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1. ENQUADRAMENTO  

 

O Plano de Urbanização da Cidade de Cantanhede, aprovado pela Resolução de Concelho de Ministros 

n.º 7/2000, de 04 de Março, publicado no DR n.º54, I-B, vem responder à necessidade de existência de 

um instrumento de gestão territorial para a cidade de Cantanhede adequado à realidade e à evolução 

das condições económicas, sociais, culturais e ambientais, capaz de se constituir como um documento de 

gestão viabilizador e promotor da construção de uma cidade social e territorialmente coesa. 

A promoção desta coesão e dos seus objetivos inerentes, atinge-se pela concretização de ações e 

domínios de atuação: 

 ao nível do reforço das acessibilidades externas, internas e estacionamentos; 

 ao nível da qualificação urbana e ambiental, através da requalificação urbana, da salvaguarda 

dos valores patrimoniais edificados e da salvaguarda e incremento da estrutura ecológica e dos 

valores paisagísticos: 

 ao nível do reforço da rede de equipamentos e reforço e manutenção das redes de 

infraestruturas básicas; 

 ao nível do reforço da base produtiva e económica, através da aposta na oferta de zonas 

industriais qualificadas e devidamente infraestruturadas, e; 

 ao nível da programação das áreas de expansão urbana e da elaboração de planos municipais e 

projetos específicos de concretização dos vários objetivos. 

Com uma área de 723,5 ha , o PU da Cidade de Cantanhede organiza a sua estratégia e modelo  de 

desenvolvimento assente numa organização espacial que visa dotar a área urbana consolidada e as áreas 

de expansão com equipamentos de proximidade mas numa visão integrada e global da cidade, daí que o 

zonamento proposto distribuía uniformemente os equipamentos pela malha urbana proposta e de 

acordo com o reforço das suas infraestruturas.  

Este plano sofreu a primeira alteração pelo Aviso n.º 8846/2010, de 04 de Maio, DR n.º 86, II-S e 

respeitou apenas a uma alteração parcial, compreendendo uma área de 50,10 ha. 

A alteração decorreu da necessidade do Município criar condições para que a sua Zona Industrial 

permitisse a instalação e ampliação de empresas capazes de criar sinergias e condições de 

competitividade económica (Biocant Park), enquadradas com atividades de outra natureza (Estádio 

Municipal, Academia Municipal de Golf e outros equipamentos de índole ambiental) capazes de tornar o 

seu território num centro de atividades de excelência.  

A mesma passou pelo ajuste aos limites do zonamento do PU no respeitante à Zona Industrial (ZI), ao 

Equipamento Desportivo (EQ -23), à ETAR (EQ -25) e à Zona Natural (ZN). Apenas a área afeta à ETAR (EQ 

25) muda de designação, bem como de índice de construção. A alteração obrigou à alteração da Planta 

de Zonamento e da Planta de Condicionantes, que foram republicadas na íntegra, bem como do artigo 

15.º, 23.º e 24.º do regulamento.  
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2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Cantanhede é o maior concelho do Distrito de Coimbra e localiza-se no centro de um triângulo 

geográfico de notória importância económica, em cujos vértices se situam, além da sede de distrito, as 

cidades de Aveiro e Figueira da Foz. 

Com uma área de cerca de 400 Km2, Cantanhede integra dezanove freguesias, num total de 168 

povoações, ligadas por uma rede viária interna com estradas de qualidade, evidenciando ainda uma 

excelente acessibilidade rodoviária garantida por uma série vias rápidas, das quais se destacam os nós da 

auto-estrada A1 (Lisboa-Porto), em Murtede, e do itinerário-principal IP3 (Viseu-Figueira da Foz) – troço 

da auto-estrada A14, em Ançã, bem como a Estrada Nacional EN 109 (Aveiro-Figueira da Foz) e a auto-

estrada A17 (Leiria- Aveiro) que atravessam toda a zona Oeste do Concelho. 

Para além dos recursos florestais e dos elevados índices de produção de batata e leite, Cantanhede tem 

na vitivinicultura a sua actividade com maior expressão, fruto do reconhecimento que os seus vinhos 

alcançaram como verdadeiro ex-libris da Região Demarcada da Bairrada. 

O Concelho enfrenta actualmente um processo de expansão económica que está a permitir ultrapassar 

os históricos constrangimentos decorrentes da sua tradicional dependência dos sectores agrícola e 

comercial. Esse processo, assente num plano estratégico de desenvolvimento sustentado, que inclui 

mecanismos de salvaguarda da qualidade ambiental, está já consubstanciado numa profunda 

transfiguração do tecido produtivo, em resultado do significativo investimento industrial que se tem 

vindo a registar nos últimos anos e de uma série de infra-estruturas já concretizadas e outras em vias de 

concretização.  

A este nível é particularmente relevante o significativo crescimento das suas quatro zonas industriais, 

concretamente Cantanhede, Murtede, Febres e Tocha, circunstância que permite distingui-lo como um 

Concelho de referência do País em termos de dinâmica industrial.  

 

Fig . 1 – Localização das Zonas Industriais do Município de Cantanhede 
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No entanto, esta nova dinâmica industrial, imposta pelos condicionalismos existentes e resultantes da 

globalização, impõe às empresas e ao mercado, uma modificação rápida e por vezes profunda das 

tecnologias utilizadas e dos modos de produção, colocando as empresas em ambiente de concorrência 

intensa, no qual a sobrevivência implica a definição de estratégias, o aproveitamento de oportunidades e 

a exploração dos recursos, existentes e potenciais, de uma forma racional e eficaz. 

A existência de recursos com sólida formação, capazes de aliar o conhecimento ao domínio dos 

processos tecnológicos, constitui um factor decisivo na modernização das empresas industriais, e 

consequentemente, no desenvolvimento do País. 

É nesta vertente que o Município decide apostar, tirando partido da sua localização geográfica 

relativamente a um “triângulo de conhecimento” proporcionado pela proximidade aos pólos 

universitários de Coimbra e Aveiro, criando parcerias entre o sector privado e aqueles centros de 

investigação, e condições para o desenvolvimento e implementação de um cluster de índole tecnológica 

que permita posicionar a “zona industrial” no topo da vanguarda e, consequentemente, constituir uma 

oportunidade para a excelência e inovação da economia local e regional. 

No seguimento desta ideologia e “para fazer face aos novos desafios, a Câmara Municipal de 

Cantanhede definiu como objectivo estratégico a criação de um pólo de dinamização empresarial 

concebido para albergar empresas de acentuada base tecnológica e manifesta vertente ecológica, a 

partir das quais se pretendia fazer entrar o concelho num ciclo de desenvolvimento ajustado aos desafios 

que a nova economia está a colocar. As áreas preferenciais a atingir eram, entre outras, as relacionadas 

com a nova economia. Neste âmbito, a Câmara Municipal de Cantanhede criou a Associação Beira 

Atlântico Parque (ABAP), uma associação privada sem fins lucrativos envolvendo municípios vizinhos, 

representantes das universidades de Aveiro e Coimbra e algumas associações empresariais de âmbito 

regional. A ideia inicial consistia na constituição de um parque tecnológico de cariz multipolar com pólos 

especializados em cada um dos municípios envolvidos na ABAP. 

Após um período de estudo e face às hesitações de alguns municípios, a Câmara Municipal de 

Cantanhede dá início em 2003 à construção do parque tecnológico, em terrenos que havia entretanto 

adquirido para este efeito, na zona industrial de Cantanhede. 

O Biocant Park tem contribuído para mudar a estrutura socioeconómica do concelho de Cantanhede e 

tornou-se no motor de desenvolvimento do cluster de Biotecnologia da Região Centro”1. 

Implantado assim, na zona Industrial de Cantanhede, o Biocant-Park, o primeiro parque de biotecnologia 

em Portugal, cujo objectivo, conforme se pode ler na respectiva página da internet é, “…patrocinar, 

desenvolver e aplicar o conhecimento avançado na área das ciências da vida, apoiando iniciativas 

empresariais de elevado potencial”, torna-se o responsável pela atracção de investimentos para 

                                                 
1Catarino, Jorge; Faro, Carlos.; Vargas, João  - ECONOMIA DO CONHECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SPI – 
Sociedade Portuguesa de Inovação, 2007 
 



 2ª Alteração ao Plano de Urbanização da Cidade de Cantanhede 
  Câmara Municipal de Cantanhede 

   Relatório 

4 

iniciativas empresariais na área das Ciências da Vida, criando e fixando postos de empregos qualificados 

e empresas de base tecnológica.  

A Câmara Municipal de Cantanhede, como uma das associadas, reconhece que pela atracção de recursos 

humanos qualificados e de investimentos, o Biocant Park está a criar valor para a região, incrementando 

desenvolvimento económico e social.  

As sinergias criadas em torno deste projecto faz com que novas empresas, da mesma base de produção e 

outras complementares, se pretendam aí instalar verificando-se, no entanto, que não existem condições 

para que tal aconteça, uma vez que a Zona Industrial onde se encontra instalado o Biocant Park já não dá 

resposta em termos de disponibilidade de área para a ampliação do mesmo. 

Complementarmente à tentativa de criação de condições de competitividade económica, o Município de 

Cantanhede, aposta ainda na elevação dos padrões de qualidade de vida, investindo na vertente 

desportiva com a criação do Complexo Desportivo de Cantanhede, englobando o Estádio Municipal e a 

Academia Municipal de Golf, esta, orientada quer para a prática, quer para a aprendizagem daquela 

modalidade por parte do sector educativo. Estes equipamentos localizam-se na zona EQ-23 do PU, numa 

área contígua ao Biocant- Park, criando aí um centro de actividades de excelência, não ocupando no 

entanto, a totalidade da área afecta a este uso desportivo prevista pelo PU. 

Daí o Município considerar a necessidade de ajuste das várias zonas previstas no PU, quer entre umas já 

ocupadas com projectos de qualidade mas com áreas sobrantes, quer entre outras com necessidade de 

áreas de expansão para conseguirem consolidar projectos também eles de qualidade.  

Estas conjugações permitem criar um território coeso e coerente, e não tão somente uma “manta de 

retalhos” formada pela implantação de projectos fechados dentro dos limites impostos pelos usos 

definidos pelos instrumentos de gestão territorial, os quais não se interligam nem contribuem para a 

criação de um território sustentável e capaz de proporcionar qualidade de vida urbana às populações 

que dele usufruem. 

Outra das preocupações do Município prende-se com questões ambientais, vendo neste desafio uma 

janela de oportunidades, com a criação da Quinta Piloto de Agricultura Biológica. Este projecto é visto 

como um factor de sustentabilidade, quer pela formação de recursos para práticas ambientalmente 

sustentáveis, quer ainda pela perspectiva económica, retirando a mais-valia da criação de um mercado 

específico cada vez mais em expansão – a produção de produtos biológicos. Estas valências insere-se na 

zona afecta à ETAR e Zona Natural, tirando proveito e qualificando uma área que por si só ficaria 

descaracterizada e à margem, e que desta forma se utiliza e complementa, sendo capaz se tornar um 

“investimento” sustentado. 

Estas preocupações com as condições de salubridade e sustentabilidade das cidades, a qualidade de vida 

das populações e o desenvolvimento económico e competitivo dos mercados “internos”, e que 

interferem directamente com o território, torna imperativo que a sua gestão permita criar condições, 
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através o seu zonamento e regulamentação do seu espaço físico, para a implantação das redes de infra-

estruturas, equipamentos, espaços verdes entre outros, originando áreas urbanas de qualidade. 

Esta estratégia de desenvolvimento assente em políticas e medidas de intervenção destinadas a 

favorecer a melhoria sustentada da qualidade de vida urbana é, de resto, um factor de competitividade 

crescente entre territórios. 

O modelo de desenvolvimento urbano adotado pelo PU tem como base a definição de vias estruturantes 

da rede local e sua interligação com a rede interurbana. Este modelo pretende a preservação das 

estruturas espaciais existentes, com capacidade de adaptação a solicitações presentes e futuras (viárias 

ou outras), não deixando contudo de preservar a memória histórica, arquitetónica e urbana, em especial 

na zona central da cidade. 

No seu zonamento identificam-se como principais unidades de ocupação funcional: as zonas urbanas 

(consolidada e de expansão), as zonas destinadas a equipamentos das mais variadas naturezas, as zonas 

industriais e a zona natural, com as seguintes distribuições: 

12%

16%

55%

17%

Zonas Urbanas
(consolidadas e de
expansão)

Equipamentos

Zona Industrial

Zona Natural

  

Gráfico-1 - Ocupação afeta às várias unidades funcionais de ocupação do Zonamento do PU da Cidade de Cantanhede 

O desenvolvimento económico do concelho aposta na criação de zonas industriais de uma dimensão que 

permita serem catalisadoras de sinergias e verdadeiros pólos de desenvolvimento. 

Em termos gerais foi aposta do município da criação de quatro pólos principais de desenvolvimento 

industrial (Cantanhede, Ançã, Febres, Tocha e Murtede), que pela suas localizações e interligações a 

infraestruturas importantes, foram considerados como motor de desenvolvimento económico e social 

do concelho como um todo.  

A zona industrial de Cantanhede, como já referido no presente relatório na área específica da indústria, 

encontra-se ocupada a 95% da sua capacidade, não conseguindo, os lotes disponíveis, satisfazer as 

solicitações das empresas que pretendem instalar-se em Cantanhede, sendo necessário promover a sua 

ampliação, pelo que, foi necessário no processo de Revisão do PDM delimitar uma área contígua à ZI 

existente para ampliação da mesma. No Regulamento do PDM, as regras de ocupação nas Zonas 

Industriais foram objeto de atualização, situação que se pretende homogeneizar agora no Plano de 

Urbanização da Cidade de Cantanhede.  
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Fig. 2 – Planta de Zonamento do PU da Cidade de Cantanhede, com evidência da zona Industrial e das áreas de equipamentos  

A Zona Industrial de Cantanhede foi desde sempre muito procurada, quer pela sua localização, quer pelo 

reconhecimento por parte dos investidores que o concelho de Cantanhede, a aposta no Biocant Park e 

todo o cuidado que o executivo tem de uma forma continua com a imagem urbana dos seus espaços, 

transmitem uma valorização muito positiva dos seus investimentos.  

Porém, é preciso ir dando respostas positivas a que os empreendedores possam ter capacidade de 

desenvolver os projetos das suas unidades industriais adaptados às realidades das exigências dos dias de 

hoje, de forma a que todo o investimento seja bem aplicado.  
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3.  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PU 

Conforme estipulado no art.º 118º do Decreto-lei nº 80/2015, de 14 de maio, a alteração dos 

instrumentos de gestão territorial pode decorrer “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.” A pretensão da 

Câmara enquadra-se na legislação.  

A 2ª Alteração ao Plano de Urbanização da Cidade de Cantanhede corresponde apenas a alguns artigos 

do Regulamento do PU, publicado no DR 2ª série, nº 86, de 4 de maio, através do Aviso nº 8846/2010. 

No processo de Revisão do PDM (aprovado recentemente), a altura das unidades industriais passou para 

15 metros, pois constatou-se que atualmente as maquinarias e os pórticos rolantes de movimentação de 

carga obrigam a que o pé direito dos edifícios sejam superiores. Face a isso pretende-se homogeneizar a 

regra também para a Zona Industrial de Cantanhede, o que obriga a alterar o respectivo Regulamento do 

PU da Cidade de Cantanhede. Desta forma as unidades industriais existentes na Zona Industrial 

abrangida por este instrumento de ordenamento, ou as que se pretendem vir a instalar, poderão assim 

usufruir também da regra permitida para o resto do concelho dando o executivo uma resposta favorável 

aos empreendedores, que há muito vêm apresentar esta sugestão. 

Uma vez que se vai alterar o regulamento do PU da Cidade de Cantanhede, aproveita-se ainda para 

corrigir determinadas situações pontuais que a gestão urbanística já tinha evidenciado e proposto 

alterar, de forma a ser mais fácil adequar à realidade dos processos. 

A alteração reflete-se apenas aos artigos 4º, 22º, 27, 28º e 35º do Regulamento. 

Esta alteração tem como principais objetivos: 

 Alterar o artigo 4º do Regulamento do PU de forma a introduzir do conceito de Índice de 

Ocupação do Solo (Io), conforme consta no DR nº 9/2009, de 29 de maio, uma vez que se 

pretende que o cálculo da capacidade construtiva a aplicar nas Zonas Industriais passe a ser 

feito com base neste critério, por se considerar que é o tecnicamente mais adequado. 

 Alterar o ponto 1 do artigo 22º, de forma a abranger mais usos permitidos nas Zonas Industriais, 

bem como esclarecer o que se entende por usos compatíveis. 

 Alterar o ponto 2 do artigo 22º, criando duas alíneas. A alínea a) contempla a alteração da altura 

máxima, que passa de 10 metros para 15 metros. A alínea b) propõe que a capacidade 

construtiva deixe de ser calculada com base no COS e passe a ser com base no Io, uma que as 

unidades industriais raramente têm mais do que um piso, logo, tecnicamente este conceito é 

mais correto. 

 Alterar o ponto 3 do artigo 22º, no que concerne aos afastamentos impostos. Apenas se 

acrescenta uma excepção, que foi introduzida no PDM, que se pretende que a Zona Industrial 

de Cantanhede abrangida pelo PU também seja abrangida por esta regra.  
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 Alterar o ponto 5 do artigo 22º. Alterou-se a redacção do articulado, de forma a retirar a 

obrigatoriedade de relvar os espaços livres, mas mantendo o mesmo sentido da norma. 

 Alterar o ponto 6 do artigo 22º. Alterou-se a redacção do articulado, mas manteve-se o 

mesmo sentido da norma. 

 Alterar o ponto 8 do artigo 22º. Alterou-se a redacção do articulado, de forma a atualizar 

às regras em vigor. 

 Alterar o ponto 5 do artigo 27º. Alterou-se a redacção do articulado, de forma a criar uma 

regra que seja exequível e que se ajuste aos materiais de construção fabricados nos dias de 

hoje, às regras de construção, e que seja suficientemente claro e direto para que não existam 

duvidas na sua aplicação. Por outro lado, o conceito é igual ao aprovado no processo de 

Revisão do PDM, homogeneizando-se assim as situações. 

 Alterar o ponto 7 do artigo 27º. Alterou-se a redacção do articulado, acrescentando-se a alínea 

a), b) e c), que são o ponto 8 do regulamento em vigor. Em nada se está a alterar a norma, mas 

considera-se que desta forma a organização do ponto fica mais estruturada levando a uma 

interpretação mais fácil.  

 Alterar o ponto 9 do artigo 27º. Apenas se acrescentou nesta norma os sótãos. 

 Acrescentou-se o ponto 10 no artigo 27º.Parte da norma já decorre do estipulado no ponto 7 

do mesmo artigo, mas considerou-se que era mais correto que a mesma tivesse um ponto 

dedicado exclusivamente a este assunto, bem como se acrescentou mais uma regra, de forma 

a ficar uniforme com o estipulado no RMEU. 

 Alterar o artigo 28º que diz respeito aos Anexos. O objectivo foi uniformizar as regras de 

acordo com o estipulado no Regulamento da 1ª Revisão do PDM. Estruturou-se o mesmo com 

4 alíneas. 

 Revogar o ponto 5 do artigo 35, por se considerar que aos dias de hoje já não faz sentido estar 

se a condicionar o tipo de material. 
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4. PARTICIPAÇÃO 

A Câmara Municipal de Cantanhede tem que deliberar o início do processo de elaboração da referida 

alteração, no qual a 1ª fase compreende a publicação no Diário da República (2ª série) e divulgação nos 

órgãos de comunicação social e página da internet, a que se segue um período de audiência prévia dos 

interessados com um prazo de 15 dias para se pronunciarem, conforme disposto no ponto 1 do art.º 76º 

conjugado com o ponto 2 do art.º 88º do Decreto-lei nº 80/2015, de 14 de maio. 

 

 

 

Fig. 3 – Extrato da publicação no DR da deliberação do inicio do processo da 2ª Alteração ao PU da Cidade de Cantanhede e do 
prazo estabelecido de 15 dias para a formulação de sugestões. 

 

O Aviso foi publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 38 a 24 de fevereiro de 2016, pelo que, o 

período compreendido para a formulação de sugestões, apresentação de informações, decorre no 

período compreendido entre o dia 25 de fevereiro – e o dia 16 de março. 

De forma a divulgar o mais possível o processo de participação pública, publicou-se nos órgãos de 

comunicação social o respectivo Aviso, nomeadamente: 
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Fig. 4 – Extrato da publicação no jornal Publico, 13 de fevereiro, o Aviso da deliberação do início da elaboração da 2ª Alteração ao 
PU da Cidade de Cantanhede e da fase da participação pública. 

 
Fig. 5 – Extrato da publicação no jornal Diário de Coimbra, 15 de fevereiro, o Aviso da deliberação do início da elaboração da 2ª 
Alteração ao PU da Cidade de Cantanhede e da fase da participação pública. 



 2ª Alteração ao Plano de Urbanização da Cidade de Cantanhede 
  Câmara Municipal de Cantanhede 

   Relatório 

11 

 

 
Fig. 4 – Extrato da publicação no jornal Diário das Beiras, 15 de fevereiro, o Aviso da deliberação do início da elaboração da 2ª 
Alteração ao PU da Cidade de Cantanhede e da fase da participação pública. 

 

 
Fig. 5 – Extrato da publicação no jornal aurinegra, 26 de fevereiro, o Aviso da deliberação do início da elaboração da 2ª Alteração 
ao PU da Cidade de Cantanhede e da fase da participação pública. 
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Fig. 6 – Extrato da publicação no jornal Boa Nova, 25 de fevereiro, o Aviso da deliberação do início da elaboração da 2ª Alteração ao 
PU da Cidade de Cantanhede e da fase da participação pública. 
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ANEXO 1 - ARTIGOS 4º, 22º, 27, 28º e 35º DO REGULAMENTO (ALTERAÇÃO) 
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Artigo 1º  

Alterações 

Os artigos 4º, 22º, 27º, 28º e 35º do regulamento do Plano de Urbanização de Cantanhede aprovado 
pela RCM nº 7/2000, de 4 de março de 2000, e alterado pelo Aviso n.º 8846/2010, de 4 de maio, passam 
a ter a seguinte redação: 
 

«Artigo 4º 
(…) 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. … 

9.  O «Índice de Ocupação do Solo (Io)» é o quociente entre a área total de implantação e a área 

de solo a que o índice diz respeito, expresso em percentagem. 

 
Artigo 22º 

(…) 
1. Estas zonas destinam-se à ocupação por edificações destinadas preferencialmente a indústria, 

oficinas e armazéns ou atividades complementares incluindo a segurança e vigilância, 

armazenagem e exposição. São considerados usos compatíveis, serviços, equipamentos desportivos 

e comercio a retalho e a grosso. 

2. …  

a) Altura máxima: 15 m, exceto instalações técnicas devidamente justificadas;  

b) Índice de Ocupação (Io): 50 % da área do lote/parcela.  

3.  … 

4. Excetuam-se, em relação ao ponto anterior, os pavilhões geminados ou em banda e os 

afastamentos laterais e posteriores em situações existentes há mais de 5 anos, quando 

devidamente justificadas. 

5. Os espaços livres, não necessários à circulação de veículos, estacionamento, armazenamento e 

zonas de proteção contra a propagação de incêndios, devem ser arborizados, não 

impermeabilizados e terem uma área global não inferior a 10% da área do lote.  

6. As vias deverão ser concebidas para que o trânsito, circulação e manobras se façam com facilidade. 

7. … 

8. Todas as unidades industriais deverão dispor de pré- tratamento específico de efluentes líquidos e 

gasosos, quando necessário, em conformidade com a legislação em vigor. 

 
Artigo 27º 

(…) 
1. (Revogado.) 

2. (Revogado.) 

3. (Revogado.) 
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4. (Revogado.) 

5.  O aproveitamento do desvão do telhado poderá ser autorizado desde que não exceda 3,5 metros 

acima da laje do teto do último piso, medidos ao cimo da linha de cumeeira ou da sua projeção, 

numa inclinação máxima da cobertura de 25 graus. O arranque da cobertura não poderá 

ultrapassar 0,40 m acima da laje do teto do último piso. Admite-se uma tolerância de 5% nas 

medidas indicadas, quando justificável. 

6. … 

7.  A partir do plano marginal vertical da fachada, medido perpendicularmente a este, as construções 

não poderão exceder a profundidade de 16 m. 

Excetuam-se: 

7.1 Os casos de pisos de cave e rés-do-chão quando não utilizados para habitação e estudados em 

conjunto, que poderão atingir a profundidade de 25 m, desde que não contrariem a legislação 

vigente;  

7.2 O caso de edifícios especiais de equipamento e comércio;  

7.3 Os casos dos edifícios singulares estudados em conjunto com a sua envolvência.  

8. (Revogado.) 

9. Nos edifícios objeto de constituição de propriedade horizontal, as garagens ou estacionamentos 

privados e as áreas classificadas de arrumos ou sótão não poderão constituir frações autónomas.  

10. Não são admitidos balanços da construção sobre a via pública, exceto as varandas com balanço não 

superior a 1,5m e a 1/3 da largura do passeio. 

 
Artigo 28º 

(…) 
…  

a) COS=0,1 sobre a área do lote ou parcela;  

b) Deverão ficar afastados da construção principal, no mínimo, 6,00 metros, ou quando encostados à 

construção principal, deverá ser apresentada uma justificação da sua implantação e, 

cumulativamente, serem enquadrados com as construções legalmente existentes;  

c) Terão um único piso, com um pé -direito máximo de 2,60 metros no caso de coberturas 

horizontais e um pé -direito médio de 3,00 metros no caso de coberturas inclinadas;  

d) É interdito o seu uso para fins habitacionais. 

 
 

Artigo 35º 
(…) 

1.  …  

2. … 

3.  …  

4. … 

5. (Revogado.) 

6. ...» 
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ANEXO 2 - CÓPIAS DAS PUBLICAÇÕES - PARTICIPAÇÃO 

 

 


