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1. ANTECEDENTES E ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

A impossibilidade de regularização, reestruturação, modernização ou expansão de algumas empresas instaladas no 

território do Município do Cartaxo constitui uma ameaça à economia local, com reflexos diretos no emprego. Muitas 

destas empresas já se encontravam instaladas à data da publicação do Plano Diretor Municipal do Cartaxo (PDMC) – 

1998 - mas as ferramentas disponíveis na altura para a elaboração dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 

permitiram alguns lapsos que constituem atualmente, e até à data da publicação da revisão dos mesmos, um 

constrangimento ao regular desenvolvimento das suas atividades.  

Sendo esta uma realidade comum à escala nacional, importa contrariar este fator que contribui para um 

desfavorecimento ao investimento, do qual depende o crescimento económico, e consequentemente a dinâmica no 

investimento privado e no emprego. 

Assim, considerou o Governo essencial, a tomada de medidas que se opusessem a este contexto que em que vivem 

atualmente as atividades económicas em Portugal, pelo que entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2015, o Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro - RERAE, o qual veio estabelecer, com caráter extraordinário, o regime de 

regularização e de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades industriais, pecuárias, 

de operações de gestão de resíduos e de explorações de pedreiras que se encontrem nas seguintes condições: 

1. Não disponham de título válido de instalação, de exploração ou de exercício de atividade, incluindo as 

situações de desconformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) vinculativos dos particulares, 

ou com servidões e restrições de utilidade pública;  

2. Disponham de título de exploração válido e eficaz mas cuja alteração ou ampliação não seja compatível 

com os IGT vinculativos dos particulares, ou com servidões e restrições de utilidade pública. 

Aquando da publicação deste diploma seriam apenas considerados os estabelecimentos e explorações que 

comprovadamente tenham desenvolvido a atividade por um período mínimo de 2 anos e que à data de entrada do 

presente diploma se encontrassem: 

1. em atividade ou cuja atividade tenha sido suspensa há menos de 1 ano; 

2. com laboração suspensa por autorização da entidade licenciadora, por um período máximo de três anos. 

Contudo, a 27 de maio de 2016, foi aprovada a Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, tendo entrado em vigor a 24 de julho. 

A mesma lei estabelece um novo prazo para a regularização de explorações pecuárias e outras – até 24 de julho de 

2017 - ao mesmo tempo que se estende a: 

1. estabelecimentos e explorações que se destinem ao apoio da atividade agropecuária, da agricultura, 

horticultura, fruticultura, silvicultura e apicultura, designadamente armazéns, anexos e centrais de frio; 
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2. explorações que não tenham chegado a iniciar a sua atividade, ou tenham cessado ou sido suspensas há 

mais de um ano, desde que existissem, iniciadas ou acabadas, instalações de suporte dessa atividade à 

data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 

 

Uma das etapas do processo passa por uma conferência decisória ao abrigo dos artigos 9.º, 10.º e 11.º do RERAE, 

com a presença de todas as entidades que se deverão pronunciar para cada um dos pedidos de regularização e 

alteração/ampliação dos estabelecimentos e explorações, e sempre que se verifique a necessidade, com a entidade 

responsável pela servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, em função da natureza da 

desconformidade, no fim das quais são proferidas deliberações quanto à decisão tomada, podendo as mesmas, nos 

termos do n.º 3 do artigo 11.º daquele diploma, ser de 3 tipos: deliberação favorável; deliberação favorável 

condicionada ou deliberação desfavorável. Nos casos de estabelecimentos e explorações que estejam em situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares e com servidão ou restrição 

de utilidade pública, poderá a deliberação determinar a alteração, revisão ou elaboração do IGT, pela entidade 

competente, no sentido de contemplar a regularização do estabelecimento ou exploração - n.º 1 do Art.º 12 – assim 

como a alteração da delimitação de servidão administrativa ou de restrição de utilidade pública, para os 

estabelecimentos e explorações que colidam com estas condicionantes – n.º 2 do Art.º 13. 

Nestas situações, em que a deliberação, embora favorável, é condicionada, sendo fixadas medidas corretivas e de 

minimização que tenham de ser adotadas, designadamente as decorrentes da alteração, revisão ou elaboração do 

IGT, ficam os estabelecimentos ou explorações com um título provisório para o exercício da atividade, até que 

estejam reunidas as condições para a emissão do título definitivo. 

Dispondo o Município do Cartaxo, na sua área de jurisdição, de estabelecimentos e explorações nas condições acima 

descritas, e apesar de já ter sido iniciado o processo de revisão do PDMC, receia-se que a data estimada para a sua 

conclusão não seja compatível com o disposto no n.º 1 do Art.º 15 do RERAE, que “no caso de decisão favorável ou 

favorável condicionada em sede de conferência decisória é fixado um prazo, com o limite máximo de dois anos, a 

contar do pedido, até ao termo do qual o requerente deve iniciar o procedimento aplicável ao abrigo dos regimes 

legais sectoriais com vista à obtenção do título de exploração ou de exercício da atividade, sob pena de caducidade 

do título para a exploração provisória do estabelecimento ou para o exercício da atividade previsto no n.º 6 do artigo 

11.º”. 

Neste sentido, e por forma a que o processo decorra em tempo útil, foi desencadeado o processo de alteração ao 

PDM do Cartaxo, de acordo com o que tem sido deliberado em conferências decisórias já realizadas, no âmbito do 

RERAE, e de acordo com o previsto neste regime. 

Nesta proposta de alteração ao PDMC serão contemplados dois pressupostos: 
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• Pressuposto Económico - os efeitos da alteração ao PDMC incidirão em unidades empresariais já 

instaladas no Município e em processo de regularização e/ou ampliação no âmbito do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho; 

• Pressuposto Ambiental – alguns processos de regularização foram submetidos por contenderem com 

restrições de utilidade pública, nomeadamente, com a Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), pelo que paralelamente à alteração do PDM terá de ser desencadeado um 

processo de alteração daquelas reservas. 

 

A alteração proposta traduz apenas a adaptação da figura do Plano Diretor Municipal a esta nova realidade, tendo em 

vista acolher e potenciar uma oportunidade de desenvolvimento e de criação de novas dinâmicas. A solução proposta 

implica o enquadramento regulamentar das atividades económicas, cuja decisão em sede de conferência decisória foi 

favorável, assim como alteração / desafetação das condicionantes. Esta proposta prossegue os seguintes Objetivos 

Estratégicos: 

Objetivo 1 - Enquadrar urbanisticamente um conjunto de atividades económicas existentes e em processos de 

regularização; 

CONSEQUENTEMENTE: 

Objetivo 2 - Modernizar e tornar mais competitivo o tecido empresarial local; 

Objetivo 3 - Promover e apoiar a dinâmica empresarial e a criação de emprego à escala· local. 

 

1.1.  ENQUADRAMENTO LEGAL 

A alteração do PDMC em epígrafe enquadra-se no disposto dos números 1 e 2 do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro – Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas (RERAE) - 

alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, os quais remetem para Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio - Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). De acordo com o disposto neste diploma, considera-se que 

uma alteração ao PDMC, no âmbito do RERAE, enquadra-se no n.º 2 do Art.º 115.º e artigos 118.º e 119.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). No entanto, 

o procedimento de alteração, dado o contexto do processo, decorre com algumas especificidades, nomeadamente a 

ausência do período de participação previsto no artigo 88.º do RJIGT, assim como a diminuição do período de 

discussão pública, que deverá ser de 15 dias (n.º 2 do art.º 12.º do RERAE), e não os dias 30 dias previstos no art.º 

89 do RJIGT. 
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1.2.  SUJEIÇÃO DESTA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO A AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA 

Dispõe o n.º 2 do Art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de 

julho, 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.”  

O n.º 4 do mesmo artigo estabelece que “a exclusão da avaliação ambiental prevista no n.º 2 apenas tem lugar nos 

termos previstos no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

58/2011, de 5 de maio.” 

Assim, e dada a exígua dimensão territorial global das áreas abrangidas pela alteração ao PDMC, aliado ao fato dos 

pedidos de regularização terem sido já submetidos e apreciados em conferência decisória, pelas entidades tidas por 

conveniente, em cumprimento do disposto nos artigos 9.º, 10.º e 11.º do RERAE, estando em parte, favoravelmente 

condicionados pela alteração do PDMC, considera-se que a mesma não está sujeita ao procedimento de avaliação 

ambiental. 
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CAPÍTULO 2 

                                             MATERIALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA 
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1. SOLUÇÃO A ADOTAR 

 

A solução adotada para esta alteração do PDM, irá traduzir-se: 

 

a) Na delimitação das áreas abrangidas pelo RERAE, nas plantas de ordenamento e condicionantes. 

Contudo, não se procederá à alteração das classes e categorias de espaço onde aquelas áreas se 

localizam, por forma a não implicar reclassificação de solo, na medida em que a alteração ao Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicada pelo D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio, 

veio estabelecer que “a reclassificação de solo rústico para urbano tem carácter excecional, sendo limitada 

aos casos de inexistência de áreas urbanas disponíveis e comprovadamente necessárias ao 

desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de qualificação urbanística, traduzindo uma 

opção de planeamento sustentável em termos ambientais, patrimoniais, económicos e sociais.” Com a não 

alteração das classes e categorias de espaço das plantas onde incide a alteração do PDM assume-se que, 

em caso de encerramento da atividade, a classificação e qualificação do solo reverte para a que vigorava à 

data da respetiva conferência decisória. 

 

b) Na introdução de uma disposição no regulamento do PDM, relativa à admissão da legalização das 

operações urbanísticas necessárias à regularização e alteração/ampliação dos estabelecimentos e 

explorações abrangidos pelo RERAE.  

 
 

1.1.  REGULAMENTO 

Face aos antecedentes e fundamentação já apresentados, surge assim a necessidade de proceder a uma alteração 

ao regulamento que passe por o harmonizar de acordo com as deliberações das conferências decisórias já realizadas 

ao abrigo do RERAE. 

 

Neste sentido, a alteração ao regulamento do PDM do Cartaxo passará por integrar a seguinte disposição:  

 

“Admite-se a legalização das operações urbanísticas necessárias à regularização e alteração/ampliação de 

estabelecimentos e explorações a que se refere o D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro, na sua redação atual, e que 

tenham recebido deliberação favorável ou deliberação final condicionada na conferência decisória prevista neste 

diploma, independentemente da categoria de espaço onde se localizam e no estrito cumprimento das condições 

impostas na conferência decisória.” 
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1.2. OS CASOS EM ANÁLISE 

Para análise dos diversos casos a integrar nesta proposta de alteração do PDMC, anexam-se de seguida as atas 

resultantes das conferências decisórias já realizadas ao abrigo do RERAE, e onde se faz uma breve caracterização 

de cada uma das atividades. Anexam-se, igualmente, extratos das plantas – ordenamento e condicionantes – com a 

localização das áreas abrangidas, sendo posteriormente materializado nas plantas à escala 1/25.000 para publicação 

em Diário da República e depósito na Direção Geral do Território.  
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admitida edificação para uso industrial das “classes C e D de apoio e transformação de produtos agrícolas”, 
o que não é o caso desta existência/pretensão.
Assim, verifica-se incompatibilidade do uso pretendido na totalidade da área afeta à atividade.

- Segundo a REN do município do Cartaxo, a pretensão recai em solos classificados, sistema biofísico 
“Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos” onde a instalação de indústrias é admitida mas 
cuja área a construir não pode exceder 2% da área total do prédio até ao limite de 250m2, condições estas 
que não estão cumpridas pelo que estará afastada a viabilização por comunicação prévia. 

Assim, teria sempre de ser efetuado um procedimento de alteração/exclusão da REN instruído e 
fundamentado nos termos do respetivo regime legal (DL nº 166/2008 de 22/8 alterado pelo DL nº 239/2012 
de 2/11).

Conclusão 

Atentos os antecedentes e consolidação funcional da atividade, bem como o seu enquadramento territorial e 
funcional (proximidade a via principal, afastamento a aglomerados/habitações), entende este serviço haver 
condições para emitir parecer favorável a que a regularização seja viabilizada através dos adequados 
procedimentos ao nível do PDM (alteração/revisão) e da REN municipal (alteração/delimitação) onde serão 
ponderados e estabelecidos articuladamente os condicionamentos/minimizações específicas, assegurando 
assim coerência e consistência da estratégia municipal e de proteção/valorização dos recursos/valores 
ambientais.

Assim, emite-se parecer favorável, sem prejuízo dos requisitos técnicos que venham a ser enunciados pela 
CCDRLVT no âmbito dos procedimentos que a CM do Cartaxo entenda como adequados face aos prazos 
decorrentes do presente regime de regularização.
Refira-se, nomeadamente, a importância de ser devidamente fundamentado/justificado o índice de 
impermeabilização e ser ponderada/estabelecida uma cortina arbórea a separar a área industrial da 
habitacional.

Sublinhe-se que este parecer, bem como eventual decisão favorável ou favorável condicionada, não 
constitui título para a execução das ampliações, carecendo as mesmas do adequado enquadramento 
regulamentar e legal para o necessário licenciamento camarário nos termos do RJUE.

DSOT/DGT – julho de 2016
P’lo Diretor de Serviços do Ordenamento do Território
Por delegação de competências do Despacho n.º 10727/2014 (DR, 2.ª série, de 203/08/2014)
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REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E OUTRAS 
ACTIVIDADES – Pedido de Certidão  
      Requerente: SAPOR - SOCIEDADE PORTUGUESA, LDA. 

Local: Cabeços Ferreiros, E.N.114-2                       
União das freguesias do CARTAXO e VALE DA PINTA 

             

  parecer despacho 

texto 
 

[AP2]A 

Para efeito de avaliação do interesse municipal na regularização da exploração suinícola instalada no local em epígrafe, cuja certidão 

de reconhecimento foi requerida nos termos previsto na alínea a do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5/nov., ou seja, 

para instrução de pedido de regularização excecional prevista naquele diploma, cabe-me informar do seguinte: 

1. A exploração implanta-se em espaço classificado no Plano Diretor Municipal (PDM) como Agrícola, em Área Agrícola de RAN, 

portanto área sujeita ao regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), com exceção das edificações que existiam à data 

da publicação do PDM, implantadas na mancha afeta a Área Social, demarcada naquele plano no sentido de as integrar em área 

com edificabilidade. 

2. A exploração localiza-se no prédio inscrito sobre os artigos 39 da secção C e 85 da Secção E da matriz cadastral rústica da 

União de Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta, com uma área total de 98.720 m², prédio cuja edificabilidade é passível de ser 

admitida em conformidade com o Regulamento do PDM (RPDM) nos seguintes termos: 

2.1. Em Área Social nos termos em que é admitida em aglomerado urbano de Nível V, ou seja, condicionada ao índice de 

utilização máximo de 0,25 previsto no artigo 14.º 

2.2. Em Área Agrícola de RAN nos termos do artigo 30.º, onde, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, 

nomeada\mente a referente à RAN e à Reserva Ecológica Nacional (REN), poderá ser admitida edificação afeta à atividade 

agropecuária e para indústria de apoio e transformação de produtos agrícolas (limitada à anteriores classes C e D), 

admitindo-se um índice de construção máximo de 0,05 e um índice de impermeabilização máxima de 0,10. 
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3. A exploração tem afeta edificação e equipamento cuja construção se encontra sujeita a controlo prévio e que corresponde a 

vários processos de obra, a saber: 

3.1. Em nome de SAPOR – Sociedade Portuguesa, Lda., os seguintes processos: 

N.º 044/1998 OEL Processo referente ao licenciamento da construção de um biodigestor de ETAR, com licença de obra 

titulada pelo alvará n.º 28/2007; 

N.º 003/2006 OEL Processo referente à legalização da ampliação de edificação (armazém - 585 m²), com pedido de 

licenciamento indeferido por despacho em 2006/07/04, legalização que em 2007 foi reconhecida de 

interesse municipal por deliberação da Câmara Municipal e que mereceu parecer desfavorável da 

CRRALVT em 2008/11/04, mantendo-se à data os motivos de indeferimento mas sem que entretanto 

tenha sido rejeitado o pedido; 

3.2. Em nome de Ulisses Manuel Gaspar Antunes, os seguintes processos: 

N.º 142/1985 OEL Processo pendente, referente ao licenciamento de instalações de pecuária (pavilhão de engorda – 

548 m², enfermaria - 55 m², vestiário - 12 m², Cais), com licença de obra titulada pelo alvará n.º 

395/1991 e de obra de alteração titulada pelo alvará n.º 7/2007, com posterior pedido de legalização de 

alterações no decurso da obra, a aguardar a devida instrução da apresentação de projetos das 

especialidades, estando o pedido de licenciamento atualmente sujeito a rejeição por incumprimento do 

prazo concedido; 

N.º 160/1990 OEL Processo pendente, referente ao licenciamento de instalações de pecuária (seis pavilhões - 5244 m², 

habitação para caseiro - 149 m², cais - 153 m², casa da mistura e escritório - 70 m²), com licença de 

obra titulada pelo alvará n.º 335/1991 e de obra alteração titulada pelo alvará n.º 63/2007, com 

posterior pedido de legalização de alterações no decurso da obra, cujo projeto de arquitetura foi 

aprovado com condicionantes, por despacho em 2009/10/08, a aguardar o cumprimento de 

condicionantes e a devida instrução da apresentação de projetos das especialidades, estando o pedido 

de licenciamento atualmente sujeito a rejeição por incumprimento do prazo concedido; 

N.º 252/1997 OEL Processo em curso, referente ao licenciamento instalações de pecuária (pavilhão de módulos, 

laboratório / varrascos, pavilhão de engorda e oficina - 2683 m²) com licença de obra titulada pelo 

alvará n.º 7/2008, com posterior pedido de legalização de alterações no decurso da obra, cujo projeto 

de arquitetura foi aprovado com condicionantes, por deliberação camarária de 2014/08/04, a aguardar 

a apresentação de projetos das especialidades no prazo concedido até agosto de 2015; 

N.º 347/1999 OEL Processo referente ao licenciamento da construção de fábrica de rações, com utilização autorizada, 

titulada pelo alvará n.º 126/2008; 

N.º 125/2004 OEL Processo referente ao licenciamento da construção de edificação para escritórios, com utilização 

autorizada, titulada pelo alvará n.º 14/2008; 

N.º 009/2014 OEL Processo em curso, referente ao licenciamento edificação de apoio e muro, com licenciamento de obra 

deferido por despacho de 2015/01/16, titulado pelo alvará n.º 5/2015 com data limite de 2015/08/16. 

4. Na análise do pedido de licenciamento de obra constante na N/Inf. n.º 489/2014 DPAU, sobre a que recaiu o despacho que 

aprova o respetivo projeto de arquitetura no âmbito do processo em curso n.º 9/2014 OEL, foi identificada uma área de 9866 m² 

na totalidade da edificação implantada nos prédios, tendo então sido avaliada uma área total de 11.536 m² como passível de 

edificação nos termos dos artigos 14.º e 30.º do RPDM. 



 

MUNICÍPIO DO CARTAXO  
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

INFORMAÇÃO 

     n.º folha data proc.º  

319/2015 DPAU 3/3 2015/07/16 176/2015 DIV 

texto (cont.)     

 

O TÉCNICO SUPERIOR,  _____________________________________________________

 (Rui Manuel da Costa Massano) 
99_RQT_06_2015_932_16-07-2015_15-13-54_inf.doc  

5. A área do prédio hoje afeto à exploração encontra-se sujeita a servidões e restrições de utilidade pública, designadamente a 

RAN em toda a área que ali é identificada no PDM como Espaço Agrícola, a REN em parte da sua área, sendo que nela não se 

identificam edificações, atravessamento por linhas de água assinaladas em carta militar à escala 1:25.000, atravessamento por 

linha elétrica (AT/MT) e confrontação com o caminho municipal C.M.1398. 

6. Segundo a memória descritiva que acompanha o pedido, a atual exploração integra edificação que em parte se encontra por 

legalizar, cuja totalidade da área de implantação ali referida configura desconformidade como o regime de edificabilidade previsto 

no RPDM, uma vez que a área de 15.119 m² (8389 + 6730) excede em 4583 m² o máximo admissível para a área total de 

construção em referência à área de 98.720 m² que é hoje afeta à exploração, ou seja, 11.536 m² (0,25 x 33.000 m² em Área 

Social e 0,05 x 65.720 m² em Espaço Agrícola). 

7. Segundo a mesma memória descritiva, a proposta de reconhecimento de interesse municipal respeita não só à exploração atual, 

como à sua expansão, afetando uma área total de 172.840 m² com o acréscimo de mais dois prédios, um com 18.120 m², 

inscrito sob o artigo 13 da secção E da matriz cadastral rústica União de Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta e outro com 

56.000m², inscrito sob os artigos 28, 57, 58 e 59, todos da mesma secção, e onde se prevê um aumento de área edificada, a 

saber: 

7.1. Área de implantação de edificação adicional de 7700 m², resultando numa totalidade de 22.819 m²; 

7.2. Área impermeabilizada adicional de 9000 m², resultando numa totalidade de 25.604 m². 

8. A área dos dois prédios que se pretende afetar à exploração encontra-se também sujeita a servidões e restrições de utilidade 

pública, designadamente a Reserva Agrícola Nacional na totalidade da sua área, a Reserva Ecológica Natural em parte da sua 

área, linhas de água assinaladas em carta militar à escala 1:25.000 que o atravessam, e confrontação com a estrada nacional 

E.N.114-2 e com o caminho municipal C.M.1398. 

9. A expansão da exploração nos termos que são postos na memória descritiva resultará no agravamento da desconformidade 

como o regime de edificabilidade previsto no RPDM, uma vez que passará a haver uma área total de implantação de edificação 

de 22.819 m², excedendo em 7577 m² o máximo admissível para a área total de construção em referência à área de 172.840 m² 

a afetar à exploração, ou seja, 15.242 m² (0,25 x 33.000 m² em Área Social e 0,05 x 139.840 m² em Espaço Agrícola). 

10. Quanto às áreas de impermeabilização que são referidas na memória descritiva, a existente, com 16.604 m², e a resultante da 

expansão da exploração, com 25.604 m² (16.604 + 9000), não poderá ser avaliada a sua conformidade com o regime de 

edificabilidade previsto no RPDM, uma vez que não foram identificadas as partes localizadas em Espaço Agrícola, a única classe 

de espaço que ali impõe o índice máximo de 0,10. 

11. Para melhor compreensão da dimensão da exploração e enquadramento da proposta, juntam-se em anexo uma planta da 

configuração cadastral identificando os prédios em causa (fl.1), uma planta e respetiva legenda sintetizando o enquadramento no 

PDM e as condicionantes a que os mesmos estão sujeitos (fl.2-3) e ainda a evolução da área afeta à atual exploração, registada 

em fotografia aérea de 1971, 1998, 2006 e 2012 (fl.4-5). 

À consideração superior. 

Junta: 1 documento (5 folhas com os elementos descritos no ponto 11). 
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                               Divisão de Desenvolvimento Urbanístico

Informação obtida através do site www.cm-cartaxo.pt/cartaxo - Serviços Online 

FREGUESIA: FONTE:              DATA:                                ESCALA:                   

Prédio Rústico ARTIGO: SECÇÃO:  

Prédio Urbano ARTIGO: MORADA:  

Esta planta tem um carácter meramente informativo, sendo indispensável a consulta nos serviços técnicos do Município do Cartaxo. 
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Legenda:

PDM (vectorial):

Ordenamento - Aglomerados de nível V - Outras áreas sociais Ordenamento - Área agrícola da RAN

Ordenamento - Outra área agrícola Ordenamento - Estrada nacional (existente)

Ordenamento - Caminho municipal (existente) REN - Cabeceiras das linhas de água

REN - Área de máxima infiltração
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COMPOMETAL – COMPONENTES METÁLICOS, LDA. 

 

 
 











Freguesia: União das Freguesias da Ereira e da Lapa

AGÊNCIA PORTUGUES DO AMBIENTE, I.P. 
Divisão do Oeste, Lezíria e Médio Tejo 
ARH do Tejo e Oeste 

A/C de Fátima Cardoso 

No decorrer da conferência decisória, realizada à data de hoje conforme proposto, constatou-se que no 
parecer emitido por essa entidade em 2015/06/15, S/Ref. S035343-201507, a APA não se pronuncia 
sobre a localização de um dos pavilhões afetos à atividade industrial junto à linha de água que se encontra 
demarcada na carta militara à escala 1:25.000. 
Assim sendo, e conforme acordado em contacto telefónico hoje ocorrido, solicito esclarecimento quanto à 
posição da APA sobre esta situação, mediante a avaliação que foi efetuada no terreno, isto tendo em vista 
a sua referencia na ata da conferência hoje ocorrida. 

rmassano@cm-cartaxo.pt

D I V I S Ã O   DE
PLANEAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO  
URBANÍSTICA DO

MUNICÍPIO DO
CARTAXO
pç. 15 de Dezembro 
2070-050 Cartaxo
Tel.       +351 243700250 
Fax       +351 243700268 



Exm. Sr(a) 
Diretor(a) da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste 
AGÊNCIA PORTUGUES DO AMBIENTE, I.P. 

Na sequência do N/Of. n.º 2846, com data de 2015/09/21, onde se convocou essa entidade para a conferência 
decisória prevista no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5/nov., a realizar (se possível) em 2015/10/21, pelas 
10:00 horas, no edifício sede desta câmara municipal, 
Solicita-se a confirmação da presença de um vosso representante na data, hora e local propostos. 

N/Processo: 135/2015DIV 
Gestor do procedimento: Rui Massano 
Requerente: COMPOMETAL – COMPONENTES METÁLICOS, LDA. 
Tipo e natureza: Utilização de edifício para atividade industrial de fabricação de componentes metálicos 
Local: Rua das Bairradas, n.º 2, Casais da Lapa - Lapa 
Freguesia: União das Freguesias da Ereira e da Lapa

rmassano@cm-cartaxo.pt

D I V I S Ã O   DE
PLANEAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO  
URBANÍSTICA DO

MUNICÍPIO DO
CARTAXO
pç. 15 de Dezembro 
2070-050 Cartaxo
Tel.       +351 243700250 
Fax       +351 243700268 
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REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E OUTRAS 
ACTIVIDADES – Pedido de Certidão de Interesse Público Municipal 
      Requerente: JANA DE SOUSA G. SANCHO ROSA DUARTE FERNANDES 

Local: Quinta das Freiras, EM 587 - VILA CHÃ DE OURIQUE 

 

            

  parecer despacho 

texto 
 

[AT4]A 

O pedido de emissão de certidão é feito no âmbito do Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas, estabelecido 

no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5/nov. (doravante RERAE), respeita à exploração pecuária de produção de equídeos que se encontra 

associada à exploração agrícola existente no local em epígrafe e tem como objetivo o reconhecimento do interesse público municipal 

na sua ampliação, para cumprimento do previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º daquele diploma, ou seja, constituindo elemento de 

instrução obrigatória num pedido de regularização excecional a que respeita aquele regime. 

Da análise do pedido, efetuada no âmbito da competência desta divisão, cabe-me informar do seguinte: 

1. A exploração localiza-se no prédio inscrito com uma área de 54,324 ha sob o artigo 5 da secção AH/AH2 da matriz predial rústica 

da freguesia de Vila Chã de Ourique e, de acordo com o exposto na memória descritiva junta ao pedido, tem a atividade pecuária 

afeta a parte das edificações que constituem a parcela 1 do referido prédio, identificadas como construções rurais ou 

dependências agrícolas, conforme são descritas respetivamente na caderneta predial ou na certidão da conservatória do registo 

predial apresentadas. 

2. As edificações declaradas como afetas a esta atividade totalizam uma área de 554 m², têm a sua implantação correspondente 

aos itens 1 e 4 assinalados na folha LT-03 do levantamento topográfico apresentado, a quais não se encontravam sujeitas a 

licenciamento à data da sua construção, conforme certidão emitida pelo Município do Cartaxo, em 2015/06/16, cuja cópia foi 

junta ao pedido (fl.22). 
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3. A exploração pecuária em causa, para além de estar associada à exploração agrícola, têm como atividade complementar o 

comércio de equídeos, associado a atividades de equitação, e é expressa na memória descritiva a intenção de alargar o 

complexo destas atividades ao turismo em espaço rural a implementar na habitação existente no prédio. 

4. No prédio identificam-se ainda uma habitação (item 3 na referida folha LT-03), com uma área de 91m², que também não se 

encontrava sujeita a licenciamento à data da sua construção, e ainda um armazém agrícola (item 2 na mesma folha LT-03) com 

uma área de 633 m², construído entre 1990 e 1998 sem a devida licença de obras de construção, carecendo hoje da reposição 

da legalidade urbanística. 

5. Relativamente ao armazém agrícola regista-se em 1988 a instrução de um pedido de licenciamento em nome de João Mateus 

Sancho Rosa, originando o processo n.º 157/88 que culminou no indeferimento do pedido. Posteriormente, em 2013, regista-se 

um pedido de informação, efetuado em nome de João Mateus de Sousa Gaspar Sancho Rosa, tendo vista a possibilidade de 

legalização deste armazém, pedido que originou o processo n.º 33/2013 OUI, a que foi dada resposta na N/Inf. 

n.º 166/2014 DPAU, de 2014/02/25, que, complementada pelo parecer n.º 9/2014/AEDAGRH-AJ, resume o historial do processo 

referente a esta edificação e conclui na impossibilidade de legalização no atual enquadramento legal e regulamentar. 

6. Todo o prédio que constitui a Quinta das Freiras integra a área demarcada na planta de ordenamento no PDM como ESPAÇO 

NATURAL, na categoria de ÁREA NATURAL – definição constante no n.º 1 do artigo 39.º do Regulamento do PDM (RPDM) como 

sendo “(…) constituída pela área ribeirinha composta pelo leito e frente do rio Tejo, seus afluentes e valas, englobando as suas 

margens e uma faixa de protecção delimitada para além da linha de máxima preia-mar das águas vivas equinociais, 

correspondente ao seu leito de cheia (cheia de Fevereiro de 1979)”. 

7. O prédio é abrangido pelas seguintes servidões administrativas e/ou restrições de utilidade pública: 

7.1. Reserva Ecológica Nacional (REN) na totalidade da sua área, constando no PDM como ‘ÁREA ABRANGIDA PELAS CHEIAS’ e 

‘ÁREA DE MÁXIMA INFILTRAÇÃO’, definições têm correspondência no atual Regime Jurídico da REN respetivamente às ‘ÁREAS 

ESTRATÉGICAS DE PROTEÇÃO E RECARGA DE AQUÍFEROS’ e às ‘ZONAS AMEAÇADAS PELAS CHEIAS NÃO CLASSIFICADAS COMO 

ZONAS ADJACENTES NOS TERMOS DA LEI DA TITULARIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS’; 

7.2. Reserva Agrícola Nacional (RAN) na totalidade da sua área; 

7.3. Linha de água assinalada em carta militar à escala 1:25.000, embora sem que a área afeta às suas margens seja 

abrangida pela área atualmente edificada ou impermeabilizada; 

7.4. Estrada Municipal EM 587, cuja área não edificável, nos termos regulamentares aplicáveis, também não é a abrangida 

pela área atualmente edificada ou impermeabilizada. 

8. Apesar de não ter sido junto ao pedido qualquer elemento desenhado identificando a implantação das ampliações pretendidas, a 

requerente invoca a necessidade de ampliação de instalações no complexo que constitui a Quinta das Freiras nos seguintes 

termos: 

8.1. Ampliação de 240 m² numa das edificações afeta à atividade pecuária, sendo a mesma destinada a cavalariças; 

8.2. Ampliação de 300 m² na habitação existente para implementação de atividade de turismo em espaço rural como 

agroturismo, requerendo a impermeabilização suplementar de uma área também de 300m². 
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9. Atendendo ao tipo de atividades em causa, das ampliações pretendidas apenas a destinada a cavalariças poderá ser abrangida 

pelo presente regime, neste caso com enquadramento na alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do RERAE e tendo em conta que 

origina o seguinte: 

9.1. Agravamento da desconformidade com o PDM, configurada na área atualmente edificada no prédio bem como no 

respetivo uso, uma vez que, sendo implantada em ÁREA NATURAL, diverge das edificações e usos admitidos no n.º 2 do 

artigo 39.º do RPDM. 

9.2. Incompatibilidade com a restrição de utilidade pública constituída no Regime Jurídico da REN, designadamente nos termos 

da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22/ago., na atual redação, não sendo comprovado o 

cumprimento das condições postas no Anexo I – Secção II, alínea d) para as áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos, e Secção III, c) para as zonas ameaçadas pelas cheias –, cumprimento necessário para que a pretensão 

constitua exceção nos termos do n.º 2 do artigo 20.º do referido diploma. 

10. A ampliação abrangida pelo presente regime poderá ainda constituir prejuízo dos objetivos estabelecidos no Regime Jurídico da 

RAN, designadamente os referidos no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31/mar., e não havendo parecer favorável à 

pretensão por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo, os serviços da Direção Regional da 

Agricultara e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo que são competentes para o efeito. 

11. Quanto às pretensões da requerente relativas às atividades que exerce, bem como às que pretende exercer no prédio e que não 

se enquadram no presente regime excecional, elas têm o seguinte enquadramento: 

11.1. Ampliação da habitação com vista à sua afetação a turismo no espaço rural não se entende admissível como agroturismo, 

uma vez que a construção de raiz neste tipo de estabelecimentos apenas é prevista em hotel rural, nos termos do artigo 

18.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7/mar., republicado pelo Decreto-Lei n.º 186/2015, de 3/set. 

11.2. A legalização do armazém agrícola apenas poderá se viabilizada mediante alteração do PDM, seja por alteração pontual, 

seja em sede de revisão do mesmo, desde que venha a contemplar a possibilidade de edificação destinada a apoio 

agrícola no espaço atualmente classificado de NATURAL. 

12. Para melhor compreensão da dimensão, implantação e enquadramento da exploração, juntam-se em anexo (doc.1) as plantas 

de enquadramento no PDM e respetiva legenda, designadamente quanto à sua localização, ordenamento e condicionantes que 

ali se impõem (fl.s 1 a 3), e ainda o registo da evolução da edificação no prédio, constante em extrato da planta do cadastro 

rústico sobre levantamento topográfico de 1960 e em registos de fotografia aérea de 1971, 1998 e 2012 (fl.s 4 e 5). 

Para os devidos efeitos, submete-se a presente informação à consideração superior. 

Junta: 1 documento. 
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