
Alteração parcial do regulamento do PDM, sujeita a participação pública, para a formulação de observações, sugestões e 
pedidos de esclarecimento no âmbito do respetivo procedimento, por um período de 30 dias úteis, nos termos do n.º4 do 
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, com inicio 5 dias após a data da publicação e publicitação, de 
acordo com o citado diploma legal. 

 

Aviso 

Luís Manuel Martins de Vasconcelos, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, torna público, nos termos do n.º2 
do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º46/2009, de 20 de fevereiro que republicou o Decreto-Lei n.º380/99, de 22 de setembro, que: 

1 – Na sequência do parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro à proposta de 
alteração aos artigos 37.º e 38.º do Plano Diretor Municipal ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/94, de 22 
de agosto, e concluída a fase de concertação com as entidades que emitiram parecer em sede de conferência de serviço, por 
deliberação da Câmara Municipal foi decidido proceder à abertura do período de discussão pública, conforme previsto n.º4 do 
art.º77 do Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial). 

2 - Nos termos do n.º 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei 46/2009 de 20 de fevereiro, decorrerá um período de 30 dias úteis para 
participação pública, com início 5 dias após a data da publicação e da publicitação. Decorrerá um processo de audição ao público 
durante o qual os interessados poderão formular reclamações, sugestões e observações ou pedidos de esclarecimento, 
presencialmente no edifício sede, ou via eletrónica. 

Para os devidos efeitos, publica-se a nova redação dos artigos 37.º e 38.º do Regulamento. 

15 de Julho de 2013 – O Presidente da Câmara Municipal, 

Luís Manuel Martins de Vasconcelos. 

 

Assim, os referidos artigos deverão passar a ter a seguinte redação: 

“Artigo 37.º 

Zonas agrícolas 

1 – Zonas agrícolas são as que, pelas suas características morfológicas (tipo de solo, declives, etc.), devem destinar-se 
preponderantemente à atividade agrícola e desenvolvimento pecuário. 

2 – Nestas zonas estão incluídas todas as áreas da RAN e outras áreas agrícolas complementares. 

3 – Nas áreas agrícolas não integradas na RAN poderão ser autorizadas edificações nas seguintes condições: 

a)  Apoio exclusivamente agrícola, devidamente justificado, não podendo exceder os seguintes valores: 
Índice máximo de utilização – 0,01; 
Altura máxima – 4,5 m, exceto silos ou outras instalações agrícolas especiais e devidamente justificadas; 

Em parcelas com área igual ou superior a 5000 m2 poderão ainda ser autorizadas edificações de apoio habitacional do 
respetivo proprietário ou agricultor devidamente justificado e nas seguintes condições: 

 Área máxima de construção – 250 m2; 
 Número máximo de pisos – 2; 
 Infraestruturas autónomas, exceto quando existir rede pública. 

Quando se verificar a presença de construções envolventes, rua pavimentada e proximidade de rede de água e eletricidade, 
poderá o executivo camarário, por unanimidade de votos dos seus membros, permitir a construção em parcelas inferiores a 
5000 m2; 

b)  Equipamentos de interesse social, cultural, turístico e unidades agroindustriais, nas seguintes condições: 
Índice de utilização máximo - 0,2; 
Ficarem garantidas as condições de acesso, integração paisagística e infraestruturas; 
Número máximo de pisos – 2; 



Obrigatoriedade de apresentação e execução dos projetos de arranjos exteriores; 
Deliberação expressa da Câmara Municipal; 

c)  Instalações agropecuárias, nas seguintes condições: 
Índice de utilização máximo - 0,3; 
Ficarem garantidas as condições de acesso, integração paisagística e infraestruturas; 
Número máximo de pisos – 2; 
Obrigatoriedade de apresentação e execução dos projetos de arranjos exteriores; 
Deliberação expressa da Câmara Municipal; 

d)  As edificações já existentes nestas zonas poderão ser recuperadas ou remodeladas. 
4 – As edificações nestas zonas devem localizar-se em solos não incluídos na RAN e REN. 
Nas áreas incluídas na REN e na RAN só são permitidas as construções e empreendimentos considerados nos respetivos 
regimes legais e mediante parecer obrigatório favorável, respetivamente da Delegação Regional do Ministério do Ambiente e 
Recursos Naturais do Centro (DRARNC) e ou da Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral (CRRABL), conforme 
artigos 7.º e 8.º deste Regulamento. 
5 – Sempre que se verifiquem sobreposições de usos que sejam incompatíveis com as servidões ou condicionantes, em caso de 
conflito prevalecem estas últimas (servidões e condicionantes), de acordo com a lei em vigor. 
 

Artigo 38.º 
Zonas florestais 

1 – As zonas florestais delimitadas na planta de ordenamento são as destinadas à produção de material lenhoso, resinas e outros 
produtos florestais. 
Têm ainda como fim assegurar a correção das disponibilidades hídricas, diminuir os riscos de erosão dos solos, permitindo a sua 
recuperação funcional e o incremento do valor ecossistémico e recreativo da paisagem. 
2 – Nas zonas florestais não integradas na REN poderão ser autorizadas edificações nas seguintes condições: 

a)  Apoio exclusivamente florestal ou turístico devidamente justificado, não podendo exceder os seguintes valores: 
Índice máximo de utilização – 0,01; 
Altura máxima – 4,5 m, exceto instalações especiais devidamente fundamentadas. 

Em parcelas com área total igual ou superior a 5000 m2, poderão ainda ser autorizadas edificações de apoio habitacional do 
respetivo proprietário devidamente justificadas e nas seguintes condições: 

 Área máxima de construção – 250 m2; 
 Número máximo de pisos – 2; 
 Infraestruturas autónomas, exceto quando existir rede pública. 

Quando se verifique a presença de construções envolventes, rua pavimentada e proximidade de rede de água e eletricidade, 
poderá o executivo camarário, por unanimidade de votos dos seus membros, permitir a construção em parcelas inferiores a 
5000 m2; 

b)  Equipamento de interesse social, cultural e turístico, empreendimentos (comerciais ou industriais) de indiscutível 
interesse económico, nas seguintes condições: 

Índice de utilização – 0,2; 
Ficarem garantidas as condições de acesso, integração paisagística e infraestruturas; 
Número máximo de pisos – 2; 
Obrigatoriedade de apresentação e execução dos projetos de arranjos exteriores; 
Deliberação expressa da Câmara Municipal. 

c) Instalações agropecuárias, nas seguintes condições: 
Índice de utilização máximo - 0,3; 
Ficarem garantidas as condições de acesso, integração paisagística e infraestruturas; 
Número máximo de pisos – 2; 
Obrigatoriedade de apresentação e execução dos projetos de arranjos exteriores; 
Deliberação expressa da Câmara Municipal. 

d)  As edificações já existentes nestas zonas poderão ser recuperadas ou remodeladas. 
3 – As edificações nestas zonas devem localizar-se em terrenos não incluídos na REN. Nas áreas incluídas na REN será 
obrigatório o parecer favorável da Delegação Regional do Ambiente e Recursos Naturais do centro, conforme o artigo 7.º deste 
Regulamento. 
4 – Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º do Decreto Regulamentar n.º 55/81, de 18 de dezembro (medidas preventivas gerais 
de caráter de polícia), estabelecem-se para as zonas florestais, e no âmbito da prevenção contra fogos florestais, as seguintes 
medidas de controlo de povoamentos: 



a)  Nos projetos de arborização ou rearborização à base de resinosas, em especial o pinheiro-bravo ou o eucalipto, nunca 
deverão as manchas por eles ocupadas exceder 100 há sem serem cantonadas por faixas de folhosas, mais resistentes ao 
fogo, e com largura nunca inferior a 25 m para um e outro lado da linha de talvegue; 
b)  Nos projetos de arborização ou de rearborização devem constar os locais para construção de pequenas barragens, 

açudes ou represas onde o declive ou o declive do talvegue permita a formação de lençóis de água de certa extensão; 
c)  Deverão ser preservados todos os núcleos de vegetação natural existentes constituídos por espécies florestais 

folhosas, nomeadamente carvalhos, freixos, amieiros e castanheiros; 
d)  Não deverão ser plantadas espécies de crescimento rápido, nomeadamente eucalipto, em zonas hipsométricas 

superiores 800 m. 
5 – Sempre que se verifiquem sobreposições de usos que sejam incompatíveis com as servidões ou condicionantes, em caso de 
conflito, prevalecem estas últimas (servidões e condicionantes), de acordo com a lei em vigor.” 
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1. Introdução 

 

1.1. Nota Introdutória 
 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) pode não ocorrer em procedimento de alteração de 
Plano Diretor Municipal, de acordo com o n.º 3 do artigo 96 do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 
fevereiro. 

 “A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento de avaliação de impactes de 
natureza estratégica cujo objetivo é facilitar a integração ambiental e a avaliação de 
oportunidades e riscos de estratégias de ação no quadro de um desenvolvimento sustentável.”1. 
Esta avaliação tem como finalidade adoção de um modelo procedimental, a participação do 
público e de entidades com competências em matérias ambientais, bem como que as 
consequências ambientais de um determinado plano ou programa, sejam previamente 
identificadas e avaliadas ao longo da sua elaboração e antes da sua aceitação. 

Com base no supra citado artigo, esta Câmara Municipal elaborou o presente relatório para 
fundamentar a dispensa de Avaliação Ambiental Estratégica da proposta de alteração ao Plano 
Diretor Municipal em virtude de a alteração pretendida não ser suscetível de ter efeitos 
significativos no ambiente e considerando que se trata de pequenas alterações ao plano, como 
referido no n.º 1 do art. 4º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. 

 

1.2. Enquadramento Legal 
 
O Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de novembro alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 
fevereiro, que introduziu alterações ao regime jurídico dos instrumentos de Gestão Territorial 
(Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro), procedeu à adaptação dos Instrumentos de Gestão 
Territorial ao regime de avaliação ambiental estratégica definido no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 
15 de junho. 

As alterações aos instrumentos de gestão territorial seguem, com as devidas adaptações, os 
procedimentos previstos no Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro para a sua elaboração, 
aprovação, ratificação e publicação, de acordo com o n.º 1 do artigo 96.º do referido diploma. 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, o Plano Diretor Municipal 
deverá ser acompanhado de relatório ambiental, no qual se identificam, descrevem e avaliam os 
eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas 
alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial 
respetivos. 

Todavia o n.º 3 do artigo 96.º refere que as pequenas alterações só são objeto de avaliação 
ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente. 

                                                           
1 Guia de Boas Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica, Maria do Rosário Partidário, Agência Portuguesa do Ambiente, 
outubro 2007 



De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, compete à 
entidade responsável pela elaboração do plano, a Câmara Municipal, averiguar se o mesmo se 
encontra sujeito à avaliação ambiental, ponderando por isso face ao conteúdo da alteração do 
plano em causa, se esta é, ou não, suscetível de produzir efeitos significativos no ambiente. 

 

  

2. Proposta de alteração do Plano Diretor Municipal de Oliveira de Frades 

 

2.1. Caracterização da alteração 
 

A alteração proposta consiste num aumento dos índices de utilização máximos previstos para as 
zonas florestais e agrícolas, a aplicar na edificação para equipamentos de interesse social, 
cultural, turístico e unidades agroindustriais e de explorações pecuárias, sendo para tal, 
necessário alterar os artigos 37.º e 38.º do PDM. 

 

Nas zonas agrícolas (n.º3 do artigo 37.º): 

 

b) Equipamentos de interesse social, cultural, turístico e unidades agroindustriais, nas 
seguintes condições: 

Índice de utilização máximo - 0,2; 

Ficarem garantidas as condições de acesso, integração paisagística e infraestruturas; 

Número máximo de pisos – 2; 

Obrigatoriedade de apresentação e execução dos projetos de arranjos exteriores; 

Deliberação expressa da Câmara Municipal; 

c) Instalações agropecuárias, nas seguintes condições: 

Índice de utilização máximo - 0,3; 

Ficarem garantidas as condições de acesso, integração paisagística e 
infraestruturas; 

Número máximo de pisos – 2; 

Obrigatoriedade de apresentação e execução dos projetos de arranjos exteriores; 

Deliberação expressa da Câmara Municipal; 

 

Nas zonas florestais (n.º2 do artigo 38.º): 



 

b) Equipamento de interesse social, cultural e turístico, empreendimentos (comerciais ou 
industriais) de indiscutível interesse económico, nas seguintes condições: 

Índice de utilização – 0,2; 

Ficarem garantidas as condições de acesso, integração paisagística e infraestruturas; 

Número máximo de pisos – 2; 

Obrigatoriedade de apresentação e execução dos projetos de arranjos exteriores; 

Deliberação expressa da Câmara Municipal. 

c) Instalações agropecuárias, nas seguintes condições: 

Índice de utilização máximo – 0,3; 

Ficarem garantidas as condições de acesso, integração paisagística e 
infraestruturas; 

Número máximo de pisos – 2; 

Obrigatoriedade de apresentação e execução dos projetos de arranjos exteriores; 

Deliberação expressa da Câmara Municipal. 

 

 

2.2. Âmbito da Proposta de Alteração do Plano Diretor Municipal de Oliveira de 
Frades 
 
O Plano Diretor Municipal de Oliveira de Frades foi ratificado através da Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 71/94, publicada em Diário da República n.º 193/94, I Série B, de 22 de agosto 
de 1994. 

 

No decorrer da revisão do Plano Diretor Municipal iniciada em 1999, ocorreu uma suspensão 
parcial do mesmo - Resolução de Conselho de Ministros n.º4/08, publicada na I Série do Diário 
da República de 10 de janeiro de 2008, e foram adotadas medidas preventivas para a zona 
industrial de Oliveira de Frades, que estiveram em vigor até recentemente. 

Relativamente aos espaços agrícolas e florestais, verificou-se com a experiência ao longo dos 
últimos anos que ao nível da gestão urbanística nestes espaços surgiram dificuldades aos 
promotores, relacionadas com a edificabilidade dos terrenos, que acabaram por inviabilizar as 
pretensões. 

 

Neste sentido pretende-se introduzir algumas alterações pontuais ao plano, de forma a eliminar 
diversos constrangimentos detetados.  



 

3. Fundamentação para a não avaliação ambiental estratégica 

 

Como referido anteriormente e de acordo com o n.º 1, do art. 3.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, 
de 15 de junho, estão sujeitos a avaliação ambiental “Os planos e programas para os setores da 
agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das 
águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que 
constituam enquadramento para a futura aprovação de projetos mencionados nos anexos I e II 
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação”. 

Contudo, de acordo com o exposto anteriormente, relativamente à proposta de alteração do 
Plano Diretor Municipal, é entendimento municipal que a mesma não é objeto de avaliação 
ambiental, uma vez tratar-se de uma pequena alteração, e não se prever que as iniciativas dos 
promotores sejam suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente. Para além disso a 
eventual ocorrência de iniciativas suscetíveis de ter estes efeitos, serão enquadráveis em 
legislação específica que salvaguarda os possíveis impactos ambientais.  

A acrescer, as áreas sujeitas a alteração proposta não se encontram abrangidas em nenhum 
sítio da lista nacional de sítios (LNS) ou de interesse comunitário (SIC) bem como nenhuma zona 
especial de conservação (ZEC) ou de proteção especial (ZEP), pelo que se considera que não 
deve estar sujeito a Avaliação Ambiental Estratégica. 

  

Esta consideração de não estar sujeito a Avaliação Ambiental Estratégica baseia-se na análise 
realizada alínea a alínea, para cada um dos critérios de determinação da probabilidade de 
efeitos significativos no ambiente, mencionados no anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, que a 
seguir se descreve. 

 

 

Ponto1 - Características dos planos e programas, tendo em conta, nomeadamente: 

a) O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projetos e outras 
atividades no que respeita à localização, natureza, dimensão e condições de 
funcionamento ou pela afetação de recursos; 

O plano Diretor Municipal faz efetivamente o enquadramento de projetos e outras atividades (que 
incluem também as atividades agropecuárias) no que respeita à localização, natureza, dimensão 
e condições de funcionamento ou pela afetação de recursos. 

Com as alterações propostas, continua-se a abranger as mesmas tipologias de projetos e 
atividades, pese embora com a diferença de ser possível uma área de edificação eventualmente 
superior. 

   

b) O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, incluindo 
os inseridos numa hierarquia; 



Considera-se que as alterações propostas influenciam apenas o próprio plano, não havendo 
efeitos para outros planos ou programas. 

  

c) A pertinência do plano ou programa para a integração de considerações ambientais, em 
especial com vista a promover o desenvolvimento sustentável; 

O princípio do desenvolvimento sustentável encontra-se suficientemente acautelado nas normas 
do plano que se propõe alterar, em virtude de as referidas normas mencionarem expressamente 
para as atividades agropecuárias a minimização do impacto ambiental (n.º 3 do artigo 40.º). 

   

d) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa; 

 

Não se verificam problemas ambientais nas áreas agrícolas e florestais. A introdução da 
presente alteração nos índices máximos de edificação não é suscetível de criar  novos 
problemas, uma vez que se encontram salvaguardadas as necessárias proteções ambientais. 

 

e) A pertinência do plano ou programa para a implementação da legislação em matéria de 
ambiente. 

O PDM tem como principio o respeito pela legislação aplicável em vigor. 

 

Ponto 2 - Características dos impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em 
conta, nomeadamente: 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; 

Os usos admitidos poderão ter pequenos impactos, de duração limitada, e circunscritos ao local 
da intervenção, não se perspetivando o surgimento de projetos sujeitos a avaliação de impacto 
ambiental. 

 

b) A natureza cumulativa dos efeitos; 

Não aplicável. 

 

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos; 

Não aplicável. 

 

d) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido a 
acidentes; 



Não aplicável. 

 

e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão 
da população suscetível de ser afetada; 

A extensão em termos de área geográfica abrange todo o espaço florestal e agrícola do 
concelho, não se aplicando a espaços urbanos, onde estão fixadas as populações. 

 

f) O valor e a vulnerabilidade da área suscetível de ser afetada, devido a: 

 

i) Características naturais específicas ou património cultural; 

Não aplicável. 

ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental; 

Não aplicável. 

iii) Utilização intensiva do solo; 

Não aplicável. 

 

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, 
comunitário ou internacional. 

Não aplicável. 

 

4. Conclusão 

A título conclusivo, considera-se que o presente Relatório de fundamentação de dispensa 
de Avaliação Ambiental Estratégica, é justificativo suficiente para que a proposta de 
alteração do Plano Diretor municipal, possa ser qualificado como não suscetível de ter 
efeitos significativos no ambiente, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do 
artigo 96º do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, de 19 de setembro e no n.º 1 do 
artigo 3º do Decreto-Lei 232/07, de 15 de Junho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


