Neste sentido, altera-se o Artigo 204.º do RPDM de forma a registar as condições. 

Assim, no Artigo 204.º, onde se lia 

“ARTIGO 204.º 

Legalização de estabelecimentos e explorações 

Para efeitos de análise e decisão de processos de licenciamento referentes à regularização, 

alteração ou ampliação de estabelecimentos e explorações existentes, que se encontrem em 

desconformidade com o Instrumento de gestão territorial ou com servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública, serão observadas as disposições de carácter extraordinário da 

legislação referente ao Regime de Regularização de Estabelecimentos e Explorações 

Existentes.” 

 

Entidades Posição e condições 

CM Loures 

A regularização e ampliação não conflitua com a vocação estabelecida no 

PDM, condicionando o pedido a: 

1 – Não sujeitar a legalização e ampliação à elaboração de plano de 

pormenor 

CCDR-LVT Viabilização dependente de plano de pormenor a desenvolver 

APA 

Viabilização condicionada a: 

1 - Apresentação de documento comprovativo de que as instalações em 

questão são servidas pela rede pública de abastecimento de águas, e os 

esgotos são recebidos pela rede pública de saneamento; 

2 - Não efetuar qualquer descarga de efluentes, domésticos ou industriais 

fora da rede pública de coletores 

IP 

Viabilização condicionada a: 

1 - Reconfigurar a ampliação, eliminando qualquer agravamento da 

aproximação da construção existente à EN250, dentro da faixa de proteção 

legalmente estabelecida para aquela via  

MDN Não verifica inconvenientes ao pedido 

REN Não verifica inconvenientes ao pedido 

EDP 

Viabilização condicionada a: 

1 - Satisfazer os condicionamentos que forem fixados relativamente à linha 

da rede elétrica de 10kv, que venham a ser fixados para satisfação da 

servidão legal de segurança, através de consulta à EDP 
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Passa a ler-se 

“ARTIGO 204.º 

Legalização de estabelecimentos e explorações 

1 – Para efeitos de análise e decisão de processos de licenciamento referentes à regularização, 

alteração ou ampliação de estabelecimentos e explorações existentes, que se encontrem em 

desconformidade com o Instrumento de gestão territorial ou com servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública, serão observadas as disposições de carácter extraordinário da 

legislação referente ao Regime de Regularização de Estabelecimentos e Explorações 

Existentes. 

2 – O Anexo VI – Lista de empresas e respetivas condições contém a listagem das atividades 

com decisão favorável e favorável e condicionada, com as respetivas condições a ser cumpridas 

para a viabilização das operações urbanísticas aceites.” 

 

No referido Anexo VI do regulamento do PDM foi colocada a Tabela 2 – Albutintas. 

 

3.1.2 Areipor 

Decorrente da conferencia decisória ocorrida em 14 de dezembro de 2016, com deliberação 

favorável condicionada de forma a admitir a legalização da edificação, desde que cumpridas as 

condições definidas em ata. 

Tabela 3 - Areipor 

Entidade Posição e condições 

DGEG Não verifica inconvenientes ao pedido 

CML Reconhece o interesse no pedido 

CCDR-LVT 

Parecer favorável com a seguinte adequação: 

1 – Alteração da classificação de solo do PDM na parte classificada como 

“Espaços Naturais” 

APA 

Parecer favorável condicionado a: 

1 – Apresentação de projeto na APA que preveja reformulação e/ou 

remoção das construções sujeitas à Lei da Água 

2 – Requerer título de utilização dos recursos hídricos junto da APA 

3 – Garantir condições de proteção e acessibilidade ao Intercetor de Bucelas 

DRAP-LVT 

Parecer favorável condicionado a: 

1 – Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para 

ocupação de solos RAN 

EPAL 
Não verifica inconvenientes ao pedido devendo-se: 

1 – Garantir condições de proteção e acessibilidade ao Intercetor de Bucelas 
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O Anexo VI do regulamento do PDM contem a Tabela 3 – Areipor acima apresentada, com as 

condições definidas para a operação urbanística. 

Foi deliberado não se excluir a área ao regime da RAN, no entanto deve obter-se o 

reconhecimento do interesse público para a ocupação não agrícola de área sujeita ao regime da 

Reserva Agrícola Nacional, de forma a licenciar-se a ocupação. 

Desta forma foi estipulada a alteração da Carta de Classificação e Qualificação de solo de “Solo 

Rural - Espaços Naturais” para “Solo Rural – Indústrias Isoladas” na área ocupada até à linha de 

água da REN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Extrato da Classificação e Qualificação de Solo em vigor na área da Areipor 
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Figura 2 – Extrato da Classificação e Qualificação de Solo proposta na área da Areipor 

Tendo sido deliberada a exclusão ao regime da Reserva Ecológica Nacional, procede-se à 

respetiva alteração na Carta da Estrutura Ecológica Municipal. A área a ser excluída ao regime 

da REN deixa, por conseguinte, de estar integrada na Estrutura Ecológica, na tipologia “Nível 

Nacional e Internacional”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Extrato da Estrutura Ecológica Municipal em vigor na área da Areipor 
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Figura 4 – Extrato da Estrutura Ecológica Municipal proposta na área da Areipor 

 

3.1.3 “A Socorsul” 

Em sede de conferência decisória ocorrida em 21 de junho de 2016, foi emitida deliberação 

favorável condicionada, de forma a viabilizar a atividade existente no local. 

Tabela 4 – “A Socorsul” 

Entidade Posição e condições 

IAPMEI Parecer favorável condicionado aos pareceres da APA e CCDR-LVT 

CML 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1 – Exclusão ao regime da REN 

2 – Cumprimento das medidas mitigadoras apresentadas 

3 – Monitorização / mitigação de impactes no sistema hídrico 

CCDR-LVT 

Parecer favorável condicionado a: 

1 – Alteração da delimitação da REN 

2 – Cumprimento das medidas mitigadoras apresentadas 

APA 

Parecer favorável condicionado a: 

1 – Rejeição dos efluentes domésticos e industriais no coletor municipal 

2 – Ao tratamento e licenciamento da descarga de águas pluviais 

contaminadas, bem como das eventuais escorrências / derrames da zona de 

depósito de combustível e da unidade de manutenção e reparação das 

viaturas da empresa 
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O Anexo VI do regulamento do PDM contem a Tabela 4 – “A Socorsul” acima apresentada, com 

as condições definidas para a operação urbanística. 

Tendo sido deliberada a exclusão ao regime da Reserva Ecológica Nacional, procede-se à 

respetiva alteração na Carta da Estrutura Ecológica Municipal. A área a ser excluída ao regime 

da REN deixa, por conseguinte, de estar integrada na Estrutura Ecológica, na tipologia “Nível 

Nacional e Internacional”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Extrato da Estrutura Ecológica Municipal em vigor na área da “A Socorsul” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Extrato da Estrutura Ecológica Municipal proposta na área da “A Socorsul” 
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3.1.4 Hovione 

 

Decorrente da conferencia decisória ocorrida em 7 de setembro de 2016, foi deliberado 

favoravelmente a ampliação da industria farmacêutica Hovione, devendo ser cumpridas as 

condições registadas em ata. 

Tabela 5 – Hovione 

 

Entidade Posição e condições 

IAPMEI 
Emite parecer favorável, no entanto encontra-se sujeita a Avaliação de 

Impacto Ambiental  

CML 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1 – Acautelar acessibilidade / criar rede viária em resposta ao crescimento 

prespetivado 

CCDR-LVT 

Parecer favorável embora dependente de: 

1 – Elaboração de Plano de Pormenor 

2 – Sujeição a Avaliação de Impacto Ambiental 

APA 

Parecer favorável embora dependente de: 

1 – Encaminhamento das águas residuais geradas pela ampliação 

2 – Interdição de descargas de águas residuais nas linhas de água ou solo 

3 – Solicitar titulo de utilização de recursos hídricos para descarga de águas 

pluviais contaminadas 

4 –  Solicitar titulo de utilização de recursos hídricos para edificação em 

servidão de Domínio Hídrico  

DRAP-LVT 

Parecer favorável condicionado a: 

1 – Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para 

ocupação de solos RAN 

ICNF 

Não emite decisão em sede de conferência decisória, pela proteção do 

sobreiro ou da azinheira não constituírem servidão ou restrição de utilidade 

pública. 

O corte ou arranque das espécies em causa está sujeito ao cumprimento do 

quadro legal respetivo.  

EDP 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1 – Respeitar as distâncias regulamentares de segurança 

2 – Consultar por escrito a EDP sobre cuidados referentes gruas, 

guindastes, etc. 

3 – O eventual aumento de potência (potencia requisitada) deverá ser 

formulada logo que possível 

4 – Em caso de colisão / interferência com a rede deverá ser solicitada a 

alteração do traçado 
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O Anexo VI do regulamento do PDM contem a Tabela 5 – Hovione acima apresentada, com as 

condições definidas, realçando-se a necessidade de elaboração de Plano de Pormenor. 

Conforme ressalvado pela CCDR-LVT no que se refere à diferença entre o pedido e os objetivos 

preconizados na SUOPG 07 – Polo de Atividades Económicas de Sete Casas, no que se refere 

à salvaguarda do grande sobreiral, procede-se à adequação dos objetivos da SUOPG 

compatibilizando-os com o resultado da conferência decisória. 

Altera-se o regulamento do PDM nos termos que se seguem. 

No Artigo 202.º, onde se lia 

“SUOPG 07 – Polo de Atividades Económicas de Sete Casas 

Objetivos: 

… 

h) Salvaguarda de uma área a Sul do Bairro da Milharada, constituída por um grande sobreiral, 

no sentido de poder vir a ser de fruição pública.” 

 

Passa a ler-se 

“SUOPG 07 – Polo de Atividades Económicas de Sete Casas 

Objetivos: 

… 

h) Elaborar plano de pormenor que vise a articulação entre as necessidades de ampliação da 

Hovione e o grande sobreiral que se desenvolve a sul do Bairro da Milharada.” 

 

Como ficou decidida a necessidade de elaboração de Plano de Pormenor na SUOPG 07, a qual 

tinha definida como forma de execução a delimitação de unidade de execução, procede-se 

também à respetiva alteração. 

Assim, no Artigo 202.º, onde se lia 

“SUOPG 07 – Polo de Atividades Económicas de Sete Casas 

… 

Formas de execução: 

 Unidade de execução” 
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Passa a ler-se 

“SUOPG 07 – Polo de Atividades Económicas de Sete Casas 

… 

Formas de execução: 

 Plano de pormenor ou unidade de execução” 

 

Foi deliberado não se excluir a área ao regime da RAN, no entanto deve obter-se o 

reconhecimento do interesse público para a ocupação não agrícola de área sujeita ao regime da 

Reserva Agrícola Nacional. 

 

3.1.5 Renascimento – Área A 

A conferencia decisória que decorreu em 5 de janeiro de 2017 incidiu sobre duas áreas da 

empresa. A primeira e denominada Área A corresponde a uma parte já ocupada pela empresa, 

cuja decisão proferida foi favorável, admitindo a legalização desde que cumpridas as condições 

definidas em ata. 

Tabela 6 – Renascimento – Área A 

 

Foi deliberado não se excluir a área ao regime da RAN, no entanto deve obter-se o 

reconhecimento do interesse público para a ocupação não agrícola de área sujeita ao regime da 

Reserva Agrícola Nacional, de forma a licenciar-se a ocupação. 

Entidade Posição e condições 

CML 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1 – Alterar o PDM no sentido de adequar os índices de edificabilidade na 

classe de espaço correspondente 

CCDR-LVT 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1 – Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para 

ocupação de solos RAN, conforme parecer da DRAP-LVT 

APA 

Parecer favorável condicionado a: 

1 – Obtenção do titulo de utilização de dos recursos hídricos para descargas 

de águas pluviais contaminadas, após tratamento, em linha de água 
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O regime de edificabilidade respeitante à classificação de solo de “Indústrias Isoladas”, na qual 

a Renascimento se insere, é omisso relativamente a parâmetros urbanísticos aplicáveis às 

Operações de Gestão de Resíduos (OGR). 

Neste sentido altera-se o regulamento do PDM, de forma a admitir o devido enquadramento 

paisagístico das OGR, considerando que se trata de ocupação de solo que não se restringe a 

áreas com edificação, e com envolvente tanto rural como urbana. 

 

Assim, no Artigo 55.º, onde se lia 

 

“ARTIGO 55.º 

Regime de Edificabilidade 

… 

3 – Os espaços exteriores devem ser concebidos de modo a promover a diminuição dos impactes 

das construções face à paisagem rural circundante, sendo objeto de projeto de enquadramento 

paisagístico.” 

 

 

 

Passa a ler-se 

 

“ARTIGO 55.º 

Regime de Edificabilidade 

… 

3 – Os espaços exteriores devem ser concebidos de modo a promover a diminuição dos impactes 

das ocupações face à envolvente rural ou urbana, sendo objeto de projeto de enquadramento 

paisagístico.” 

 

3.1.6 Renascimento – Área B 

Relativamente à segunda área da Renascimento, denominada Área B, corresponde à 

necessidade de expansão da empresa, sendo proferida a 5 de janeiro de 2017 a decisão 

favorável condicionada.  
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Tabela 6 – Renascimento – Área B 

 

Foi deliberado não se excluir a área ao regime da RAN, no entanto deve obter-se o 

reconhecimento do interesse público para a ocupação não agrícola de área sujeita ao regime da 

Reserva Agrícola Nacional, de forma a licenciar-se a ocupação. 

 

De forma a viabilizar a ampliação da atividade na totalidade do polígono apresentado, altera-se 

a classificação de solo da totalidade do polígono Área B para “Solo Rural – Indústrias Isoladas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Extrato da Classificação e Qualificação de solo em vigor na área da Renascimento – Área B 

 

Entidade Posição e condições 

CML 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1 – Alterar a classificação de solo da totalidade do polígono para a 

classificação “Indústrias Isoladas” 

CCDR-LVT 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1 – Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para 

ocupação de solos RAN, conforme parecer da DRAP-LVT 

APA 

Parecer favorável condicionado a: 

1 – Obtenção do titulo de utilização de dos recursos hídricos para descargas 

de águas pluviais contaminadas, após tratamento, em linha de água 
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Figura 8 – Extrato da Classificação e Qualificação de Solo proposta na área da Renascimento – Área B 

 

Procedeu-se também à adequação da Carta da Estrutura Ecológica Municipal, alterando a 

tipologia de “Valores Naturais” em consonância com as alterações introduzidas na carta de 

Classificação e Qualificação de Solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Extrato da Estrutura Ecológica Municipal em vigor na área da Renascimento – Área B 



Proposta de Plano - Relatório 

Plano Diretor Municipal de Loures - Alteração 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Extrato da Estrutura Ecológica Municipal proposta na área da Renascimento – Área B 
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4 SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

4.1.1 Alterações ao regulamento 

 

Síntese das alterações ao regulamento 

TÍTULO IV – QUALIFICAÇÃO DE SOLO RURAL 

ARTIGOS ALTERAÇÃO DESCRIÇÃO 

ARTIGO 55.º 
Regime de Edificabilidade 

Alteração 
• Adequação ao uso de OGR 

TÍTULO XI – PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO 

ARTIGOS ALTERAÇÃO DESCRIÇÃO 

ARTIGO 202.º 
Conteúdo programático das SUOPG 

Alteração 

 
 

Ajustamento com alteração do conteúdo programático das SUOPG: 

• SUOPG 07 – Polo de Atividades Económicas de Sete Casas;  
 

 
 

TÍTULO XII – DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES 

ARTIGOS ALTERAÇÃO DESCRIÇÃO 

ARTIGO 204.º 
Legalização de construções, estabelecimentos 

e explorações 
Alteração Introdução de novo número, que remete para o Anexo VI e respetivas condições 

   

 Anexo VI – Lista de empresas e respetivas condições 

• Introdução das tabelas referidas no Artigo 204.º com as condições a ser cumpridas pelas empresas. 

 

 

4.1.2 Cartas de Ordenamento alteradas 

• Carta da Classificação e Qualificação do Solo; 

• Carta da Estrutura Ecológica Municipal. 

 


