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1. INTRODUÇÃO
O presente processo refere-se a uma proposta de redelimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) em vigor,
desenvolvida no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), para a área do concelho da
Batalha, aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 116/95, publicada no Diário da República n.º
253, I-B, de 2 de Novembro, de 2 de Novembro de 1995,
Esta redelimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) em vigor foi efetuada pela Câmara Municipal da
Batalha, com a colaboração e com base na metodologia e critérios adotados pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro.
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2. SÍNTESE DO PROCESSO DE DELIMITAÇÃO DA REN
O presente relatório corresponde à Memória Descritiva e Justificativa da proposta de delimitação da Reserva
Ecológica Nacional do Concelho da Batalha.
O processo de delimitação da REN, inicialmente desenvolvido pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), ao abrigo do Decreto-lei n.º 93/90, de 19 de março, com
alteração conferida pelo Decreto-lei n.º 180/2006, de 3 de setembro, foi concluído pela Câmara Municipal da
Batalha, em colaboração com a CCDRC.
Após a delimitação da REN, ponderados os critérios de delimitação adotados quanto aos seus objetivos e
funções, procedeu-se à avaliação da REN no interior dos perímetros urbanos definidos pelo PDM em vigor, onde
foram identificadas as áreas urbanas consolidadas nos termos do Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de
maio e posteriormente excluídas da delimitação da REN bruta do concelho.
As exclusões das áreas ameaçadas pelas cheias foram integradas nas áreas inundáveis em perímetro urbano
(Planta de Ordenamento: Áreas de Risco ao Usos do Solo) e devidamente regulamentadas, nos termos do
disposto no Decreto-lei n.º 364/98, de 21 de novembro.
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3. PROPOSTA DE REVISÃO DA DELIMITAÇÃO DA REN DESENVOLVIDA PELA
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO
A atual proposta surge no seguimento das orientações emanadas pela Comissão Nacional da REN (CNREN), no
sentido de aproveitar a oportunidade da revisão dos PDM para introduzir, a nível nacional, as necessárias
correções à delimitação da designada REN da 1.ª geração, eliminando dentro do possível os pontos fracos que
têm vindo a ser detetados com a utilização e gestão das Cartas da REN em vigor.
A proposta de REN é desenvolvida com base em estudos próprios ou privados para cada tipologia de REN tendo
por base a sensibilidade dos ecossistemas presentes no concelho da Batalha, embora tenham de ser
devidamente ponderadas as áreas a excluir por se encontrarem já construídas ou com construções já
autorizadas, bem como aquelas necessárias à satisfação das necessidades de habitação, equipamentos e
infraestruturas.
O presente processo de revisão da Carta da REN integra-se no processo de Revisão do PDM95, e decorre por
via da publicação do novo regime da REN – Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, o qual veio introduzir
alterações significativas na categorização da REN e a consequente necessidade de estabelecimento de novos
critérios para a sua delimitação.
O mesmo diploma, através do disposto no n.º1 do artigo 5.º, prevê que a delimitação da REN compreenda dois
níveis distintos, o nível estratégico, concretizado através de orientações estratégicas de âmbito nacional e
regional, e o nível operativo, concretizado através da delimitação em carta de âmbito municipal, das áreas
integradas na REN, tendo por base as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional.
Face ao regime transitório previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro e
considerando o n.º 2 do artigo 4.º do novo regime legal, “até à publicação das orientações estratégicas de âmbito
nacional e regional, a delimitação da REN a nível municipal segue o procedimento estabelecido no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, sendo aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela
área do ambiente e do ordenamento do território”. O Município da Batalha desenvolveu a sua proposta de
delimitação de áreas a integrar a REN municipal, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, pelo que
as designações/tipologias das categorias de espaço/tipologias adotadas estão de acordo com o decreto
supracitado.
Por último, será de referir que a presente proposta já foi alvo de apreciação por parte da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), tendo-se procedido a um conjunto de
alterações decorrentes da sua apreciação e das reuniões de trabalho/concertação entretanto ocorridas. Estas
alterações encontram-se documentadas na tabela síntese da fundamentação das manchas a excluir da REN.
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3.1 METODOLOGIA UTILIZADA PARA A APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO
Segundo o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º
239/2012 de 2 de novembro, a Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma estrutura biofísica que integra o
conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos
naturais, são objeto de proteção especial. É uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime
territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo,
identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas.
Para cada proposta de revisão da delimitação da REN é elaborado um relatório técnico explicativo da
metodologia seguida para a delimitação dos diversos sistemas biofísicos, e quantificadas as respetivas áreas.
A proposta de delimitação da REN é complementada pela análise dos compromissos existentes no território e
das áreas urbanas já consolidadas, cujos critérios de delimitação serão descritos neste relatório.
É com base nesta nova proposta de REN “Bruta” que a Câmara Municipal dá continuidade ao processo de
revisão do PDM e promove o processo de exclusão de áreas da REN, caso se justifique, em função das novas
propostas de ordenamento do território.
Após delimitação da REN, ponderando o significado das áreas que resultaram da aplicação dos critérios de
delimitação adotados quanto aos seus objetivos e funções, procedeu-se à avaliação da REN no interior dos
perímetros urbanos definidos pelo PDM em vigor, identificando as áreas urbanas consolidadas nos termos do
Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio e não incluindo essas áreas na delimitação da REN bruta do
concelho.

3.2 TIPOLOGIAS DELIMITADAS NOS TRABALHOS DE REVISÃO DA DELIMITAÇÃO DA REN DO
CONCELHO DA BATALHA
Para efeitos de redefinição dos limites da REN no Concelho da Batalha, foram delimitados as seguintes
tipologias (Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março):


Leitos dos Cursos de Água



Lagoas, suas Margens e Zonas Húmidas Adjacentes e Faixa de Proteção



Zonas Ameaçadas pelas Cheias



Cabeceiras das Linhas de Água



Áreas de Máxima Infiltração



Áreas com Riscos de Erosão
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Escarpas e Faixa de Proteção

Esta delimitação da REN foi efetuada à escala 1/25 000, sobre cartografia oficial em uso na revisão do PDM.
Para efeitos de delimitação da REN, recorreu-se ainda à interpretação da seguinte cartografia de apoio:


Carta Militar (cartas n.os 297; 308; 309; 318; 319), escala 1:25 000, Instituto Geográfico do
Exército, 2003/2004, (formato raster)



Carta Militar (cartas n.os 297; 308; 309; 318; 319), escala 1:25 000, Instituto Geográfico do
Exército, 2000/2001 (formato vetorial)



Carta Geológica (cartas n.os 297; 308; 309; 318; 319), escala 1:25 000, ex-INETI e Associação de
Municípios da Região de Leiria (formato vetorial)



Carta de Solos (cartas n.os 297; 308; 309; 318; 319), escala 1:25 000, ex-Instituto de Hidráulica,
Engenharia Rural e Ambiente (formato raster)



Cartografia vetorial, escala 1:10 000, ex-Instituto Geográfico Português e Associação de Municípios
da Região de Leiria, 2010



Carta de Uso e Ocupação do Solo, ex-Instituto Geográfico Português, 2007



Índice Hidrográfico Português e Classificação Decimal, 2 vols., da ex-Direção Geral dos Recursos
e Aproveitamentos Hidráulicos, Lisboa (1981);



Ortofotomapas, escala 1:10 000, ex-Instituto Geográfico Português, 2012;



Sistemas Aquíferos das unidades hidrogeológicas do Maciço Calcário Estremenho e de Alpedriz,
sem escala, Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (formato vetorial)



Limites administrativos, escala 1:25 000, Instituto Geográfico Português, 2010



Modelo digital do terreno, elaborado a partir da altimetria da cartografia utilizada na revisão do
PDM (escala 1:25 000)

3.2.1 Leitos dos Cursos de Água
De acordo com o Anexo III do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março o leito de curso de água é o terreno
coberto pelas águas quando não influenciado por cheias extraordinárias, inundação ou tempestades; no leito
compreendem-se os mouchões, lodeiros e areais nele formados por deposição aluvial.
Por se entender que as linhas de água a classificar como REN deverão ser aquelas que, após um processo
seletivo, têm maior relevância face às suas características e da bacia hidrográfica respetiva (atendendo à sua
ramificação, comprimento e área da bacia que drenam), devendo por isso ser objeto de um maior grau de
proteção, integrou-se nesta tipologia, tendo por base a hidrografia do concelho, os leitos normais dos cursos de
água que drenam bacias hidrográficas com valor mínimo de 3,5km2. Efectuou-se a demarcação de cada bacia
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hidrográfica e identificaram-se/designaram-se as linhas de água, que coincidindo com o “Índice Hidrográfico e
Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal”, 2 vols., da Direção Geral dos Recursos e
Aproveitamentos Hidráulicos, Lisboa (1981), documento de apoio à delimitação, se atribuiu a respetiva
classificação decimal, e ainda com apoio nas Cartas Militares 1/25 000 e com verificação no terreno da sua
existência. Foram ainda considerados os cursos de água, que tendo uma bacia hidrográfica inferior a 3,5km2,
têm associadas "zonas ameaçadas pelas cheias".

Quadro 1: Linhas de Água classificadas
Designação
Ribeira da Calvaria
Ribeira das Alcanadas
Ribeira do Vale da Mata
Ribeira do Rio Seco
Ribeira do Vale da Pedreira
Ribeira da Várzea
Rio Lena

Classificação Decimal
332 11 05
332 11 04
332 11 05 02
332 13
332 13 02
332 11 03
332 11

Quadro 2:Linhas de Água não classificadas
Designação
Ribeira da Calva
Ribeira de Medeiros
Ribeira do Furadouro
Sem nome (afluente do Rio Lena da margem direita)
Sem nome (afluente do Rio Lena da margem direita)
Sem nome (afluente da Ribeira da Várzea da margem direita)
Sem nome (afluente da Ribeira do Rio Seco da margem direita)
Sem nome (afluente do Rio Lis da margem esquerda)

Observações
ZAC
ZAC
ZAC
ZAC
ZAC
ZAC
ZAC
ZAC

Na delimitação dos Leitos dos Cursos de Água foi usada a cartografia vetorial da Carta Militar, à escala
1:25000, à exceção da Ribeira do Furadouro, onde foi utilizada a cartografia vetorial do ex-IGP, à escala
1:10000, de modo a garantir a continuidade territorial com o concelho de Leiria.
A delimitação da largura da margem observou o disposto na alínea gg) do artigo 4º da Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro (Lei da Água) e no artigo 11º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, os quais preveem a delimitação
de uma faixa de 10m em torno dos cursos de água não navegáveis nem flutuáveis.
Os leitos dos cursos de água somam 118,84ha, no concelho da Batalha.
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Figura 1: REN do concelho da Batalha – Leitos dos Cursos de Água

3.2.2 Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e faixa de proteção
Os lagos e as lagoas são meios hídricos lênticos superficiais interiores, correspondendo as respetivas margens e
faixas de proteção às áreas envolventes ao plano de água que asseguram a dinâmica dos processos físicos e
biológicos associados à interface terra – água (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto e Decreto-Lei
107/2009 de 15 de Maio).
A lagoa representada designa-se de Lagoa do Braçal e a sua delimitação tem em consideração o plano de água
que se forma em situação de cheia máxima, cuja cota atinge os 414m. A largura da margem, 10m, observa o
disposto na alínea gg) do artigo 4.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e a delimitação da respetiva faixa de
proteção adota a largura mínima de 100m uma vez que estamos perante uma lagoa de águas públicas
(Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio).
Atendendo às características geomorfológicas e hidrogeológicas da região, a lagoa apresenta características
típicas duma depressão cársica (dolina).
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Cumprindo o disposto na Lei da Água, foi delimitada uma faixa de proteção de 100m, sendo que esta inclui a
área delimitada como margem. A lagoa tem uma dimensão de 0,11ha e a faixa de proteção de 4,36ha.

Figura 2: REN do concelho da Batalha – Lagoas, suas Margens Naturais e Zonas Húmidas Adjacentes e Faixa de Proteção

3.2.3 Zonas Ameaçadas pelas Cheias
As zonas ameaçadas pelas cheias compreendem a área contígua à margem de um curso de água que se
estende até à linha alcançada pela cheia com período de retorno de 100 anos ou pela maior cheia conhecida,
no caso de não existirem dados que permitam identificar a cheia centenária. (Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de
março)
As zonas ameaçadas pelas cheias foram delimitadas tendo por base o estudo realizado por Ascenso (2011) na
dissertação de mestrado “Análise da Ocorrência de Cheias e Deslizamentos de Vertente no Concelho da
Batalha”. O estudo delimita as áreas inundáveis com diferentes perigosidades e define as zonas ameaçadas
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pelas cheias no âmbito do Regime Jurídico da REN.
Para a determinação da suscetibilidade, o modelo baseia-se na integração de 3 variáveis condicionantes das
cheias nos fundos de vale, nomeadamente a área de drenagem acumulada ou fluxo acumulado, o declive
médio da área que drena para cada uma das células e a permeabilidade relativa média da área que drena para
cada uma das células.
A distribuição do número de células em função dos valores de susceptibilidade permitiu a divisão em 5 classes
e teve em consideração as quebras naturais do respetivo histograma. Os troços dos cursos de água, com maior
potencial para gerar inundações, referem-se às células integradas nas duas últimas classes do histograma
(elevada e muito elevada), por serem exactamente os locais onde a concentração do escoamento nas linhas de
água é mais elevada e que coincidem com os cursos de água de maior hierarquia e magnitude, nomeadamente
o Rio Lena e a Ribeira do Rio Seco, potenciando assim o efeito de inundação das margens em situações
pluviométricas extremas. As zonas ameaçadas pelas cheias foram delimitadas nos troços dos cursos de água
com suscetibilidade das classes elevada e muito elevada, tendo sido posteriormente delimitadas três classes de
perigosidade:
- Perigosidade baixa: as áreas que se encontram em concordância com as aluviões e que constituem as áreas
ocupadas pela cheia máxima provável;
- Perigosidade média: as áreas inundadas com período de retorno de 100 anos ou pela maior cheia conhecida,
correspondente às zonas ameaçadas pelas cheias;
- Perigosidade elevada: as áreas de inundação frequente, por serem as áreas mais deprimidas dos fundos de
vale e de confluência de cursos de água.
Assim e não existindo registos cartográficos da sua extensão, foram utilizados conhecimentos do campo da
geomorfologia fluvial e sedimentologia, baseando-se na aplicação dos seguintes critérios:


Critérios geomorfológicos: agregação das áreas mais planas adjacentes aos cursos de água
onde os terrenos têm maior probabilidade de serem inundados, com declive a variar entre 0º e 0,5º;



Critérios pedológicos e sedimentológicos: os depósitos existentes nos leitos maiores dos
cursos de água são geralmente de cor mais escura, frequentemente identificáveis através da
análise de fotografia aérea;



Critérios fitogeográficos: a vegetação tende a adaptar-se a meios mais ou menos húmidos, por
isso é normal que áreas frequentemente inundadas tenham ocupação agrícola, enquanto a
ocupação florestal tende a ocorrer apenas em locais não atingidos pelas cheias. Este critério é
observado através da fotografia aérea;



Registos históricos e bibliográficos: no concelho da Batalha, apenas existem registos
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fotográficos da cheia de 2001, no âmbito do trabalho elaborado pela Câmara Municipal da Batalha,
mas que permitem ter a noção dos níveis alcançados por esta cheia e dos locais atingidos; para a
cheia de 2006, no arquivo de notícias desta ocorrência, foram identificados claramente os locais
atingidos pelas águas, permitindo assim a sua delimitação cartográfica;


Memória coletiva das populações: considerando que a cheia de 2001 ficou na memória da
população do concelho e das entidades que colaboraram nas ações de emergência (Câmara
Municipal da Batalha, Bombeiros Voluntários da Batalha e Juntas de Freguesia), foi possível obter
indicações dos níveis atingidos, principalmente nas áreas urbanas, onde a cheia afetou mais
diretamente a população e os seus bens. Mais recentemente, na cheia rápida de 2006, embora de
menor dimensão que a anterior, as informações recolhidas junto da população local e das entidades
intervenientes no socorro às populações, permitiu identificar os pontos críticos do concelho,
coincidentes com áreas de confluência de linhas de água.

As zonas ameaçadas pelas cheias delimitadas no âmbito da REN referem-se à classe de média perigosidade. A
excecionalidade da cheia de 2001, foi demonstrada no estudo Ascenso (2011). Através da análise dos dados de
precipitação (fator desencadeante das cheias), nomeadamente os limiares críticos de precipitação e do seu
período de retorno, foi calculado um período de retorno para a cheia de 2001 de 75 anos, na estação de Minde
junto às nascentes do Rio Lena; este período de retorno foi calculado tendo como base a série de precipitações
diárias para um período de 79 anos (1931-2010).
Tendo como objetivo demonstrar a potencialidade desta cheia para ser uma cheia centenária, foi simulado o
período de retorno da precipitação que ocorreu em 2001 para uma séria hipotética com 100 anos, através da
atribuição de valores médios aos 21 anos que estão em falta na série de Minde. Assim, se a precipitação nos
próximos 20-25 anos atingir quantitativos médios, o período de retorno recalculado do evento de 2001, será de
125 anos. Não é possível afirmar com toda a certeza que se trata duma cheia com período de retorno de 100
anos, mas foi de facto a maior cheia identificada e conhecida no período de 1931 a 2010, tendo sido possível a
sua delimitação com algum rigor recorrendo a conhecimentos do campo da geomorfologia fluvial e
sedimentologia, bem como a registos históricos e bibliográficos e à memória das populações.
O modelo foi validado através de trabalho de campo, procurando marcas deixadas pelas cheias em terraços
fluviais e através da delimitação cartográfica obtida por interpretação das fotografias recolhidas pelos serviços
técnicos da Câmara Municipal da Batalha durante a cheia de 2001. As zonas ameaçadas pelas cheias
representam 221,73ha na REN do concelho da Batalha.
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Figura 3: REN do concelho da Batalha – Zonas Ameaçadas pelas Cheias

3.2.4 Cabeceiras das Linhas de Água
As Cabeceiras das Linhas de Água são áreas côncavas, situadas na zona montante da bacia hidrográfica, que
tem por função a receção das águas pluviais, desde a rede primária até à linha de cumeada mais próxima.
Nestas áreas pretende-se promover a máxima infiltração, reduzir o escoamento superficial e, por consequência,
a erosão. (Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março)
Utilizando-se como base as linhas de água classificadas como REN nos termos mencionados no ponto 2.1., a
metodologia seguida para a delimitação das cabeceiras consistiu em traçar uma linha pelo festo ou cumeada
que envolve a rede primária ou de 1.ª ordem, segundo a classificação de Strahler, até à primeira interseção,
podendo esta área ser alargada em função da relevância da linha de água na bacia hidrográfica.
O sistema aquífero do Maciço Calcário Estremenho (MCE) é complexo devido ao seu comportamento cársico,
caracterizado pela presença de várias nascentes, algumas com caudais elevados, embora com variações ao
longo do tempo. A delimitação das áreas de alimentação de cada nascente apresenta-se muito difícil devido à
complexidade do padrão de escoamento nos meios cársicos (a existência de redes de fraturas e a
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suscetibilidade de alargamento devido à dissolução do calcário originam organizadas redes de drenagem
subterrâneas). Assim sendo, e devido às características muito próprias do referido sistema aquífero, as
Cabeceiras das Linhas de Água coincidentes com Áreas de Máxima Infiltração na área do MCE, não foram
delimitadas. As cabeceiras das linhas de água correspondem a 213,53ha.

Figura 4: REN do concelho da Batalha – Cabeceiras das Linhas de Água

3.2.5 Áreas de Máxima Infiltração
As Áreas de Máxima Infiltração são áreas em que, devido à natureza do solo e do substrato geológico e ainda
às condições de morfologia do terreno, a infiltração das águas apresenta condições favoráveis, contribuindo,
assim, para a alimentação dos lençóis freáticos. (Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março). Estas são áreas que,
por diversos aspetos biofísicos (natureza do solo e do subsolo, declive, etc.), favorecem a infiltração das águas
contribuindo, desta forma, para a recarga dos aquíferos.
A infiltração das águas está diretamente relacionada com a permeabilidade do substrato (solo e subsolo), uma
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vez que quanto maior a permeabilidade do substrato, maior a capacidade de infiltração das águas pluviais.
Consideram-se três fatores físicos que influenciam a permeabilidade de uma área: as características do solo, as
características do substrato geológico e o declive (morfologia do terreno). O modelo utilizado para a delimitação
deste ecossistema teve por base o estudo da Paralta et al (2010) “Caracterização hidrogeológica e áreas
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, que se baseou no modelo proposto por Pena (2008).
Para a construção do modelo foram atribuídos valores quantitativos correspondentes ao grau de permeabilidade
de determinada formação geológica ou determinado tipo de solo. Para isso, consideraram-se cinco classes de
permeabilidade que permitem a avaliação da permeabilidade potencial. As Áreas de Máxima Infiltração
correspondem às áreas onde a Permeabilidade Potencial é «Alta» ou seja classes 4 e 5.
Proporcionado pelas características especificas do relevo cársico do Maciço Calcário Estremenho,
designadamente, a própria dinâmica da circulação de água, é possível encontrar-se, na área daquela unidade
geomorfológica, sobreposição entre Áreas de máxima infiltração e Áreas com riscos de erosão. Esta situação
invulgar deve-se à forte carsificação das rochas logo, à grande capacidade de infiltração das águas de
superfície, mesmo em algumas vertentes declivosas, como aquelas que integram as Áreas com riscos de
erosão.
As áreas de máxima infiltração representam 2934,40 ha da superfície do concelho da Batalha.
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Figura 5: REN do concelho da Batalha – Áreas de Máxima Infiltração

3.2.6 Áreas com Riscos de Erosão
Áreas com Riscos de Erosão são áreas que, devido às suas características de solo e subsolo, declive e
dimensão da vertente e outros fatores suscetíveis de serem alterados, tais como o coberto vegetal e práticas
culturais, estão sujeitas à perda de solo, deslizamentos ou quebra de blocos. (Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de
março)
Considera-se que a delimitação desta tipologia deverá ponderar como fatores determinantes o declive e a
erodibilidade média do tipo de solo em presença, bem como o respetivo substrato rochoso.
Para a delimitação das áreas com riscos de erosão devido ao risco de deslizamentos de vertente foi tido em
consideração o estudo realizado por Ascenso (2011) na dissertação de mestrado “Análise da Ocorrência de
Cheias e Deslizamentos de Vertente no Concelho da Batalha”, que permitiu identificar as áreas mais suscetíveis
à ocorrência de deslizamentos de vertente.
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Para a delimitação das áreas com riscos de erosão por perda do solo foram consideradas as áreas com
declives iguais ou superiores a 30%, tendo por base a Carta de Declives, por serem as áreas onde a perda de
solo é maior por arrastamento de partículas. Considerando que a base de informação é o Modelo Digital do
Terreno, é frequente a ocorrência de áreas de pequena dimensão, tendo sido retiradas as áreas isoladas com
área inferior a 1,5ha. O ecossistema representa 1024,87ha.

Figura 6: REN do concelho da Batalha – Áreas com riscos de erosão

3.2.7 Escarpas e faixa de proteção
Escarpa é uma vertente rochosa com declive superior a 45º. (Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março)
São consideradas as “Escarpas, sempre que a dimensão do seu desnível e comprimento o justifiquem,
incluindo faixas de proteção delimitadas a partir do rebordo superior e da base, com largura determinada em
função da geodinâmica e dimensões destes acidentes de terrenos e do interesse cénico e geológico do local.”
Na delimitação das escapas foram incluídos os abruptos de terreno, correspondentes às vertentes com declives
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superiores a 45º, e uma faixa de proteção considerada adequada às características da escarpa, com a largura
de 50 metros. As faixas de proteção das escarpas totalizam 14,07ha.

Figura 7: REN do concelho da Batalha – Escarpas e faixa de proteção
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3.3 QUADRO SÍNTESE DAS ÁREAS INCLUÍDAS EM REN, POR TIPOLOGIA
Quadro 3:Quantificação das tipologias da REN
Área (ha)

% da superfície do
concelho

Áreas de Máxima Infiltração (AMI)

2934,40

28,38

Áreas com Riscos de Erosão (ARE)
Escarpas e faixa de proteção (ESC)
Zonas ameaçadas pelas cheias (ZAC)
Cabeceiras das linhas de água (CLA)

1024,87
14,07
221,73
213,53

9,91
0,14
2,14
2,07

Leitos dos cursos de água (LCA)
Lagoa (LAG)
Faixa de Proteção à Lagoa (FPL)
Total

118,84
0,11
4,36
4542,67

1,15
0,00
0,04
43,83

Tipologia

Quadro 4:Quadro síntese das áreas incluídas em REN, por tipologia
Área (ha)

% da superfície do
concelho

AMI

2703,51

26,15

ARE
AMI+ARE
CLA
AMI+CLA

995,99
3,78
188,06
1,99

9,63
0,04
1,82
0,02

ARE+CLA
ESC
ARE+ESC
FPL

12,91
1,61
12,46
2,81

0,12
0,02
0,12
0,03

CLA+FPL
LAG
LCA
AMI+LCA

1,54
0,11
31,16
22,47

0,01
0,00
0,30
0,22

CLA+LCA
AMI+CLA+LCA
ZAC
AMI+ZAC

8,79
0,25
11,26
154,29

0,09
0,00
0,11
1,49

LCA+ZAC
AMI+LCA+ZAC

8,07
48,12

0,08
0,47
40,71

Tipologia

Total

4 209,18

17

3.4 PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA REN NO CONCELHO DA BATALAHA
Figura 8: REN do concelho da Batalha
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4. ÁREAS CONSOLIDADAS E GRAU DE OCUPAÇÃO DOS PERÍMETROS URBANOS EM
VIGOR
4.1 METODOLOGIA UTILIZADA
O Município da Batalha, com base nas orientações expressas pela CNREN, procedeu à delimitação das áreas
urbanas consolidadas definidas no Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio como “área de solo
urbanizado que se encontra estabilizada em termos de morfologia urbana e infraestruturas e está edificada em
pelo menos 2/3 da área total do solo destinado a edificação. De acordo com o Guia Orientador Revisão do PDM
elaborado pela CCDRC, em outubro de 2011, integram também as áreas urbanas consolidadas, a estrutura
ecológica municipal desde que delimitada como tal e as áreas onde subsistam atos de licenciamento ou de
admissão de comunicações prévias de operações urbanísticas de edificação, loteamento ou obras de
urbanização, validamente constituídos e em vigor, bem como informações prévias válidas, projetos de
arquitetura aprovados ou projetos com Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou favorável
condicionada, desde que essa condição não se reporte à alteração da classificação do solo prevista no plano.
Em complemento à legislação regulamentar, a última versão da proposta do Plano Regional do Ordenamento do
Território do Centro (PROT-C) (sujeita a discussão pública) estabelece como Normas de Planeamento e Gestão
Territorial, a refletir no processo de revisão do PDM, em termos de classificação do solo urbano:
Classificação/reclassificação do solo
a) A criação de novas áreas urbanas ou a expansão dos perímetros urbanos existentes deverá ser
demonstrada tendo em conta os seguintes critérios cumulativos:
i.

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

ii.

O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas1, incluindo a estrutura
ecológica municipal, tenham atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos
atuais;

iii.

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

Nas situações em que haja redefinição de perímetro urbano, os limiares referidos nas subalíneas b)
e c) anteriores referem-se ao perímetro urbano proposto;

v.

Para efeito de expansão urbana, o cálculo das áreas nos termos previstos no presente normativo
deverá ser feito perímetro a perímetro. Nos aglomerados urbanos que o justifiquem, poder-se-á
exceder o valor previsto, desde que seja efetuada a respetiva compensação noutros aglomerados,
assegurando dessa forma que não é ultrapassado o valor acumulado das áreas de expansão para
a totalidade do território municipal;

vi.

Para efeitos da subalínea b), podem ser incluídos na estrutura Ecológica Municipal, parques e
jardins (públicos ou privados), linhas de água e respetivas margens, hortas ou áreas agrícolas
urbanas, matas, espaços verdes educativos e desportivos, entre outros.

b) A reclassificação do solo urbano como solo rural deve ocorrer nos termos legais (artigo 8.º do Decreto
Regulamentar 11/2009, de 29 de maio).
Qualificação do solo:
a) Solo Urbano
Podem ser incluídas na categoria operativa de solo urbanizado as áreas que apresentem as seguintes
características:
i.

Áreas edificadas com densidades de ocupação superior a 7 edifícios por hectare;

ii.

Áreas edificadas de baixa densidade, entre 4 e 7 edifícios por hectare, que concentrem um
conjunto significativo de funções urbanas;

iii.

Aglomerados que exercem funções de sede de freguesia, independentemente da densidade, por
se constituírem como elementos estruturantes do sistema urbano municipal.

De referir que a proposta ora apresentada já foi alvo de apreciação por parte da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), tendo-se procedido a um conjunto de alterações decorrentes
da sua apreciação e das reuniões de trabalho/concertação entretanto ocorridas.
A metodologia utilizada na delimitação das áreas urbanas consolidadas foi desenvolvida de acordo com critérios
e passos a seguir explicitados:
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1

1.º
Passo

Tendo por base a
delimitação dos perímetros
urbanos do PDM em vigor
foi aplicado um buffer de 15
metros em torno das
edificações existentes na
cartografia vetorial 1/100001
(exceto em parte da
freguesia do Reguengo do
Fetal e freguesia de São
Mamede em que foi utilizada
a cartografia vetorial
1/250002).
Este buffer foi considerado
na ausência de cadastro
predial (com base na planta
de implantação dos
processos de obras,
vetorizado sobre
ortofotomapa3)

2.º
Passo

Delimitação das áreas
edificadas com densidades
de ocupação superior a 7
edifícios por hectare,
utilizando para o efeito uma
grelha de 1 hectare, através
de fotointerpretação

Metadados – síntese, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de maio

Entidade proprietária da cartografia: AMLEI/Municípios associados
Entidade produtora: Nível, Lda.
Data de edição: Data do voo – Julho e Novembro de 2007. Completagem de campo de Abril a Novembro 2008
Série cartográfica oficial a que pertence: SNC 10K
Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: homologada pelo IGP em 16/3/2011
(processo de homologação n.º 75)
Sistema de referência, datum e projeção cartográfica: Elipsóide de Hayford, Projeção de Gauss-Kruger, Datum 73, Datum
Altimétrico de Cascais
Exatidão posicional e temática: Segundo IGP – Planimétrica: EMQ: 0,53 m | Altimétrica: 0,88 m
Fonte: AMLEI, Agosto 2010
2

Metadados – síntese, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de maio

Entidade proprietária da cartografia: IgeoE
Entidade produtora: IgeoE
Data de edição: 2000
Série Cartográfica Oficial: Série M 888 1/25000
Sistema de referência, datum e projeção cartográfica: Elipsóide de Hayford, Projeção de Gauss-Kruger, Datum 73, Datum
Altimétrico de Cascais
Exatidão posicional: a representatividade é superior a 90%
3

Ortofotomapas IgeoE 1999, ortofotomapas IGP/DGRF 2004, ortofotomapas IGP 2007, ortofotomapas IGP 2010 e

ortofotomapas IGP 2012 (cartografia oficial)
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3.º
Passo

Identificação da rede viária
urbana, com base na qual
foram excluídas as áreas
não edificadas no perímetro
urbano que distam entre si
mais de 50 metros, medidos
ao longo do arruamento
adjacente

4.º
Passo

Foram consideradas como
áreas urbanas consolidadas
os agrupamentos de
edifícios de grandes
dimensões que apresentam
uma elevada ocupação e se
encontrem servidos por
infraestruturas

5.º
Passo

Foram considerados os
equipamentos coletivos a
uma distância do novo limite
da área urbana consolidada
inferior a 50 metros

Exemplos: Barreira de Água, Casais de São Mamede, Casal Suão, Casal do Gil, Casal
Velho, Barreirinho Velho e Demó

6.º
Passo

Foram delimitadas áreas
urbanas consolidadas com
densidades menores que
variam entre 4 a 7
edifícios/hectares na
freguesia de São Mamede
considerando as
características do
povoamento linear servido
por arruamento
infraestruturado.

7.º
Passo

Foram excluídos das áreas
urbanas consolidadas os

Exemplos: Moita de Ervo, Crespos, Pessegueiro, Demo, Barreira de Água, Casais de
São Mamede, Casal Velho, Casal do Gil, Casal de Santa Joana, Casal do Rei, Casal
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perímetros urbanos com
densidades inferiores a 7
edifícios/hectare e que não
concentram funções
urbanas, além da função
residencial, que justifiquem
a sua delimitação na
estrutura urbana
consolidada.
No âmbito da proposta estes
perímetros urbanos são
reclassificados com as
categorias de áreas de
edificação dispersa e
aglomerados rurais em solo
rural)

8.º
Passo

das Carvalhas, Casal Franco…

Foi feita uma generalização
das áreas ainda não
consolidadas incluídas no
interior das áreas urbanas
consolidadas eliminando
aquelas com menos de 5000
m2.
Exceção para os terrenos
com uma só edificação
pertencentes a um só
proprietário.

4.2 COMPATIBILIZAÇÃO COM AS ORIENTAÇÕES DO PROT-C
4.2.1 Perspetivas de desenvolvimento Regional
A estratégia que o PROT-Centro sustenta assume a lógica defendida na Agenda Territorial para a União
Europeia 2020 e tem como objetivo estruturar um modelo territorial capaz de se afirmar competitiva e
diferenciadamente face às duas regiões urbano-metropolitanas (Lisboa e Porto), contribuindo para i) um modelo
territorial mais equilibrado do território continental, ii) para a consolidação de áreas mais alargadas de criação de
emprego e, seguramente, iii) melhores condições de vida à população que faz da Região Centro o seu território
de residência e de procura de emprego.
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Este objetivo geoestratégico consubstancia-se a partir dos seguintes objetivos subsidiários:
1. Valorizar estrategicamente os ativos específicos de internacionalização da região;
2. Viabilizar a transição sustentada da Região para a Sociedade Inclusiva do Conhecimento;
3. Uma visão estratégica territorialmente diferenciada para o mundo rural;
4. Valorizar complementaridades e sinergias entre recursos turísticos suscetíveis de reconhecimento pela
procura;
5. Valorizar os recursos culturais e patrimoniais como ativos específicos de afirmação;
6. Valorizar o potencial de energias renováveis da Região como fator de diferenciação competitiva;
7. Organizar e valorizar o potencial para o policentrismo;
8. Potenciar a biodiversidade e as suas mais-valias ambientais;
9. Implementar políticas de prevenção e mitigação de riscos;
10. Uma estratégia para os territórios de baixa densidade.

4.2.2 Enquadramento na TG9 - Ocupação dos perímetros urbanos em vigor
A proposta de áreas consolidadas (apresentada anteriormente) delimita com maior precisão de escala as áreas
cujo nível de densidade é mais elevado, remetendo para solo rural os conjuntos de edifícios isolados, sem
relação direta com os aglomerados urbanos e áreas de edificação dispersa.
De acordo com a proposta do PROT Centro, o crescimento dos perímetros urbanos está condicionado a
uma percentagem mínima de área ocupada de 70%, que esteja edificada em pelo menos 2/3 da área total
de solo destinado à edificação, e as áreas onde existam atos válidos de licenciamento ou comunicação
prévia de operações urbanísticas ou projetos de edificação. Como tal, a criação de novas áreas urbanas ou
expansão dos perímetros existentes deve ser justificada por critérios quantitativos que não só comprovem a
concretização das metas de crescimento extensivo delineadas no PDM em vigor, mas também justifiquem a
necessidade de crescimento no âmbito desta revisão.
Para a aferição da concretização do solo destinado à edificação e usos complementares é necessário
determinar a percentagem de ocupação dos perímetros urbanos em vigor e a área livre. A metodologia
apresentada segue as orientações do Guia Orientador da Revisão do PDM para a região Centro, e a base de
cálculo para as áreas de expansão é determinada de acordo com os critérios que emanam da proposta do
PROT Centro. A aferição da percentagem de área ocupada é feita perímetro a perímetro, mas a área para
expansão programada será posteriormente distribuída de acordo com a estratégia de desenvolvimento urbano
do município da Batalha.
Em cada perímetro urbano em vigor é aferida a área ocupada, sendo o conjunto de áreas afeta à estrutura
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ecológica urbana, às áreas consolidadas e às áreas legalmente comprometidas. Estas últimas foram
integradas na delimitação das áreas consolidadas, uma vez que correspondem a situações perfeitamente
integradas com a ocupação urbana atual.
O conjunto de área ocupada deve verificar-se igual ou superior a 70% dos perímetros em vigor e, por outro lado,
o somatório das áreas livres (perímetro urbano em vigor não ocupado) não deve exceder os 40%.
Consolidado + EEM PU vigor ≥ 70 % Área de PU vigor
A primeira abordagem é, por isso, a verificação do grau de ocupação consolidada dos perímetros urbanos
em vigor, a fim de determinar a margem de crescimento para as áreas de expansão programada.
Embora a análise tenha sido efetuada por perímetro apresenta-se apenas os valores totais para o concelho. O
resumo dos cálculos é apresentado na tabela abaixo, com a advertência de que os valores são um produto
analítico a ser aplicado nas áreas estratégicas para o desenvolvimento do povoamento. É de referir que a
aplicação dos critérios do PROT-Centro é a referência para a redelimitação dos perímetros urbanos,
aglomerados rurais e áreas de edificação dispersa através da constatação da ocupação real.
Os resultados da análise demonstram que a taxa de execução dos perímetros urbanos é de 44,4%, inferior aos
70% definidos no PROT-C como valor a atingir na execução dos perímetros urbanos em vigor, por forma a ser
possível apresentar propostas de áreas de expansão.
Assim, considera-se que, em resultado da diminuta taxa de execução dos perímetros urbanos em vigor
não há lugar ao aumento de espaços urbanizados definidos na proposta de ordenamento da presente
Revisão do PDM.
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5. PROPOSTA DE ÁREAS A EXCLUIR DA REN
5.1 FUNDAMENTAÇÃO PARA A NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS ÁREAS
5.1.1 Quadro Demográfico Prospetivo
A análise demográfica (passada, presente e futura) é um passo indispensável para o desenvolvimento de
estratégias orientadas para uma melhor e mais ajustada intervenção territorial.
Sendo importante conhecer os quantitativos demográficos ou as densidades populacionais ou ainda efetuar
retrospetivas históricas, interessa sobretudo conhecer a qualidade da estrutura do conjunto dos indivíduos
residentes no Concelho, a respetiva distribuição por grupos etários bem como a construção de cenários para
estimar a população e as suas características para o horizonte de vigência do Plano Diretor Municipal.
Alguns dos objetivos do PDM, como o da programação dos equipamentos coletivos e das infraestruturas
urbanas, a delimitação de perímetros urbanos, bem como a estimativa das necessidades habitacionais, passam
pela avaliação do número de habitantes a servir. Esse dimensionamento não se refere apenas à população
existente à data de elaboração do plano, mas sim à população esperada no horizonte temporal do mesmo. A
população a servir deverá, então, ser avaliada por um modelo adequado e com o grau de rigor necessário ao fim
em vista.
A tarefa de avaliação prospetiva dos quantitativos populacionais de um determinado território apresenta-se
sempre sujeita a condicionalismos, quer relacionados com a escolha do modelo adequado, quer com a
introdução e quantificação de parâmetros qualitativos e dinâmicos com impacto sobre o desenvolvimento
concelhio.
O concelho da Batalha, à semelhança da maioria dos concelhos do Pinhal Litoral, tem vindo,
progressivamente, a ganhar população, segundo informação posterior a 1940. Efetivamente, Batalha, entre
1940 e 2011, ganhou aproximadamente 4585 pessoas (de 11220 habitantes, em 1940, passou para 15805, em
2011). Neste período, apenas se registou uma inflexão do crescimento populacional na década de 60 (entre
1960 e 1970 a Batalha perdeu cerca de 2056 pessoas), no entanto, perfeitamente enquadrada no contexto
socioeconómico da época.
Nas duas últimas décadas, o concelho da Batalha tem acompanhado a evolução tendencial da sub-região
em que se insere, apresentando taxas de crescimento sempre superiores às verificadas no Pinhal Litoral. Na
década de 90 do século XX, foi o segundo concelho com maior crescimento populacional do Pinhal Litoral, só
inferior a Leiria, com um valor de 13%, igual ao verificado na sub-região, enquanto que na primeira década do
século XXI passou a ser o terceiro concelho com maior crescimento populacional, apenas superado por
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Marinha Grande e Leiria. Entre 2001 e 2011 o concelho da Batalha cresceu 5,35%, enquanto que no Pinhal
Litoral verificou-se um crescimento na ordem dos 3,97%.
A tarefa prospetiva visa não só a previsão da possível evolução futura do conjunto populacional, como também
procura enfatizar e incorporar os inputs que advém da implementação de uma estratégia de desenvolvimento
socioeconómico e de ordenamento do território, definidos em sede deste PDM. Desta forma, as projeções
demográficas, ao englobarem estas previsões e perspetivas, não são necessariamente verosímeis, mas deverão
apresentar coerência, e procuram não estar muito afastadas do que irá ser a evolução demográfica.
As leituras técnicas sobre o crescimento demográfico para os anos entre 2011 a 2021 (horizonte temporal
censitário) vão no sentido de um crescimento muito idêntico ao registado na década anterior, num contexto de
avaliação prospetivo, não só da envolvente externa, mas sobretudo das expectativas de consolidação e de
reforço da economia local, com efeitos sobre a atratividade e fixação de população neste concelho.
Não obstante os condicionalismos e as dificuldades inerentes a este tipo de exercícios, a estabilidade esperada
nas componentes demográficas responsáveis pela evolução da população, permite que a extrapolação das
tendências do passado recente, feita com base neste modelo, possua uma aceitável margem de segurança.
Este facto, contudo, não invalida que os resultados obtidos devam ser encarados como uma tentativa de
aproximação à possível evolução da população do concelho da Batalha.
Neste contexto, os pressupostos das projeções de população para 2021 são:
1.

O concelho da Batalha vai registar o mesmo ritmo de crescimento global e das componentes de
crescimento demográfico registados na década transata;

2.

A Evolução, entre 2011 e 2021, do peso da população por freguesia, será idêntica à verificada
no decénio 2001/ 2011;

3.

A manutenção das taxas (ponderadas) verificadas de 2001/2021, relativamente à evolução dos
grandes grupos funcionais, no período 2011-2021.

A população esperada no concelho da Batalha, em 2021, é de 16768 habitantes4, cuja evolução, relativamente
a 2011, consubstancia um crescimento global de 5,3%, ou seja, mais 963 pessoas. No Quadro 5 apresentamse os volumes populacionais, por freguesia, entre 1970 e 2021.

4Passos

da elaboração do modelo: 1) Aplicação do modelo exponencial por freguesia, cujo volume final para o concelho é o resultado da soma das freguesias; 2)
Para se obter a estratificação do volume obtido, procedeu-se à aplicação do modelo exponencial por grupo quinquenal e por freguesia, cujo volume final resultou da
soma da totalidade dos grupos quinquenais de cada freguesia. Por fim, foi efetuada a soma do resultado obtido de cada freguesia; 3) Como a aplicação do modelo
por grupo etário não dá o mesmo volume populacional resultante da projeção global de cada freguesia, porque as variações quinquenais não são uniformes (margem
de erro de 5%), foi necessário fazer a ponderação dos resultados obtidos tendo como base a população projetada de cada freguesia; 4) A ponderação resultou da
aplicação da estrutura da população por grupo quinquenal anteriormente obtido ao volume populacional calculado por freguesia.
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Quadro 5: Evolução da População Residente no concelho de Batalha, por freguesias, entre 1970 e 2021
Freguesias
Batalha
Golpilheira
Reguengo do Fetal
S. Mamede
Concelho de Batalha

1970
6445
2425
2885
11755

1981
7592
2117
2879
12588

1991
6520
1482
2210
3117
13329

2001
7522
1609
2358
3513
15002

2011

2021

8548
1528
2169
3560
15805

9714
1451
1995
3608
16768

Fonte: PDM em vigor; INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População, 1970 a 2011

A evolução prevista da população por freguesias, obedecendo às tendências mais recentes, traduz um ligeiro

reforço da polarização demográfica da freguesia da Batalha (que passará de 54%, em 2011 para 58%, em
2021), em detrimento das demais, que vão registar ligeiros decréscimos em termos de representatividade.
A estrutura etária concelhia continuará a ser ditada pelo envelhecimento, num processo evolutivo que é
comum ao país. Assim, o peso da população jovem (0 aos 14 anos) diminuirá, ao contrário do que irá acontecer
no escalão da população com “mais de 65 anos”, que registará um reforço percentual. Assim em 2021 estima-se
que a estrutura etária concelhia seja composta de seguinte forma: 15,2% de população jovem, 65% de
população em idade ativa e 19,2% de população idosa.

Quadro 6: População, por freguesia e por grupo funcional, no concelho da Batalha em 2011 e em 2021
Escalão
0 aos 14 anos
15 aos 64 anos
> 65 anos
Total

Batalha

Golpilheira

Reguengo do Fetal

São Mamede

Concelho

2011

2021

2011

2021

2011

2021

2011

2021

2011

2021

1455
5709
1384
8548

1653
6488
1573
9714

223
1015
290
1528

165
961
325
1451

266
1376
527
2169

245
1266
485
1995

526
2274
760
3560

482
2289
837
3608

2470
10374
2961
15805

2545
11004
3220
16768

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População

5.1.2 Avaliação das Carências Habitacionais
O parque habitacional do concelho da Batalha tem crescido a um ritmo bastante superior ao ritmo de
crescimento da população residente, facto que, se, por um lado, permite renovar o parque existente, por outro,
tem tido reflexos no aumento do peso dos fogos vagos, disponíveis no mercado (só entre 2001 e 2011, os fogos
vagos que representavam 8% passaram a 14%).
Com efeito, se nas duas últimas décadas (1991-2011) a população cresceu 18,6% (+2476 indivíduos), o número
de alojamentos sofreu um incremento na ordem dos 54% (+ 2936 fogos).
Assim, à data de 2011, a ocupação dos alojamentos era feita de três formas e com pesos bastante
diferenciados: residência habitual (71%), ocupação secundária (15%) e fogos vagos (14%).
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A dotação de condições de habitabilidade era satisfatória, tendo-se registado nos últimos vinte anos melhorias
assinaláveis, sendo que a taxa de cobertura das infraestruturas urbanas era relativamente próxima da cobertura
total.
O peso das situações críticas, nomeadamente, barracas e outras improvisações, sobrelotação, ocupação
partilhada, vetustez do parque habitacional, já não era, naquela data, particularmente relevante.
A análise conjunta de vários indicadores, a título teórico, permitiu identificar cerca de 384 fogos em carência, à
data dos Censos de 2011, valor que, em termos relativos, representa cerca de 5% do parque habitacional
clássico (fogos de residência habitual, de uso sazonal ou secundário e vagos).
Se se atender a que estavam devolutos cerca de 14% dos alojamentos clássicos (1183 fogos) afigura-se
imediato concluir que não haveria necessidade de mais fogos para suprir as carências existentes. Obviamente,
esta é uma análise pouco legítima, na medida em que, quando se fala em défice/carências habitacionais não se
está a referir a falta absoluta de alojamentos (naquela data existiam para venda 195 fogos e para arrendamento
86 fogos), mas a falta adequada às necessidades da população em função dos escalões de rendimento.
Consideram-se défice/carência habitacional, as situações em que: i) famílias vivem em alojamentos não
clássicos; ii) famílias partilham fogos; iii) famílias que, vivendo sozinhas em fogos clássicos, sobreocupam-nos
por falta de divisões assoalhadas; iv) famílias vivem em fogos obsoletos (degradados).
Para efeitos deste relatório, quando se utiliza o termo défices/carências habitacionais não se está a referir a falta
absoluta de alojamentos, mas a falta adequada às necessidades da população em função dos escalões de
rendimento.
Existem vários critérios utilizados no cálculo de carências habitacionais. Por razões de consenso é utilizado,
estruturalmente, o de Abílio Cardoso, que considera que as carências quantitativas resultam da "soma das
famílias em alojamentos não clássicos com metade do excesso de famílias (ou indivíduos isolados) sobre fogos
no parque partilhado e com um terço das famílias que não partilhando, sobreocupam as suas habitações", à qual
se adiciona a componente dinâmica da depreciação do parque habitacional (1/3 dos fogos anteriores a 1945).
Assim, para efeitos de cálculo das carências habitacionais no concelho da Batalha, utilizou-se a seguinte
fórmula:
CQ = FAnC + 1/2 FFP + 1/3 FFS +1/3 Fa1932
CQ = Carência Quantitativa
FAnC = Famílias em Alojamentos não Clássicos
FFP = Famílias em Fogos Partilhados
FFS = Famílias em Fogos Sobrelotados
Fa1932 = Fogos de construção anterior a 1945
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De acordo com a metodologia utilizada (conforme Estudos de Caracterização), à data do último Recenseamento
Geral da População e da habitação (2011), existia no Concelho de Batalha, um défice de, aproximadamente,
384 fogos (cerca de 4,6% do parque de alojamentos clássicos) e as freguesias com maior peso de carências
habitacionais, naquela data, eram Batalha e São Mamede.
Assim, neste contexto, devem considerar-se situações de carência habitacional mais premente e preocupantes
os casos de alojamentos não clássicos, nomeadamente as barracas e outras improvisações, que no caso, e em
2011, eram 5, nos quais residiam 5 famílias, sobretudo localizadas na freguesia de São Mamede.

Quadro 7: Carências habitacionais, por freguesia, no concelho de Batalha, em 2011

Fonte: INE

A avaliação das necessidades de alojamento de um determinado território para um horizonte temporal definido,
no caso, para o município da Batalha em 2021, deve contemplar a ponderação de algumas componentes
essenciais, nomeadamente: i) o défice-base (carências existentes no ano-base, no caso 2011); ii) a pressão
habitacional que irá ser exercida no território, em consequência do crescimento demográfico esperado no
horizonte temporal definido; (iii) o previsível envelhecimento do parque habitacional; e iv) a necessidade da
existência de uma reserva de fogos vagos (para venda ou arrendamento) que permita a mobilidade da
população e o bom funcionamento do mercado de habitação.
Não existindo dados atualizados nem adaptados a este fim em concreto, revela-se sempre necessário fazer
cálculos indiretos e, sempre, indicativos, com base nos dados oficiais existentes, sendo por si só um exercício
complexo pela inexistência de dados objetivos.
Contudo, tornam-se aqui presentes os dados e as ideias possíveis, de modo a conseguir-se uma aproximação,
ainda que teórica, às necessidades habitacionais em 2021:
1.

o défice atual (2011), componente estática, calculado em fase anterior era de 384 fogos.

2.

a pressão habitacional, componente dinâmica, resulta da articulação entre o diferencial de
população nos dois momentos (a população em 2011 era de 15805 habitantes e o cenário

30

demográfico adotado para 2021 é de 16768 habitantes) e a dimensão média das famílias. Com
estes dois indicadores, obtêm-se, aproximadamente, os alojamentos necessários no horizonte
temporal definido. No caso concreto, considerou-se uma estimativa da dimensão média da
família, em 2011 (2,6 pessoas/família), tendo-se calculado um valor de 447 fogos necessários
até 2021, fruto apenas do crescimento demográfico esperado.
3.

obsolescência do parque habitacional, também é uma componente dinâmica e tenta captar a
depreciação do parque habitacional, quantificando as necessidades de substituição dos fogos
que vão atingindo o termo da vida útil (considera-se a idade técnica limite de ± 70 anos), durante
o período considerado. Sendo difícil de contabilizar, o parque obsoleto será aquele que vai
atingindo o termo da vida útil. Tendo em que conta que em 2011, cerca de 7% dos alojamentos
era anterior a 1945, o parque habitacional obsoleto não será muito significativo.

4.

a reserva de alojamentos vagos (fogos para venda ou para arrendamento) visa permitir a
mobilidade da população e propiciar um melhor funcionamento do mercado de habitação,
devendo corresponder aproximadamente 2 a 3% do parque habitacional (António Fonseca
Ferreira, 1987).

Tendo presentes estas componentes e os condicionalismos associados ao seu cálculo, considera-se que no
espaço temporal entre 2011 e 2021, se o cenário demográfico esperado se confirma, poderá ser necessário
disponibilizar, aproximadamente cerca de 1300 fogos (para além de construção nova, este valor pode incluir a
colocação no mercado de fogos atualmente inoperantes, tanto por ausência de condições de habitabilidade
como por outros motivos).
Dos cerca de 1300 fogos que se estima sejam necessários construir no concelho da Batalha, até 2021, a maioria
destina-se a colmatar o défice inicial (47%). O número de fogos necessários para renovação do parque
habitacional e manutenção de uma reserva que permita a mobilidade da população, representam pesos mais
diminutos.
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Gráfico 1: Distribuição, por componentes, das necessidades de habitação previstas em 2021, no concelho da Batalha

14,95
Défice Inicial (2011)
Pressão Habitacional (2021)
47,22

17,74

Obsolescência do Parque
(2021)
Reserva de Fogos (2021)
20,09

5.1.3 Proposta de Ordenamento das áreas Edificadas
SOLO URBANO
O concelho da Batalha apresenta-se como um território de extensos contínuos urbanos que caracterizam o seu
povoamento, e também apresenta uma grande concentração urbana na área em torno da sede concelhia, onde
a maioria dos aglomerados se desenvolveu de forma espontânea e em função das estradas existentes e das
características orográficas do terreno.
O D.L. n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redação dada pelo D.L. n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, refere no
n.º 3 do artigo 72º que “a reclassificação do solo como solo urbano tem carácter excecional, sendo limitada aos
casos em que tal for comprovadamente necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento
económico e social e à indispensabilidade de qualificação urbanística”.
Perante os fatores expostos e dando prossecução à estratégia definida, a elaboração da proposta de
ordenamento para o concelho da Batalha teve por base as seguintes linhas mestras:


Ajustar os espaços urbanizados, delimitando-os com rigor, em função da ocupação efetiva ou do
comprometimento legal da sua ocupação;



Definir corretamente os espaços a urbanizar em função das expectativas de desenvolvimento e de
crescimento;



Definir Estrutura Ecológica Urbana, sempre que possível, através da implementação de faixas
associadas ao domínio hídrico ou outras áreas com interesse ecológico;



Definir áreas de Atividades Económicas, estrategicamente localizadas, como base impulsionadora
para fixação de mais atividades empresariais, científicas, tecnológicas e de investigação,
promovendo iniciativas locais.
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A aplicação destas orientações resultou numa significativa redução de áreas classificadas como solo
urbano face ao PDM em vigor, baseada numa reformulação geométrica de todos os perímetros urbanos, mas
também na reclassificação de solo urbano em rural de alguns aglomerados, nomeadamente: Vale de Barreiras
(núcleo Noroeste), Moita do Ervo, Lagoa Ruiva, Pessegueiro, Vale Sobreiro, Barreiro Grande, Crespos,
Barreirinho Velho, Vale da Seta e Casal da Pereira.
O quadro seguinte apresenta os valores de solo urbano em vigor e proposto para cada uma das freguesias,
sendo a freguesia de São Mamede que sofreu uma redução de solo urbano mais significativa:

Quadro 8: Solo Urbano em Vigor e Proposto

Freguesias
Batalha
Golpilheira
Reguengo do Fetal
São Mamede
Concelho de Batalha

Áreas (ha)
Solo Urbano
Solo Urbano
(Vigor)
(Revisão)
1.027,77
699,18
125,36
98,6
287,64
159,16
629,54
310,54
1.267,43
2.070,3

Variação
Área (ha)

%

-328,59
-26,76
-128,48
-319,54
-802,43

-31,97
-21,35
-44,67
-50,76
-38,76

A estratégia adotada no desenvolvimento da presente proposta de ordenamento do processo de revisão do PDM
baseou-se fundamentalmente no principio de contenção da expansão urbana, privilegiando a concentração e
colmatação dos aglomerados existentes em detrimento da ocupação linear ao longo das vias. Foi também fator
essencial a inclusão de vias que foram alvo de investimento da Autarquia em infraestruturação, assim como a
inclusão dos compromissos legalmente constituídos embora ainda não concretizados espacialmente. Assim,
foram considerados como Espaços Urbanizados, não só os espaços que efetivamente já foram concretizados,
mas também os que legalmente estão comprometidos, por corresponderem a loteamentos ou a projetos
aprovados.
Neste processo de revisão procurou-se delimitar os espaços urbanos de forma mais rigorosa, suportada por
cartografia atualizada e por diversos reconhecimentos de campo, privilegiar a consolidação e o preenchimento
dos espaços deixados livres pela ocupação linear/dispersa ao longo dos caminhos e definir áreas de expansão
adequadas.
O PDM em vigor classificou como Espaços Urbanizáveis três áreas distintas, a zona a Noroeste e Nordeste da
zona central da Vila, e uma área em Reguengo do Fétal. Verifica-se que estas áreas obtiveram um grau de
concretização satisfatório.
Na sequência da delimitação do Solo Urbano do PDM em vigor, surgem novas propostas de delimitação de
perímetros urbanos para:
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Aglomerado a Este de Bico Sacho, classificado como Espaço Residencial tipo III;



Espaço de Atividades Económicas a Sul do aglomerado do Perulhal.

Desta forma, na proposta de revisão do PDM, todos os aglomerados foram alvo de uma redefinição do perímetro
urbano, independentemente da sua importância no sistema urbano, procurando, assim, uniformizar os critérios
aplicados. Os perímetros urbanos definidos englobam Solos Urbanizados, Solos Urbanizáveis e Solos afetos à
Estrutura Ecológica Urbana.
A quantificação constante no quadro seguinte demonstra que o decréscimo da área de Solo Urbano se ficou a
dever principalmente à redelimitação dos espaços urbanizados.

Quadro 9: Quantificação do Solo Urbano do PDM em vigor e da proposta de revisão (em hectares)
PDM Vigor
Subcategorias de
Espaço

Espaços Urbanos5

Espaços de
Equipamentos

Área
(ha)
(1)

1.898,3

50,7

Proposta de Revisão do PDM
Área (ha)

%
(2)

91,3

Subcategorias de Espaço

Solo
Urbanizad
o

2,4

Verde Urbano (proteção
ao IC2 e à EN356)

TOTAL

68,1

31,4

3,3

Espaços Verdes de recreio e Lazer

Espaços Residenciais de tipo II
Solo
Urbanizáve
l

1,5

2.070,3 100,0%

Total
(3)

Espaços Centrais
55,9
Espaços Residenciais de tipo I
97,3
Espaços Residenciais de tipo II
141,6 882,6
Espaços Residenciais de tipo III
644,7
Espaços de Atividades económicas
175,2
Espaços de Uso Especial de Equipamento 28,9
33,8
Espaços de Uso Especial de Turismo
4,9

Espaços Residenciais de tipo I
Espaços Urbanizáveis

Parcial

Espaços para Atividades Económicas
Espaços de Uso especial para Equipamento
Espaços Verdes de Proteção e enquadramento

TOTAL

6,1
6,1
19,2
13,1
61,6
5,4
5,4

%
(4)

Comparação
Área (ha)
%
Tota
(5)l

Subcat.
(5)/(3)*100

-795,4

68,9

14,5

12,7

802,9

6,9

4,5%
69,6%
13,8%
2,7%
0,5%
1,5%
5,0%
0,4%

26,6

2,1%

1.267,4

100%

Numa primeira leitura, verifica-se que a área de SOLO URBANO proposta pela presente revisão do Plano
assume uma diferença de -38,8% (-802,9ha), relativamente à do PDM em vigor, correspondendo a 1267,4 ha e a
2070,3 ha, respetivamente.
Relativamente aos Solos Urbanizados, a proposta de revisão do PDM prevê um decréscimo de cerca de 795,4
ha (-40,1%) em relação ao PDM em vigor, que integrava 1898,3 ha de Espaços Urbanos e Culturais e 50,7 ha de
Espaços de Equipamento. A proposta prevê 938,5 ha de Espaços Centrais e Residenciais, 175,2 ha de Espaços

5 Os Espaços Urbanos integram também a quantificação

dos Espaços Culturais

34

de Atividades económicas, 28,9 ha de Espaços de Uso Especial de Equipamento, 4,9 ha de Espaços de Uso
Especial de Turismo, e 6,1 ha de Espaços Verdes de Recreio e Lazer num total de 1.153,6 ha.
É, então, possível aferir que uma parte significativa deste decréscimo se deve à diminuição dos Espaços
Urbanizados, que, como referido anteriormente, resultam de fatores como a delimitação de novos espaços, e a
integração de novas construções ou de compromissos assumidos.
Quanto aos Solos Urbanizáveis, a variação da proposta em relação ao PDM em vigor determina um acréscimo
de aproximadamente 13,3ha (+13,4%), dos Espaços definidos para a instalação de Indústrias. Esta variação
resulta, essencialmente, dos espaços definidos no PDM em vigor como urbanizáveis já estarem ocupados,
comprometidos ou classificados como espaços afetos à EEU, assim como de propostas resultantes de intenções
apresentadas pela Câmara Municipal e pelas Juntas de Freguesia, inclusivamente para instalação de novos
equipamentos (que representam 5,4 ha).
Quanto aos Espaços para Atividades Económicas definidos no PDM em vigor, refira-se que, no cômputo
geral, se verificou um aumento de aproximadamente 14,3 ha, que resulta da criação de novas zonas industriais,
da ampliação de zonas industriais existentes e da identificação das unidades industriais existentes, com
dimensão face à escala do Plano, que não estavam individualizadas no PDM em vigor.
De modo a permitir um melhor entendimento das Categorias de Espaço e dos restantes aspetos da conceção do
espaço definidos na Planta de Ordenamento, assim como dos motivos pelos quais é pedida a sua exclusão da
Reserva Ecológica Nacional, é apresentada uma descrição sucinta de cada uma das subcategorias de espaço.

Quadro 10: Definição genérica das categorias de espaço do Solo Urbanizado
Tipologia

Espaços Centrais

Espaços Residenciais de
tipo I
Espaços Residenciais de
tipo II
Espaços Residenciais de
tipo III

Descrição
Integram as zonas centrais da vila da Batalha, da Golpilheira, de Reguengo do Fétal, da Torre e de São
Mamede. Correspondem a espaços de maior densidade, que desempenhar funções de centralidade,
com concentração de atividades terciárias, funções residenciais e outros usos compatíveis com a
utilização dominante.
Integra um espaço localizado no interior da Vila, junto ao Rio Lena, em Casal da Amieira e no
aglomerado urbano de São Mamede, onde se pretende uma capacidade de ocupação mais restritiva,
tendo em consideração as características existentes.
Integram espaços de alguma densidade, onde são admitidos edifícios de maior volumetria, tal como
está definido para a periferia da Vila da Batalha, Golpilheira, Casal do Arqueiro, Pinheiros e Casal do
Quinta.
Integram os restantes espaços que constituem e apresentam as características dominantes ao nível
concelhio.

SOLO RURAL
Em termos de Solo Rural, o PROT- Centro define os Aglomerados Rurais como “pequenos núcleos de edificação
concentrada, com um mínimo de dez edifícios, servidos de arruamentos de uso público, com funções
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residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rural. Estes aglomerados devem ser delimitados em
PDM com base na contiguidade do edificado (afastamento entre as construções menor ou igual a 50 metros),
incluindo uma faixa envolvente com uma profundidade máxima de 50 metros, medida a partir do exterior das
últimas edificações, ajustada à expressão edificada existente e às características biofísicas de cada local”. Existe
ainda como opção as Áreas de Edificação Dispersa que “correspondem a áreas de uso misto, sem funções
urbanas prevalecentes, e que apresentem uma densidade superior a 1 edifício por hectare”.
Assim, tendo presentes as orientações do PROT-Centro, a delimitação das áreas consolidadas, as
características urbanísticas do concelho da Batalha e os objetivos de desenvolvimento municipais, foram
consideradas os seguintes critérios base de diferenciação na delimitação de zonas edificadas rurais:

Quadro 11: Critérios de enquadramento de Áreas Edificadas

Classe de
Espaço

Categoria de espaço

Critérios de delimitação




Aglomerados Rurais (AR)





Solo Rural

Áreas de Edificação
Dispersa (AED)





Efetivo populacional inferior a 50 habitantes;
Mais de 10 habitações;
Estrutura: pequenos núcleos edificados, essencialmente
residenciais e com características rurais
Existência ou previsão de todas as infraestruturas ou sistemas
autónomos no horizonte de vigência do Plano
Área inferior a 10 hectares.
Densidade edificada superior 1 edifício/ hectare;
Estrutura: edificações situadas ao longo de vias, usos
habitacionais e/ou de atividades económicas;
Existência ou previsão de todas as infraestruturas;
Área inferior a 25 hectares;
Mais de 10 habitações.

Chama-se a atenção para o facto da aplicação destes critérios ter sido complementada com uma análise
qualitativa baseada na compilação e cruzamento da informação referida anteriormente e com base no
conhecimento do território.
Os Aglomerados Rurais definidos totalizam uma área de 58,88 ha, que se encontram localizados
maioritariamente na freguesia de São Mamede e no território adjacente à Vila da Batalha. Estes aglomerados
são os seguintes: Casais dos Ledos, Cova do Picoto, Picoto, alguns núcleos (oito) na proximidade da Vila, Demó
(sul), Portela das cruzes, Crespos, Vale Sobreiro, Lagoa Ruiva, Moita do Ervo, Casal Suão (sul).
As Áreas de Edificação Dispersa representam uma área total de 73,13 ha, distribuída por 21 conjuntos, que se
encontram localizados maioritariamente nas freguesias de São Mamede e de Reguengo do Fetal.
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5.2 ALTERAÇÕES DECORRENTES DOS PARECERES E REUNIÕES DE CONCERTAÇÃO COM A
CCDRC E COM O ICNF
A 28 de abril de 2014, realizou-se uma reunião plenária da Comissão de Acompanhamento, na qual foi
apreciada a proposta apresentada pela Câmara Municipal da Batalha, e mais concretamente, a proposta de
delimitação da REN Municipal com os respetivos pedidos de exclusão.
Da análise destes últimos, resultaram pareceres que conduziram à necessidade de efetuar reuniões posteriores,
com as respetivas entidades emitentes, designadamente o ICNF e a CCDR-C (02/06/2014, 24/06/2014), as
anteriores entidades e a DRAP-C (14/07/2014), das quais resultaram alterações que, concertadamente com as
mencionadas entidades, foram introduzidas aos elementos que agora se submetem a apreciação.
A reformulação da proposta pautou-se, essencialmente, pela redefinição dos pedidos por forma a não criarem
desconformidades entre IGTs ou com outros planos e programas que incidem sobre a área de intervenção do
PDM, pelo reforço da fundamentação das propostas ou, ainda, pela supressão de pedidos que, efetivamente, se
comprovaram incompatíveis com as características intrínsecas do território em presença. Desta forma, foi
estratégia da Câmara Municipal da Batalha efetuar uma reflexão profunda à anterior proposta de ordenamento,
por forma a contemplar as questões referidas anteriormente, facto que resultou numa redução substancial do
número de manchas de pedido de exclusão (e respetivas áreas).
Para um melhor entendimento das alterações surgidas na sequência das referidas reuniões, introduzem-se,
seguidamente, as tabelas referentes aos pedidos de exclusão (C e E), nas quais é possível observar não só os
pareceres emitidos pelas entidades em questão e as conclusões que advieram da concertação com a Câmara
Municipal, como também a correspondência, no que concerne à numeração atribuída a cada um dos pedidos,
entre a versão apresentada em março de 2014 e a que se apresenta atualmente.
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Quadro 12: Tabela de correspondência dos pedidos de exclusão
N.º Mancha Janeiro 14

N.º Mancha Julho 14

N.º Mancha Dezembro 14
Apreciação CNREN

Observações

C128

C128

C128

-

C155

C489

C489

-

C160a

C160a

-

C160b

C160b

-

C169

C169

C169

-

C176

C176

C176

-

C248

C248

C248

-

C252a

C252a

-

C525b

C525b

-

C253a

C253a

-

C253b

C253b

-

C255

C255

-

C256a

C256a

-

C256b

C256b

-

C257

C257

-

C258a

C258a

-

C258b

C258b

-

C259

C259

C259

-

C260

C260

C260

-

C263a

C263a

-

C263b

C263b

-

C263c

C263c

-

C263d

C263d

-

C263e

C263e

-

C263f

C263f

-

C264a

C264a

-

C264b

C264b

-

C264c

C264c

-

C264d

C264d

-

C265

C265

C265

-

C266

E35

E35

Passou a E

C267a

C267a

-

C267b

C267b

-

C268

C268

-

C160

C252

C253
C255
C256
C257
C258

C263

C264

C267
C268
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N.º Mancha Janeiro 14

N.º Mancha Julho 14

N.º Mancha Dezembro 14
Apreciação CNREN

Observações

C271

C271

C271

-

C272

C272

C272

-

C274a

C274a

-

C274b

C274b

-

C275

C275

C275

-

C276

C276

C276

-

C280a

C280a

-

C280b

C280b

-

C280d

C280d

-

C281

C281

C281

-

C283

C283

C283

-

C284a

C284a

-

C284b

C284b

-

C286a

C286a

-

C286b

C286b

-

C286c

C286c

-

C286d

C286d

-

C288

C288

C288

-

C296

C296

C296

-

C297a

C297a

-

C297b

C297b

-

C298a

C298a

-

C298b

C298b

-

C300

C300

E40

Passou a E

C305

C305

C305

-

C309

E36

E36

Passou a E

C310

C310

C310

-

C312

C312

C312

-

C317

C317

C317

-

C334

C334

C334

-

C335

C335

C335

-

C339

C339

C339

-

C345a

C345a

-

C345b

C345b

-

C350

C350

C350

-

C351

E37

E37

Passou a E

C352

C352

C352

-

C274

C280

C284

C286

C297

C298

C345
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N.º Mancha Janeiro 14

N.º Mancha Julho 14

N.º Mancha Dezembro 14
Apreciação CNREN

Observações

C353

E38

E38

Passou a E

C358

C358

C358

-

C361

C361

C361

-

C362a

C362a

-

C362b

C362b

-

C365

C365

C365

-

C366

C366

C366

-

C367

C367

C367

-

C371

E39

E39

Passou a E

C372a

C372a

-

C372b

C372b

-

C374

C374

-

C376

C376

-

C376

C376

-

C376

C376

-

C384

C384

C384

-

C389

C389

C389

-

C392

C392

C392

-

C394

C394

C394

-

C395

C395

C395

-

C396a

C396a

-

C396b

C396b

-

C397

C397

C397

-

C398

C398

C398

-

C399

C399

C399

-

C401a

C401a

-

C401b

C401b

-

C403

C403

C403

-

C404

C404

C404

-

C405

C405

C405

-

C434

E38

E38

Passa para E

C452

C452

C452

-

C468a

C468a

-

C468b

C468b

-

C478

C478

C478

-

-

C491

C491

-

C362

C372
C374

C376

C396

C401

C468
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N.º Mancha Janeiro 14

N.º Mancha Julho 14

N.º Mancha Dezembro 14
Apreciação CNREN

Observações

E6

-

-

-

E7

E7

E7

E25a

E25a

E25b

E25b

E26

E26

E26

E27

E27

E27

E25
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5.3 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS A DESAFETAR DA REN
Sendo a Reserva Ecológica Nacional, nos seus princípios fundamentais, uma estrutura biofísica que integra o
conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos
naturais, são objeto de proteção especial, importa avaliar o provável impacte causado pela diminuição da sua
área em virtude das exclusões que agora se propõe.
Esse impacte deverá ser avaliado não só pela diminuição da área total, mas também pela diminuição da área
específica de cada sistema e pela alteração da estrutura em rede que esta deverá desenhar no território em
questão.
A metodologia para a identificação das áreas a excluir da REN passou pela interseção das categorias ou
subcategorias de espaço urbano ou rural cujas características não são compatíveis com os sistemas da REN,
elaborados pela CCDR Centro. Esta interseção foi efetuada entre os usos propostos e a REN diferenciada por
tipologias, de forma a gerar manchas diferentes sempre que se cruzavam usos diferentes com tipologias
diferentes. Desta forma, não podem existir manchas adjacentes simultaneamente com o mesmo uso (em termos
de subcategoria) e com a mesma tipologia da REN.
Chama-se a atenção para o facto da maior parte dos pedidos de exclusão incidirem: (i) em áreas integradas no
interior de perímetro urbano em vigor, resultantes certamente do processo de digitalização da informação em
formato analógico; (ii) em áreas que já se encontram totalmente ocupadas, detetadas por cartografia e
ortofotomapas atualizados e por reconhecimentos de campo; e (ii) em pequenas áreas que constituem acertos
aos perímetros, que, na generalidade, visam corrigir o desfasamento existente dos perímetros em vigor face à
realidade atual e para ir ao encontro dos critérios pré-estabelecidos para a delimitação de perímetros urbanos.
As áreas a excluir destinam-se a Solos Urbanizados, a Solos Urbanizáveis, Aglomerados Rurais e Áreas de
Edificação Dispersa. No entanto, assegura-se a salvaguarda de algumas áreas de REN presentes no interior dos
perímetros urbanos, com a sua classificação como espaços verdes.
Nas páginas seguintes apresentam-se os quadros relativos à quantificação das áreas que se pretendem excluir
do regime da REN no âmbito da revisão do PDM, por sistemas da REN, por categorias de espaço propostas
(revisão do PDM), e à quantificação da área da atual REN e da proposta de REN sem áreas a excluir.
Em anexo identificam-se as manchas a excluir, com respetivas áreas, sistemas da REN, usos atuais (PDM em
vigor), usos propostos (revisão PDM) e justificação dos pedidos (mancha C ou mancha E).
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5.3.1 Proposta de exclusão de áreas efetivamente já comprometidas
A proposta de exclusão de áreas de REN efetivamente já comprometidas refere-se a áreas abrangidas por
alvará de loteamento urbano e a áreas já ocupadas com edificações licenciadas e por infraestruturas
(rodoviárias, ferroviárias, entre outras).
Seguidamente apresenta-se o quadro com a identificação das áreas a excluir efetivamente já comprometidas
organizado por perímetro urbano, bem como as respetivas imagens aéreas:

Quadro 13: Identificação das áreas a excluir efetivamente já comprometidas

C128
C160a
C160b
C169
C176
C248
C252a
C252b
C253a
C253b
C255
C256a
C256b
C257
C258a
C258b

Área
(ha)
0,11
0,09
0,08
0,45
0,92
3,38
2,16
1,8
2,1
0,87
0,08
0,24
0,13
3,02
1,13
1,92

C259

2,71

C260
C263a
C263b

1,95
0,3
0,22

C263c

0,19

C263d
C263e
C263f

0,27
0,35
0,94

C264a

0,06

C264b

1,25

C264c

0,77

C264d

0,14

C265
C267a
C267b
C268

4,04
0,15
3,56
0,21

C271

0,24

Mancha

Tipologi
a REN
Casal da Quinta ARE
Alcaidaria
ARE
Alcaidaria
ARE
Torre
ARE
Garruchas
ARE
Lagos Ruiva
AMI
Vale Sobreiro
AMI
Vale Sobreiro
AMI
Crespos
AMI
Crespos
AMI
Pia do Urso
AMI
Crespos
AMI
Crespos
AMI
Demó
AMI
Crespos
AMI
Crespos
AMI
Casais de São
AMI
Mamede
Demó
AMI
Casal Suão
AMI
Barreira Água
AMI
Barreirinho
Velho e Casais
AMI
de São
Mamede
Casal Suão
AMI
Casal Suão
AMI
Casal Suão
AMI
Moita do
AMI
Martinho
Moita do
AMI
Martinho
Moita do
Martinho e
AMI
Casal Velho e
Casal Gil
Casal Velho e
AMI
Casal do Gil
São Mamede
AMI
São Mamede
AMI
São Mamede
AMI
São Mamede
AMI
Covão do
AMI
Espinheiro
Localização

PDM vigor

PDM revisão

REN em vigor

Solo Rural
Solo Urbano
Solo Urbano
Solo Urbano
Solo Urbano
Solo Urbano
Maioritariamente Solo Urbano
Maioritariamente Solo Urbano
Maioritariamente Solo Urbano
Solo Urbano
Solo Rural
Solo Rural
Solo Rural
Solo Urbano e Solo Rural
Solo Urbano
Solo Urbano

Solo urbanizado residencial tipo II
Solo Rural Aglomerado Rural
Solo Rural Aglomerado Rural
Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado residencial tipo III
Solo Rural Aglomerado Rural
Áreas edificação dispersa
Áreas edificação dispersa
Áreas edificação dispersa
Áreas edificação dispersa
Solo urbanizado turismo
Solo Rural Aglomerado Rural
Solo Rural Aglomerado Rural
Solo Rural Aglomerado Rural
Solo Rural Aglomerado Rural
Solo Rural Aglomerado Rural

Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim (em parte)
Sim (em parte)
Sim
Sim
Sim (em parte)
Sim (em parte)
Sim (em parte)

Maioritariamente Solo Urbano

Solo Rural Aglomerado Rural

Não

Solo Urbano e Solo Rural
Solo Rural
Solo Rural

Solo urbanizado residencial tipo III
Solo Rural Aglomerado Rural
Solo urbanizado residencial tipo III

Não
Sim (em parte)
Sim (em parte)

Solo Rural

Solo urbanizado residencial tipo III

Não

Solo Rural
Solo Rural
Solo Rural

Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado residencial tipo III

-

Solo Rural

Solo urbanizado residencial tipo III

-

Solo Rural

Solo urbanizado residencial tipo III

-

Solo Rural

Solo urbanizado residencial tipo III

-

Solo Rural

Solo urbanizado residencial tipo III

-

Maioritariamente Solo Urbano
Solo Rural
Solo Urbano e Solo Rural
Solo Urbano

Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado residencial tipo I
Solo urbanizado residencial tipo I
Solo urbanizado equipamentos

Não
Sim (em parte)
Sim (em parte)
-

Solo Urbano

Solo urbanizado residencial tipo III

Não
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Tipologia
REN

PDM vigor

PDM revisão

REN em vigor

AMI

Maioritariamente Solo
Urbano

Solo urbanizado residencial tipo III

-

AMI

Solo Rural

Não

São Mamede

AMI

Solo Rural

São Mamede
São Mamede
Lapa
Furada/Covão
do Espinheiro
Lapa
Furada/Covão
do Espinheiro
Lapa
Furada/Covão
do Espinheiro

AMI
AMI

Solo Rural
Solo Rural

Solo urbanizado equipamentos
Solo urbanizado atividades
económicas
Solo urbanizado equipamentos
Solo urbanizado equipamentos

AMI

Solo Urbano

Solo urbanizado residencial tipo III

Não

AMI

Solo Rural

Solo urbanizado residencial tipo III

Não

AMI

Solo Rural

Solo urbanizado residencial tipo III

Não

5,6

Milheirices

AMI

Solo Rural

C283

0,21

AMI

Solo Urbano

C284a

0,16

AMI

Solo Urbano

Áreas edificação dispersa

Não

C284b

0,1

AMI

Solo Urbano

Áreas edificação dispersa

Não

C286a

0,06

Vale da Seta
Vale da
Quebrada
Vale da
Quebrada
Vale da Seta

Solo urbanizado atividades
económicas
Áreas edificação dispersa

ARE+AMI

Áreas edificação dispersa

Não

C286b

0,74

Vale da Seta

AMI

Áreas edificação dispersa

Não

C286c
C286d
C288

0,1
0,07
0,88

Vale da Seta
Vale da Seta
Palmeiros

AMI
AMI
AMI

Áreas edificação dispersa
Áreas edificação dispersa
Solo urbanizado residencial tipo III

Não
Não
Não

C296

0,58

Perulheira

AMI

Áreas edificação dispersa

Não

C297a

0,57

Perulheira

AMI

Áreas edificação dispersa

Não

C297b
C298a

4,28
1,29

Perulheira
Perulheira

AMI
AMI

Solo Urbano
Maioritariamente Solo
Urbano
Solo Urbano
Solo Urbano
Solo Urbano
Maioritariamente Solo
Urbano
Maioritariamente Solo
Urbano
Solo Urbano
Solo Urbano

Não
Não

C298b

0,9

Vale de Ourém

AMI

Solo Urbano

C300

2,14

AMI

Solo Urbano

C305

0,21

AMI

Solo Rural

Solo urbanizado residencial tipo III

Não

C310

3,88

AMI

Solo Urbano e Solo
Rural

Solo urbanizado residencial tipo III

Sim (em parte)

C312

0,09

AMI

Solo Rural

Solo urbanizado residencial tipo III

Não

C317

0,25

AMI

Solo Urbano

Solo urbanizado residencial tipo III

Não

C334

3,98

Solo urbanizado residencial tipo III

Não

C335

1,05

Solo urbanizado residencial tipo III

Não

C339

0,14

Solo urbanizado turismo

Sim (em parte)

C345a

0,1

Casal da
Amieira
Calvaria de
Baixo
Calvaria de
Baixo
Calvaria de
Baixo
Quinta do
Sobrado
Calvaria de
Baixo
Casal do Relvas
Vila da Batalha
(Quinta do
Fidalgo)
Pinheiros

Áreas edificação dispersa
Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado atividades
económicas
Solo urbanizado atividades
económicas

Sim (em parte)

C345b

3,1

Pinheiros

AMI

Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado atividades
económicas

C350

1,27

Casal do Meio

AMI

Solo urbanizado residencial tipo III

Não

Mancha

Área (ha)

Localização

C272

2,18

C274a

1,92

Lapa
Furada/Covão
do Espinheiro
São Mamede

C274b

0,21

C275
C276

0,75
0,29

C280a

0,26

C280b

0,15

C280d

0,06

C281

AMI
AMI
ZAC+AMI
AMI

Solo Urbano e Solo
Rural
Solo Rural
Solo Urbano e Solo
Rural
Solo Rural
Maioritariamente Solo
Rural
Maioritariamente Solo
Rural
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Não
Não
Não

Sim (em parte)
Não

Não
Não

Não

Mancha

Área (ha)

Localização

Tipologia
REN

PDM vigor

PDM revisão

REN em vigor

C352

4,56

Pinheiros

AMI

Solo Rural

Solo urbanizado atividades
económicas

Não

C358

0,09

AMI

Solo Urbano

Áreas edificação dispersa

Sim

C361

0,46

Casal dos
Lobos
Vila da Batalha

AMI

Solo urbanizado residencial tipo I

Sim

C362a

0,61

Alcaidaria

AMI

Solo urbanizado residencial tipo III

Sim (em parte)

C362b

0,78

Alcaidaria

AMI

Solo Rural
Maioritariamente Solo
Rural
Solo Urbano

Sim (em parte)

C365

0,2

Pinheiros

AMI

Solo Rural

C366

0,31

AMI

Solo Urbano

C367

0,31

AMI

Solo Rural

C372a

0,12

C372b

3,22

C374

0,15

Rio Seco
Casal do
Arqueiro
Casal do
Arqueiro
Casal do
Arqueiro
Rio Seco

C376a

10,36

Jardoeira

AMI

C376b

0,95

Jardoeira

AMI

C376c
C384

1,46
0,19

Jardoeira
Casal da Marra

AMI
AMI

Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado atividades
económicas
Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado atividades
económicas
Solo urbanizado atividades
económicas
Solo urbanizado atividades
económicas
Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado atividades
económicas
Solo urbanizado atividades
económicas
Solo urbanizado residencial tipo I
Solo urbanizado residencial tipo III

C389

0,82

Casal da Marra

AMI

Solo Rural Aglomerado Rural

Não

C392

0,1

AMI

Solo Rural Aglomerado Rural

-

C394

3,31

Cova do Picoito
Santo
Antão/Faniqueir
a

Solo urbanizado atividades
económicas

Sim (em parte)

C395

0,62

Santo Antão

AMI

Solo urbanizado residencial tipo II

Não

C396a
C396b

0,9
0,3

Golpilheira
Golpilheira

AMI
AMI

Maioritariamente Solo
Rural
Solo Urbano
Solo Rural

Não
Sim (em parte)

C397

4,56

Santo Antão

AMI

Solo Rural

C398

0,26

Faniqueira

AMI

Solo Rural

C399

0,24

Golpilheira

AMI

C401a

0,71

Golpilheira

AMI

Solo Rural
Maioritariamente Solo
Rural

C401b

0,23

Golpilheira

AMI

Solo Rural Aglomerado Rural
Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado atividades
económicas
Solo urbanizado atividades
económicas
Solo urbanizado equipamentos
Solo urbanizado atividades
económicas
Solo urbanizado atividades
económicas

C403

1,32

Celeiro

CLA

Áreas edificação dispersa

Não

C404

2,01

Casal Franco

CLA

Áreas edificação dispersa

Sim (em parte)

C405

0,59

Celeiro

CLA

Solo urbanizado residencial tipo II

Não

C452
C468a
C468b
C478

0,72
1,96
0,43
0,14

Rebolaria
Alcanadas
Alcanadas
Pinheiros

ARE
AMI
AMI
AMI

Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado residencial tipo III
Solo urbanizado residencial tipo II

Não
Não
Não
Sim

C489

0,14

Casal Novo

ARE

Solo urbanizado residencial tipo II

Não

C491

0,07

Casal da
Pedreira

AMI

Áreas edificação dispersa

Não

AMI
AMI
AMI

AMI

Solo Urbano e Solo
Rural
Maioritariamente Solo
Urbano
Solo Rural
Maioritariamente Solo
Rural
Maioritariamente Solo
Urbano
Solo Rural
Solo Urbano
Maioritariamente Solo
Rural
Solo Rural
Maioritariamente Solo
Rural

Solo Rural
Maioritariamente Solo
Urbano
Solo Urbano
Maioritariamente Solo
Urbano
Solo Rural
Solo Urbano
Solo Urbano
Solo Rural
Maioritariamente Solo
Urbano
Solo Urbano e Solo
Rural
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Não
Não
Não
Não
Sim (em parte)
Não
Sim (em parte)
Não
Sim

Sim (em parte)
Sim (em parte)
Sim (em parte)
Sim (em parte)

5.3.2 Proposta de exclusão de áreas para satisfação de carências
A proposta de exclusão de áreas de REN para satisfação de carências existentes, em termos de habitação,
atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, compreende situações de reconfiguração/expansão do
perímetro urbano/aglomerado rural (área de edificação dispersa, em áreas favoráveis ao desenvolvimento
urbano, bem como situações de integração/expansão de espaços de atividades económicas, com novas áreas
para a instalação de atividades industriais / empresariais.
Considera-se que a exclusão destas áreas não põe em causa a função de proteção dos recursos essenciais
para a manutenção e preservação de uma estrutura biofísica indispensável ao uso sustentável do território.
Apresenta-se, de seguida, o quadro com a identificação das áreas a excluir para satisfação de carências
organizado por perímetro urbano, bem como as respetivas imagens aéreas:
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Quadro 14: Identificação das áreas a excluir para satisfação de carências
Mancha

Área (ha)

Localização

E7
E25a
E25b

0,57
0,56
0,61

Pinheiros
São Mamede
São Mamede

Tipologia
REN
AMI
AMI
AMI

E26

0,83

São Mamede

AMI

E27

0,81

São Mamede

AMI

E35

0,84

São Mamede

AMI

E36
E37
E38
E39

0,29
1,45
1,09
0,93

Calvaria de Baixo
Casal do Azemel
Ribeira da Calva
Jardoeira

AMI
AMI
AMI
AMI

PDM vigor

PDM revisão

Solo Urbano
Solo Urbano
Solo Urbano
Maioritariamente Solo
Rural
Maioritariamente Solo
Urbano
Maioritariamente Solo
Urbano
Solo Urbano
Solo Urbano
Solo Urbano
Solo Urbano

Solo Urbanizado Residencial tipo II
Solo Urbanizável Equipamento
Solo Urbanizado Residencial tipo I

REN em
vigor
Não
-

Solo Urbanizado Residencial tipo I

Não

Solo Urbanizável Equipamento

-

Solo Urbanizado Residencial tipo I

Não

Solo Urbanizado Residencial tipo III
Solo Urbanizado Residencial tipo I
Solo Urbanizável Equipamento
Solo Urbanizado Residencial tipo III

Não
Não
Não
Não
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5.4 ÁREAS A EXCLUIR POR TIPOLOGIA DE REN
Quadro 15: Quadro síntese das áreas a excluir por tipologia
Áreas efetivamente já comprometidas
Tipologia da REN

Áreas a excluir para satisfação de carências
existentes
%
Superfície
% tipologia
superfície
(ha)
concelho

Superfície
(ha)

%
tipologia

%
superfície
concelho

Áreas de máxima infiltração
Áreas com riscos de erosão
Cabeceiras de linhas de água
Escarpas e faixa de proteção
Lagoas, suas margens e faixa
de proteção
Leitos dos cursos de água
Zonas ameaçadas pelas cheias

109,53
2,57
3,91
-

3,73
0,25
1,83
-

1,06
0,02
0,02
-

7,98
-

0,27
-

0,03
-

0,14

0,06

0.001

-

-

-

Total

116,15

5,87

1.101

7,98

0,27

0,03
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