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1. ENQUADRAMENTO 

 

O presente documento constitui o Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

no âmbito da proposta da 1.º Revisão do Plano Diretor Municipal (RPDM) de 

Felgueiras, onde será apresentada a análise das ponderações efetuadas na 

Discussão Pública e a compilação das consequentes alterações a introduzir na 

proposta do Plano. 

De acordo com a Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento 

do território e de urbanismo (Lei n.º 31/2014 de 30 de maio), em sua alínea g, do 

n.º 1, do artigo 3.º, a participação dos cidadãos nos procedimentos de elaboração, 

execução, avaliação e revisão dos programas e planos territoriais consta dentre os 

princípios gerais a que as políticas públicas e as atuações administrativas são 

subordinadas. 

No n.º 2, do artigo 6.º da Lei supracitada consta que “Todos gozam dos direitos de 

intervir e participar nos procedimentos administrativos relativos ao solo, ordenamento 

do território e urbanismo, nomeadamente: a) O direito de participação efetiva nos 

procedimentos de incidência na ocupação, uso e transformação dos solos através da 

apresentação de propostas, sugestões e reclamações, bem como o direito a obter uma 

resposta fundamentada da administração nos termos da lei; b) O direito de acesso à 

informação de que as entidades públicas disponham e aos documentos que integram 

os procedimentos referidos”. 

O presente relatório vem dar cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 89º do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT – Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio), no qual se estabelece que posteriormente ao período de 

discussão pública, a Câmara Municipal pondera e divulga os resultados desta, 

através da comunicação social da plataforma colaborativa de gestão territorial e 

elabora a versão final da proposta do plano para sua respetiva aprovação. Para o 

efeito, o mesmo diploma legal institui a obrigatoriedade de elaboração de um 

relatório de ponderação das participações recebidas em sede de discussão pública 

(alínea e) do n.º 3 do artigo 97.º). 
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O presente relatório estrutura-se em três partes principais, onde na primeira parte 

são expostos a abertura do período de publicitação e os meios utilizados para a 

divulgação da Discussão Pública pelo município de Felgueiras; a segunda parte 

trata-se da metodologia adotada para realizar a análise das ponderações 

juntamente com seu resultado e, por fim, a terceira parte explana as alterações 

decorrentes da Discussão Pública. 
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2. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 

 

A Câmara Municipal de Felgueiras, em conformidade com o que está previsto no 

n.º1 do artigo 89.º do RJIGT, tornou público, através do aviso n.º 9979-B/2021, 

publicado em Diário da República, 2.ª Série n.º 102, de 26 de maio de 2021, a 

deliberação, realizada em reunião no dia 20 de maio de 2021, a deliberação, 

realizada em reunião no dia 18 de junho de 2021, de submissão da proposta de 

Revisão do PDM de Felgueiras a um período de discussão pública, pelo prazo de 

30 dias úteis a contar do 5.º dia da publicação do referido aviso em Diário da 

República (Figura 1). Entretanto, o prazo foi prorrogado, conforme aviso n.º 

14634/2021 publicado em Diário da República, 2ª Série n.º 150, de 04 de agosto de 

2021 (Figura 2). 

Figura 1 | Publicitação do Período de Discussão Pública – Extrato Diário da República. 

  

Fonte: Aviso n.º 9979-B/2021, Diário da República, 2.ª série – N.º 102 – 26 de maio de 2021 
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Figura 2 | Publicitação do Período de Discussão Pública – Extrato Diário da República. 

 

Fonte: Aviso n.º 14634/2021, Diário da República, 2.ª série – N.º 150 – 04 de agosto de 2021 
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3. PUBLICITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 

 

Nos termos do artigo 89.º do RJIGT, “concluído o período de acompanhamento e, 

quando for o caso, decorrido o período adicional de concertação, a câmara municipal, 

procede à abertura de um período de discussão pública, através de aviso a publicar no 

Diário da República e a divulgar através da comunicação social, da plataforma 

colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítio na Internet, do qual consta o 

período de discussão pública e a forma como os interessados podem apresentar as 

suas reclamações, observações ou sugestões (...)”. 

Portanto, em conformidade com o disposto do diploma legal referido 

anteriormente, a abertura do período de Discussão Pública da RPDM de Felgueiras 

e respetiva forma de participação foram divulgados nos seguintes modos: 

 Publicação em Diário da República (Figuras 1 e 2); 

 Publicitação na comunicação social (Figura 3); 

 Publicitação na página de internet do Município (Figura 4); 

 Publicitação na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (Figura 5). 

 

Figura 3 | Publicitação do período de Discussão Pública na Comunicação Social (JN, 20.07.2021) 
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Figura 4 | Publicitação do período de Discussão Pública na página de internet do município. 

 

Fonte: Município de Felgueiras. 
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Figura 5 | Publicitação do período de Discussão Pública na Plataforma Colaborativa de Gestão 

Territorial. 

 

No período de Discussão Pública, os documentos disponibilizados consistem nos 

elementos que constituem e acompanham a proposta da 1.ª Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Felgueiras, nomeadamente: 
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I - Elementos Fundamentais: 

 

II - Elementos de Acompanhamento: 

  

III - Elementos Complementares: 

 

Os referidos documentos puderam ser consultados diretamente no site 

institucional do município de Felgueiras (www.cm-felgueiras.pt) e presencialmente 

nos Serviços de Ordenamento do Território, no edifício dos Paços do Concelho, 

mediante marcação prévia. 
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Figura 6 | Disponibilização dos documentos para consulta no âmbito do período de discussão 

pública da RPDM Felgueiras, no site do Município. 

 

Fonte: Município de Felgueiras. 

Figura 7 | Disponibilização dos documentos para consulta no âmbito do período de discussão 

pública da RPDM Felgueiras, no site do Município. 

 

Fonte: Município de Felgueiras. 
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Figura 8 | Disponibilização dos documentos para consulta no âmbito do período de discussão 

pública da RPDM Felgueiras, no site do Município. 

 

Fonte: Município de Felgueiras. 

 

Figura 9 | Disponibilização dos documentos para consulta no âmbito do período de discussão 

pública da RPDM Felgueiras, no site do Município. 

 

Fonte: Município de Felgueiras. 
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4. MODALIDADE DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

 

Durante o período de Discussão Pública, os interessados puderam apresentar as 

sugestões, questões e reclamações por escrito e dirigidas ao Presidente da 

Câmara Municipal de Felgueiras, por carta registada com aviso de receção; ou 

através da plataforma disponível em: http://sig.cm-

felgueiras.pt/geoportal?webpdm (Figura 10). 

 

Figura 10 | Espaço para participação pública no âmbito do período de discussão pública da 

RPDM Felgueiras, no site do Município. 

 

Fonte: Município de Felgueiras. 
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Figura 11 | Ficha para participação pública no âmbito do período de discussão pública da 

RPDM Felgueiras, no site do Município. 

 

Fonte: Município de Felgueiras. 
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Figura 12 | Ficha para participação pública no âmbito do período de discussão pública da 

RPDM Felgueiras, no site do Município. 

 

Fonte: Município de Felgueiras. 



19 | 123 
 

 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

REVISÃO DO PDM 2021 

                                                                                                                                                                  

5. METODOLOGIA ADOTADA NA ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS 

PARTICIPAÇÕES 

 

De acordo com o disposto nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 89º do RJIGT “a câmara 

municipal pondera as reclamações, as observações, as sugestões e os pedidos de 

esclarecimento, apresentados pelos particulares, ficando obrigada a resposta 

fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade ou incompatibilidade com programas e planos territoriais e com 

projetos que devem ser ponderados em fase de elaboração; 

b) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

c) A lesão de direitos subjetivos. 

4 – A resposta referida no número anterior é comunicada por escrito aos interessados, 

sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 83/95, de 31 de agosto. 

5 – Sempre que necessário ou conveniente, a câmara municipal promove o 

esclarecimento direto aos interessados, quer através dos próprios técnicos, quer 

através do recurso a técnicos da administração direta ou indireta do Estado e das 

regiões autónomas.”. 

Após finalizado o período formal da Discussão Pública teve início o processo de 

análise e ponderação das participações recebidas. 

 

5.1. METODOLOGIA ADOTADA 

A metodologia adotada para a análise e ponderação das participações iniciou-se 

com a sua sistematização numa lista extensa com as informações constantes das 

mesmas, a fim de agrupar, sempre que possível, as participações de cunho 

semelhante, seja pelo conteúdo da participação ou pela situação inerente da área 

abordada, para possibilitar uma ponderação eficiente e imparcial. 
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A partir das participações analisadas, foi estabelecido uma matriz de avaliação 

com a consideração do enquadramento territorial e nos princípios e estratégias de 

ordenamento da revisão do PDM de Felgueiras. 

 

6. ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES 

 

6.1. CRITÉRIOS GERAIS PARA AVALIAÇÃO 

 

As participações foram analisadas individualmente, avaliando-se o seu 

enquadramento nos princípios e estratégias de ordenamento da revisão do PDM 

de Felgueiras. Posteriormente foi estabelecida uma matriz de avaliação para a 

ponderação das mesmas, com a consideração do enquadramento territorial, do 

conteúdo e do tipo da participação. Assim, a construção da “matriz de avaliação” 

teve sua construção em desenvolvimento sempre que surgissem novos casos que 

ainda não estavam nela enquadrados. A seguir listam-se os princípios gerais que 

basearam a construção da matriz de análise: 

 Aceites pelo município os requerimentos de inclusão em solo urbano, 

aglomerado rural e áreas empresarias, sempre que cumprissem com o 

disposto pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto e, 

cumulativamente, não incidissem em nenhuma condicionante; 

 Aceites pelo município e submetido à análise de entidade de tutela os 

requerimentos de inclusão em solo urbano, aglomerado rural e áreas 

empresarias, sempre que cumprissem com o disposto pelo Decreto 

Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto e que incidem em áreas com 

condicionantes; 

 Recusa pelo município dos requerimentos de inclusão em solo urbano, 

aglomerado rural e áreas empresarias, para áreas que não cumprem com o 

disposto pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto; 

 Aceite pelo município de ser realizada alteração, sempre que fosse exposta 

inconformidade de aplicação dos critérios de qualificação do solo; 
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 Aceites pelo município os requerimentos que invocam compromisso 

urbanístico válido (e submetido à apreciação de entidades de tutela das 

condicionantes quando aplicável). 

 

6.2. MATRIZ DE ANÁLISE 

 

A matriz de análise desenvolvida para a ponderação das participações, funciona 

com o enquadramento de cada participação a constituir a ponderação final, com 

as considerações e critérios adotados. Assim, a aplicação da matriz permite a 

construção da ponderação individual e imparcial das participações, pela junção 

das respostas nos diferentes “níveis” enquadrados.  

A matriz de análise total resultou no exposto do Anexo I. Para dar melhor 

respostas aos casos mais específicos, foi recorrido à uma listagem de respostas 

tipificadas que compõem a fundamentação e ponderação do município, esta 

listagem consta no anexo II. 

 

7. RESULTADO – TABELA GERAL DE PONDERAÇÃO 

 

Com a aplicação da matriz de análise para a aferição individual de todas as 

participações na discussão pública, é apresentada no Anexo III a tabela geral da 

ponderação. 

Para os casos em que foi necessária a análise e ponderação jurídica, foram 

discorridas respostas pormenorizadas naquilo que incidia o caso. A apresentação 

da ponderação dos respetivos, constam do Anexo IV. 
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8. LAPSOS/ERROS/OMISSÕES DETETADOS PELA EQUIPA 

Foram introduzidas, pela equipa, algumas alterações decorrentes de lapsos, 

pequenas retificações e clarificações que não afetam o modelo de ocupação 

territorial definido na proposta do Plano. 

Estas alterações sumarizam-se no quadro seguinte: 

Quadro 3 | Tabela de lapsos, erros e omissões corrigidos para a versão final 

Elemento do Plano Erro/lapso/omissão  Correção efetuada 

Regulamento Formatação deficiente Formatação corrigida 

Lapsos diversos (remissão para 

legislação, gralhas na 

numeração, uniformização de 

linguagem, atualização de 

anexos) 

Foram introduzidas 

correções para clarificação 

de texto, sem alteração dos 

seus princípios e contexto, 

em observância da 

estrutura e coerência global 

do regulamento face a 

estratégia territorial 

proposta. 

Planta e Relatório do 

Património Cultural e, por 

consequência, na PO II – 

Salvaguardas e Execução do 

Plano  

Omissão de dois imóveis no 

Património arquitetónico não 

classificado 

Acréscimo dos dois imóveis 

PC I – Condicionantes Gerais Erro na transcrição nas zonas 

de sobre-exposição ao ruído 

Correção do erro em 

consonância com o Mapa de 

Ruído 

PO I – Classificação e 

Qualificação do Solo 

Lapso na qualificação de solo 

em espaço de utilização 

coletiva (Monte do Ladário – 

Lixa) por analogia com outros 

espaços de natureza similar 

Correção no sentido de 

manter a coerência da 

proposta 

   

 

 

 



23 | 123 
 

 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

REVISÃO DO PDM 2021 

                                                                                                                                                                  

ANEXO I – Matriz de Ponderação 
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TIPO DE PARTICIPAÇÃO TIPO DE REQUISIÇÃO RESPOSTA_1 RESPOSTA_2 RESPOSTA_3 RESULTADO_CMF 
IN

C
ID

ÊN
C

IA
 T

ER
R

IT
O

R
IA

L 
- 

A
LT

ER
A

Ç
Ã

O
 N

A
 C

LA
SS

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 S
O

LO
 

Inclusão em áreas edificáveis (solo 
urbano/aglomerado rural/espaço de 

atividades económicas) 

Sem Condicionantes 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015   Aceite 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 de 
infraestruturação, porém, a participação propõe contrato 

de planeamento em que assume os encargos pela 
infraestruturação da área. 

  Aceite 

Área cumpre parcialmente os critérios do DR.º 15/2015. 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m); 

Aceite parcial 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média da envolvente; 

Aceite parcial por ser apenas a área servida de 
infraestruturas; 

Aceite parcial por ser apenas a área com acesso viário; 

Aceite parcial por ser apenas a área designada para a 
edificação do compromisso; 

Área não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 por não estar 
em área consolidada/parcialmente consolidada; 

Não aceite 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 pois não se 
observa continuidade com o aglomerado; 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir 
as infraestruturas; 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir 
via habilitante; 

Com condicionantes 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 

Aceite parcial - apenas área NÃO incidente em RAN 
Aceite parcial pelo município / 

aguarda parecer da(s) entidade(s) de 
tutela 

Aceite parcial - apenas área NÃO incidente em REN 
Aceite parcial pelo município / 

aguarda parecer da(s) entidade(s) de 
tutela 

  
Aceite pelo município / aguarda 

parecer da(s) entidade(s) de tutela 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 de 
infraestruturação, porém, a participação propõe contrato 

de planeamento em que assume os encargos pela 
infraestruturação da área. 

  
Aceite pelo município / aguarda 

parecer da(s) entidade(s) de tutela 

Área cumpre parcialmente os critérios do DR.º 15/2015. 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m); 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) de 

tutela 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média da envolvente; 

Aceite parcial por ser apenas a área servida de 
infraestruturas; 
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TIPO DE PARTICIPAÇÃO TIPO DE REQUISIÇÃO RESPOSTA_1 RESPOSTA_2 RESPOSTA_3 RESULTADO_CMF 

Aceite parcial por ser apenas a área com acesso viário; 

Aceite parcial por ser apenas a área designada para a 
edificação do compromisso; 

Área não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 por não estar 
em área consolidada/parcialmente consolidada; 

Não aceite 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 pois não se 
observa continuidade com o aglomerado; 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir 
as infraestruturas; 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir 
via habilitante; 

  
Áreas incidentes em áreas percorridas por incêndio e não 

incidentes em solo urbano no PDM em vigor 
  

Exclusão de áreas edificáveis n.a. 

Avaliação casuística 

Aceite 

Aceite parcial 

Não aceite 

Atividade na área não compatível com qualificação do 
solo proposta, sendo atividade pré existente e 

qualificação do solo diferente do PDM em vigor. 
  Aceite 

Atividade na área não compatível com qualificação do 
solo proposta, sendo atividade pré existente e 

qualificação do solo igual do PDM em vigor. 
  Não aceite 

Atividade na área não compatível com qualificação do 
solo proposta, não sendo atividade pré existente. 

  Não aceite 

Acerto de cadastro (1) (solo urbano/solo 
rústico) 

Sem Condicionantes 
Área relevante urbanisticamente (2)   Aceite 

Área não relevante urbanisticamente (2)   Não aceite 

Com condicionantes 
Área relevante urbanisticamente (2)   

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de tutela 

Área não relevante urbanisticamente (2)   Não aceite 

Identificação de novo aglomerado rural 

Sem Condicionantes 

Cumpre os critérios para identificação como aglomerado 
rural (3) 

  Aceite 

Não cumpre os critérios para identificação como 
aglomerado rural (3) 

  Não aceite 

Com condicionantes 
Cumpre os critérios para identificação como aglomerado 

rural (3) 
  

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de tutela 
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TIPO DE PARTICIPAÇÃO TIPO DE REQUISIÇÃO RESPOSTA_1 RESPOSTA_2 RESPOSTA_3 RESULTADO_CMF 

Não cumpre os critérios para identificação como 
aglomerado rural (3) 

  Não aceite 

            

IN
C
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ÊN

C
IA
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R
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O
R
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L 

- 
O

U
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O
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Alteração de qualificação do solo (sem 
alterar a classificação) (4) 

Avaliação casuística 
Verificada inconformidade com o disposto para a 

proposta de qualificação da área 

Área incidente em RAN, deve estar incluída em espaço 
agrícola; Aceite 

  

Avaliação casuística 
Verificada inconformidade parcial com o disposto para a 

proposta de qualificação da área 

Área parcialmente conforme incidência em RAN, deve 
estar incluída em espaço agrícola; Aceite parcial 

  

Avaliação casuística 
Não se verifica inconformidade com o disposto para a 

proposta de qualificação da área 
  Não aceite 

Criação de UE/UOPG Avaliação casuística 

Exclusão de UE/UOPG Avaliação casuística 

Exclusão de condicionante(s) (REN/RAN) Avaliação casuística 

Há incidência em REN e RAN, porém, a exclusão é apenas 
da REN Aceite pelo município / aguarda 

parecer da(s) entidade(s) de tutela 
Há incidência em REN e RAN, porém, a exclusão é apenas 

da RAN 

Requerimento não processado pela CMF  

Sem Condicionantes 

Processo válido 
Pedido processado e deferido pela CMF e aceite 

consoante as necessidades para cumprir o compromisso 
Aceite 

Processo não válido 
Pedido posterior ao início do período de discussão pública Não aceite 

Pedido processado e indeferido pela CMF Não aceite 

Com condicionantes 

Processo válido 
Pedido processado e deferido pela CMF e aceite pelo 
município consoante as necessidades para cumprir o 

compromisso 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de tutela 

Processo não válido 
Pedido posterior ao início do período de discussão pública Não aceite 

Pedido processado e indeferido pela CMF Não aceite 

Existência de compromisso urbanístico 
válido 

Sem Condicionantes Processo válido 
Aceite consoante as necessidades para cumprir o 

compromisso 
Aceite 

Com condicionantes Processo válido 
Aceite pelo município consoante as necessidades para 

cumprir o compromisso 
Aceite pelo município / aguarda 

parecer da(s) entidade(s) de tutela 

Exposições n.a. 

Outros Avaliação casuística 
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Alteração no regulamento 

Avaliação casuística 

Avaliação casuística 

Avaliação casuística 

Pedido de esclarecimento sobre o 
regulamento 

Avaliação casuística 
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Exposições n.a. 

Outros Avaliação casuística 

      

      

      

 

NOTAS: 

 

(1) Possível de se considerar como acerto de cadastro apenas ao longo das vias infraestruturadas, nunca para tardoz da via, exceto quando não cumprir a profundidade mínima dada como frente de 
construção para os aglomerados (40m), ou seja, uma parcela que já tenha os 40 m, não se inclui mais nada em profundidade. 

 

(2) Área mínima de relevância urbanística a partir de 50m2, exceto em casos de loteamentos com alvará aprovado. 

 

(3) Critérios de delimitação para a qualificação do solo e para a classificação em aglomerado rural consoante relatório de fundamentação 

 

(4) Apenas ponderado caso se verifique erro de aplicação dos critérios de qualificação do solo. 
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ANEXO II – Respostas tipificadas da 

matriz de ponderação 
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Respostas_2 tipificadas 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 de infraestruturação, porém, a participação 
propõe contrato de planeamento em que assume os encargos pela infraestruturação 
da área; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 apenas parcialmente (disponibilidade de 
infraestruturas); 

Área não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; 

Atividade na área não compatível com qualificação do solo proposta, sendo atividade 
pré existente e qualificação do solo diferente do PDM em vigor; 

Atividade na área não compatível com qualificação do solo proposta, sendo atividade 
pré existente e qualificação do solo igual do PDM em vigor; 

Atividade na área não compatível com qualificação do solo proposta, não sendo 
atividade pré existente; 

Área relevante urbanisticamente; 

Área não relevante urbanisticamente; 

Cumpre os critérios para identificação como aglomerado rural; 

Não cumpre os critérios para identificação como aglomerado rural; 

Verificado erro de aplicação dos critérios de qualificação do solo; 

Verificado erro parcial de aplicação dos critérios de qualificação do solo; 

Não verificado erro de aplicação dos critérios de qualificação do solo/UOPG; 

Não é possível de se cumprir o compromisso com a qualificação proposta e área 
cumpre com os critérios do DR.º 15/2015; 

Não é possível de se cumprir o compromisso com a qualificação proposta e área não 
cumpre com os critérios do DR.º 15/2015 de infraestruturação, porém, a participação 
propõe contrato de planeamento em que assume os encargos pela infraestruturação 
da área; 
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É possível de se cumprir o compromisso com a qualificação proposta; 

Não é possível de se cumprir o compromisso com a qualificação proposta e área não 
cumpre com os critérios do DR.º 15/2015; 

Parecer favorável e válido da DRAP-N para ampliação de edificado existente, em 
espaço agrícola incidente em RAN; 

Parecer favorável e válido da DRAP-N para construção anexo de apoio agrícola, em 
espaço agrícola incidente em RAN; 

Parecer favorável e válido da DRAP-N para construção de edificado para turismo rural, 
em espaço agrícola incidente em RAN; 

Há incidência em REN e RAN, porém, a exclusão é apenas da REN; 

Há incidência em REN e RAN, porém, a exclusão é apenas da RAN; 

Existência de compromisso urbanístico válido; 

Existência de processo RERAI; 

Requerimento fora do âmbito do PDM; 

Ponderação jurídica; 

Sem continuidade para a qualificação pretendida; 

Área incidente em áreas percorridas por incêndio e não incluída em áreas edificáveis 
no PDM em vigor; 

Área incidente em áreas percorridas por incêndio e mas incluída em áreas edificáveis 
no PDM em vigor; 

Não se verifica necessidade de inclusão em UOPG pela existência de estudo prévio 
para a área; 
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Respostas_3 tipificadas: 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção média (40m); 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção média da envolvente; 

Não se verifica inconformidade com a proposta de qualificação da área; 

Área incidente em RAN, deve estar incluída em espaço agrícola; 

Aceite parcial por ser apenas a área servida de infraestruturas; 

Aceite parcial por ser apenas a área designada para a edificação do compromisso; 

Aceite parcial por ser apenas a área com acesso viário; 

Aceite consoante as necessidades para cumprir o compromisso; 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 por não estar em área 
consolidada/parcialmente consolidada; 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir as infraestruturas; 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via habilitante; 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa continuidade com o 
aglomerado; 

Aceite parcial - apenas área NÃO incidente em RAN; 

Aceite parcial - apenas área NÃO incidente em REN; 

Aceite para excluir da(s) condicionante(s); 

A exclusão da condicionantes (REN) será processada aquando da concretização da 
UOPG em que a parcela está inserida; 
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Não cumpre pois tem n.º de edificado abaixo do mínimo e/ou distância entre os 
edificados acima do máximo; 

Área muito extensa sem ocupação; 

Exclusão de condicionante(s) apenas da área edificada; 

Aceite por ser acerto de cadastro; 

Mancha de REN isolada e de pequena dimensão; 

Área de dimensão reduzida para ser possível criar polígono de classificação distinta da 
adjacente; 

Processo invocado não figura um compromisso urbanístico válido; 

A qualificação/ordenamento permite o uso requerido; 

Área será incluída em Aglomerado rural; 

Já parcialmente ponderado através de outras participações pontuais; 

A pretensão poderá ser realizada sem a criação de nova UOPG/inclusão em UOPG; 

Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN; 

Aceite parcial por ser apenas área não incidente em áreas percorridas por incêndio; 
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ANEXO III – Tabela Geral de 

Ponderação 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

1 Não - nulo 
   

       
    

 

2 Não - nulo 
   

       
    

 

3 Sim Sendim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas área não incidente em áreas 
percorridas por incêndio;  

Aceite Aceite - Aceite 

 

4 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Não 
cumpre os critérios para identificação como 

aglomerado rural;   
- - - Não aceite 

 

5 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

6 Sim Airães 
Incidência 

territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Existência de compromisso urbanístico válido;   
- - Aceite Aceite 

 

7 Não - repetido 
   

       
    

 

8 Não - repetido 
   

  
     

 

9 Não - repetido 
   

       
    

 

10 Sim Revinhade 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite; Aceite; Área sem condicionantes;    - - - Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

11 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN;  

Aceite Aceite - Aceite 

 

12 Não - repetido 
   

       
    

 

13 Não - repetido 
   

  
     

 

14 Sim Aião Outros Exposições 
Será verificado e corrigido em 

conformidade, se for caso; 
Será verificado e corrigido em conformidade; 
Incidência em condicionantes não aplicável;       

Não aceite 

 

15 Sim Jugueiros 
Incidência 

territorial - outros 

Inclusão em 
espaços naturais e 

paisagísticos 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN;  Não se 
verifica inconformidade com a proposta de 

qualificação da área;  
- - - Não aceite 

 

16 Sim Jugueiros 
Incidência 

territorial - outros 
Inclusão em 

espaços agrícolas 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área com incidência em REN e RAN;  
Área incidente em RAN, deve estar incluída em espaço 

agrícola;  
- - - Aceite 

 

17 Sim Jugueiros 
Incidência 

territorial - outros 

Inclusão em 
espaços naturais e 

paisagísticos 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área com incidência em REN e RAN;  
Área incidente em RAN, deve estar incluída em espaço 

agrícola;  
- - - Aceite 

 

18 Sim Jugueiros 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Exposições Não aceite; 
Não aceite; Área com incidência em REN e RAN;  Não 

se verifica inconformidade com a proposta de 
qualificação da área;  

- - - Não aceite 

 

19 Sim Jugueiros Outros Exposições 
Será verificado e corrigido em 

conformidade, se for caso; 
Será verificado e corrigido em conformidade; 
Incidência em condicionantes não aplicável;       

Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

20 Sim Jugueiros Outros Exposições 
Será verificado e corrigido em 

conformidade, se for caso; 
Será verificado e corrigido em conformidade; 
Incidência em condicionantes não aplicável;       

Não aceite 

 

21 Sim Jugueiros Outros Exposições 
Será verificado e corrigido em 

conformidade, se for caso; 
Será verificado e corrigido em conformidade; 
Incidência em condicionantes não aplicável;       

Aceite 

 

22 Sim Jugueiros Outros Exposições 
Será verificado e corrigido em 

conformidade, se for caso; 
Será verificado e corrigido em conformidade; 
Incidência em condicionantes não aplicável;       

Aceite 

 

23 Sim Jugueiros 
Incidência 

territorial - outros 
Inclusão em 

espaços florestais 
Não aceite; Não aceite; Área com incidência em REN e RAN;    - - - Não aceite 

 

24 Sim Jugueiros 
Incidência 

territorial - outros 
Inclusão em 

espaços agrícolas 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área com incidência em REN e RAN;  
Área incidente em RAN, deve estar incluída em espaço 

agrícola;  
- - - Aceite 

 

25 Não - repetido 
   

  
     

 

26 Não - repetido 
   

       
    

 

27 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

28 Sim Penacova 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Cumpre os 
critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os critérios do 
DR.º 15/2015 pois não se observa continuidade com o 

aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

29 Sim Sendim 
Incidência 

territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Existência de compromisso urbanístico válido;   

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

30 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN e RAN;    

- - - Aceite 

 

31 Sim Pinheiro 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área sem condicionantes; Cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 apenas parcialmente 
(disponibilidade de infraestruturas);   

- - - Aceite 

 

32 Sim Pinheiro 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes; Cumpre os 
critérios do DR.º 15/2015 apenas parcialmente 

(disponibilidade de infraestruturas);   
- - - Aceite 

 

33 Não - repetido 
   

       
    

 

34 Sim n.a. Outros Outros Aceite; Aceite; Incidência em condicionantes não aplicável;    - - - Aceite 
 

35 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite parcial; 
Aceite parcial; Área sem condicionantes;  Aceite 
parcial por ser apenas a área designada para a 

edificação do compromisso;  
- - - Aceite 

 

36 Não - repetido 
   

       
    

 

37 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

38 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN;    

Aceite aceite - Aceite 

 

39 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN;    

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

40 Sim Jugueiros 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes; Cumpre os 
critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial por ser 

apenas a frente de construção média (40m);  
- - - Aceite 

 

41 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Não cumpre 
os critérios para identificação como aglomerado rural;   

- - - Não aceite 

 

42 Não - repetido 
   

       
    

 

43 Não - repetido 
   

       
    

 

44 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite por já estar contemplado na 
proposta; 

Aceite por já estar contemplado na proposta; Área 
com incidência em RAN; Parecer favorável e válido da 

DRAP-N para ampliação de edificado existente, em 
espaço agrícola incidente em RAN;   

- - - Aceite 

 

45 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN; Há incidência em REN e RAN, porém, a exclusão 

é apenas da REN;   

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

46 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Criação de 
UE/UOPG 

Aceite; 
Aceite; Área sem condicionantes; Existência de 

compromisso urbanístico válido;   
- - - Aceite 

 



39 | 123 
 

 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

REVISÃO DO PDM 2021 

                                                                                                                                                                  

              
Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

47 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes; Não verificado 

erro de aplicação dos critérios de qualificação do 
solo/UOPG;   

- - - Não aceite 

 

48 Sim Sendim 
Incidência 

territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Existência de compromisso urbanístico válido;   

Aceite 
parcial 

Aceite 
parcial 

- 
Aceite 
parcial 

 

49 Sim Aião 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 
relevante urbanisticamente;   

- - - Não aceite 

 

50 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
UE/UOPG 

Aceite; 
Aceite; Área sem condicionantes; Não se verifica 

necessidade de inclusão em UOPG pela existência de 
estudo prévio para a área.   

- - - Aceite 

 

51 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN;    

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

52 Não - repetido 
   

  
     

 

53 Sim Regilde 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;  

Exclusão de condicionante(s) apenas da área 
edificada;  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

54 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN;  Aceite parcial - apenas área NÃO incidente em 

RAN  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

55 Não - repetido 
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Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

56 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área 
incidente em áreas percorridas por incêndio e não 

incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor;   
   

Não aceite 

 

57 Não - repetido 
   

       
    

 

58 Não - repetido 
   

       
    

 

59 Não - repetido 
   

       
    

 

60 Não - repetido 
   

       
    

 

61 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo rústico 

Aceite; 
Aceite; Área sem condicionantes; Existência de 

compromisso urbanístico válido;   
- - - Aceite 

 

62 Não - repetido 
   

       
    

 

63 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Processo 
invocado não figura um compromisso urbanístico 

válido.  

- - - Não aceite 

 

64 Sim Idães 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN;  Exclusão de condicionante(s) apenas da área 

edificada;  

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 
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tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

65 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN;  

- - Aceite Aceite 

 

66 
Não - 

incompleto    
       

    

 

67 
Não - 

incompleto    
       

    

 

68 
Não - 

incompleto    
       

    

 

69 
Não - 

incompleto    
       

    

 

70 
Não - 

incompleto    
       

    

 

71 
Não - 

incompleto    
       

    

 

72 
Não - 

incompleto    
       

    

 

73 
Não - 

incompleto    
       

    

 

74 
Não - 

incompleto    
       

    

 

75 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 
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Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

76 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN; Há incidência em REN e RAN, porém, a exclusão 

é apenas da REN;   

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

77 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes; Cumpre os 
critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial por ser 

apenas a frente de construção média (40m);  
- - - Aceite 

 

78 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN;  

Aceite Aceite - Aceite 

 

79 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

80 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

81 Sim 
Torrados e 

Sousa 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN;    

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

82 Sim 
Torrados e 

Sousa 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN;    

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 
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tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

83 Sim 
Vila Verde e 

Santão 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN;  

Aceite Aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

84 Sim Refontoura 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN; Existência de compromisso urbanístico válido;   

Não 
aceite 

Não aceite Aceite Não aceite 

 

85 Sim Refontoura 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN;    

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

86 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite Aceite Não aceite 

 

87 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN; Existência de compromisso urbanístico válido;   

Aceite Aceite Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

88 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite; 
Aceite; Incidência em condicionantes não aplicável; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - - Aceite 

 

89 Sim 
Torrados e 

Sousa 
Incidência 

territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN; Existência de compromisso urbanístico válido;   

- - Aceite Aceite 

 

90 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Aceite; 
Aceite; Área sem condicionantes; Cumpre os critérios 

do DR.º 15/2015;   
- - - Aceite 

 

91 Não - repetido 
   

       
    

 

92 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Processo 
invocado não figura um compromisso urbanístico 

válido.  

- - - Não aceite 

 

93 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Aceite Aceite Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

94 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

95 Sim Pinheiro 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

96 Não - repetido 
   

       
    

 

97 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

98 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

99 Não - repetido 
   

       
    

 

100 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN;  

aceite aceite - Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

101 Sim Sendim 
Incidência 

territorial - outros 
Pedido de 

esclarecimento 
O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito.     
   

Não aceite 

 

102 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN;    

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

103 Sim Pinheiro 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área com incidência em REN; Cumpre 
os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial - apenas 

área NÃO incidente em REN  
   

Aceite 
parcial 

 

104 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 apenas 
parcialmente (disponibilidade de infraestruturas); 

Aceite parcial por ser apenas a área com acesso viário;  

- - Aceite Aceite 

 

105 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

106 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

107 Sim Jugueiros 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Aceite Aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

108 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN;  Exclusão de condicionante(s) apenas da área 

edificada;  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

109 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;  

Aceite por ser acerto de cadastro;  
- - Aceite Aceite 

 

110 Sim Refontoura 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

111 Sim 
Vila Verde e 

Santão 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;  

Aceite por ser acerto de cadastro;  
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

112 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

113 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Existência de compromisso urbanístico válido; Aceite 
consoante as necessidades para cumprir o 

compromisso  

- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

114 Sim Sendim 
Incidência 

territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Existência de compromisso urbanístico válido; Aceite 
consoante as necessidades para cumprir o 

compromisso  

- - Aceite Aceite 

 

115 Sim Airães 
Incidência 

territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN; Existência de compromisso urbanístico válido; 

Aceite consoante as necessidades para cumprir o 
compromisso  

Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

116 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;  

Aceite por ser acerto de cadastro;  
- - Aceite Aceite 

 

117 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área sem condicionantes; Não verificado 
erro de aplicação dos critérios de qualificação do 

solo/UOPG;   
- - - Não aceite 

 

118 Sim Pinheiro 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em RAN;    

- - - Aceite 

 

119 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

120 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

121 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

122 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN e RAN; Área 

não cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - - Aceite 

 

123 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Existência de compromisso urbanístico válido; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

124 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN;  

aceite aceite - Aceite 

 

125 Não - repetido 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

126 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

127 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
Aceite Aceite 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

128 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite Aceite 
Aceite 
parcial 

 

129 Não - repetido 
   

       
    

 

130 Não - repetido 
   

       
    

 

131 Sim Revinhade 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

132 Sim Sendim 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Área muito 

extensa sem ocupação;  
- - - Não aceite 

 

133 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

134 Não - repetido 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

135 Não - repetido 
   

       
    

 

136 Sim 
Vila Fria e 
Vizela (São 

Jorge) 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN e RAN;    

- - - Aceite 

 

137 Sim Sendim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

da envolvente;  

- - Aceite Aceite 

 

138 Sim Friande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Não aceite; 
Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 

não cumpre os critérios do DR.º 15/2015;      
Não aceite 

 

139 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

140 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

141 Não - repetido 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

142 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Cumpre os 
critérios para identificação como aglomerado rural;   

- - - Não aceite 

 

143 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
UE/UOPG 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes; Não verificado 

erro de aplicação dos critérios de qualificação do 
solo/UOPG;   

- - - Aceite 

 

144 Sim Idães 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN;    

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

145 Sim 
Vila Verde e 

Santão 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 apenas 
parcialmente (disponibilidade de infraestruturas); 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m);  

Aceite Aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

146 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

147 Sim 
Unhão e 
Lordelo 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 apenas 
parcialmente (disponibilidade de infraestruturas); 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m);  

aceite aceite - Aceite 

 

148 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Existência de processo RERAI; Aceite para excluir da(s) 
condicionante(s);  

aceite aceite - Aceite 

 

149 Sim Sendim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

150 Não - repetido 
   

       
    

 

151 Não - repetido 
   

       
    

 

152 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite por já estar contemplado na 
proposta; 

Aceite por já estar contemplado na proposta; Área 
com incidência em RAN; Parecer favorável e válido da 
DRAP-N para construção anexo de apoio agrícola, em 

espaço agrícola incidente em RAN;   

- - - Aceite 

 

153 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN;  

aceite aceite - aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

154 Sim Penacova 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

155 Não - repetido 
   

       
    

 

156 Não - repetido 
   

  
     

 

157 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

158 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

159 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

160 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN e RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 apenas 
parcialmente (disponibilidade de infraestruturas); 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m);  

- - - Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

161 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

162 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

163 Sim 
Unhão e 
Lordelo 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

164 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   

- - - Não aceite 

 

165 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial - apenas área NÃO incidente em REN  

- - Aceite Aceite 
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Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

166 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   

- - - Não aceite 

 

167 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

168 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

169 Sim 
Vila Fria e 
Vizela (São 

Jorge) 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

170 Sim Sendim 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN;    

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

171 Sim 
Vila Verde e 

Santão 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes;  Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 
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tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

172 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

173 Sim Jugueiros 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

174 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

175 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Não 
cumpre os critérios para identificação como 

aglomerado rural;   
- - - Não aceite 

 

176 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

177 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

178 Não - repetido 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

179 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN e RAN;  

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m);  

- - - Aceite 

 

180 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em RAN;  Aceite 

parcial por ser apenas a frente de construção média 
(40m);  

- - - Aceite 

 

181 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

182 Não - nulo 
   

       
    

 

183 Não - nulo 
   

       
    

 

184 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

185 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a área com acesso viário;  

- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

186 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
aceite Não aceite - Não aceite 

 

187 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN e RAN;  

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média da envolvente;  

- - - Aceite 

 

188 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

189 Sim 
Unhão e 
Lordelo 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

190 Sim Revinhade 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

Ponderação 
jurídica em 

anexo 

191 Não - repetido 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

192 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

193 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

194 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes; Cumpre os 
critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial por ser 

apenas a frente de construção média da envolvente;  
- - - 

Aceite 
parcial 

Ponderação 
jurídica em 

anexo 

195 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

196 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

aceite aceite - Aceite 

 

197 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

198 Sim Idães 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN;    

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

199 Não - repetido 
   

       
    

 

200 Sim 
Unhão e 
Lordelo 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite por ser 

acerto de cadastro;  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

201 Não - repetido 
   

       
    

 

202 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN;  Aceite parcial - apenas área NÃO incidente em 

RAN  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

203 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN;    

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

204 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

205 Sim Penacova 
Incidência 

territorial - outros 
Exposições 

Será verificado e corrigido em 
conformidade, se for caso; 

Será verificado e corrigido em conformidade; 
Incidência em condicionantes não aplicável;       

Não aceite  

206 Sim Pinheiro 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN;  Aceite 

parcial por ser apenas a frente de construção média 
da envolvente;  

- - - Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

207 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

208 Sim Aião 
Incidência 

territorial - outros 
Outros Não aceite; Não aceite;  Requerimento fora do âmbito do PDM.   - - - Não aceite 

 

209 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial - apenas área NÃO incidente em RAN  

aceite Aceite - Aceite 

 

210 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em RAN;  Aceite 

parcial por ser apenas a frente de construção média 
(40m);  

- - - Aceite 

 

211 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

212 Sim 
Unhão e 
Lordelo 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

213 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; 
Cumpre os critérios para identificação como 

aglomerado rural;   
- - - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

214 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 apenas 
parcialmente (disponibilidade de infraestruturas); 

Aceite parcial por ser apenas a área com acesso viário;  

   

Aceite 
parcial 

 

215 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo rústico 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;  

Aceite por ser acerto de cadastro;  
- - Aceite Aceite 

 

216 Sim n.a. 
Incidência 

regulamentar  
O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito.     
   

Não aceite 
 

217 Sim n.a. 
Incidência 

regulamentar  
O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito.     
   

Não aceite 
 

218 Não - repetido 
   

       
    

 

219 Não - repetido 
   

       
    

 

220 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial - apenas área NÃO incidente em RAN  

Aceite 
Aceite 
parcial 

- 
Aceite 
parcial 

 

221 Sim 
Vila Fria e 
Vizela (São 

Jorge) 

Incidência 
territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Existência de compromisso urbanístico válido;   
- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

222 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

223 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite Aceite Não aceite 

 

224 Sim 
Vila Fria e 
Vizela (São 

Jorge) 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN; Há incidência em REN e RAN, porém, a exclusão 

é apenas da REN; Mancha de REN isolada e de 
pequena dimensão;  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

225 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN;  Não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015 pois não se 

observa continuidade com o aglomerado;  
- - - Não aceite 

 

226 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
aceite Aceite - Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

227 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

228 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

229 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

- - Aceite Aceite 

 

230 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

231 Não - nulo 
   

       
    

 

232 Não - nulo 
   

       
    

 

233 Não - nulo 
   

       
    

 

234 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Exposições 
O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito.     
   

Não aceite 

 

235 Não - nulo 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

236 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

237 Sim Revinhade 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN;    

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

238 Não - repetido 
   

       
    

 

239 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

240 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes; Cumpre os 
critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial por ser 

apenas a frente de construção média (40m);  
- - - Aceite 

 

241 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes; Cumpre os 
critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial por ser 

apenas a frente de construção média (40m);  
- - - Aceite 
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Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

242 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN;  

Aceite 
parcial 

Aceite 
parcial 

- 
Aceite 
parcial 

 

243 Não - repetido 
   

       
    

 

244 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

245 Não - repetido 
   

       
    

 

246 Sim 
Unhão e 
Lordelo 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;  

Exclusão de condicionante(s) apenas da área 
edificada;  

- - Aceite Aceite 

 

247 Não - repetido 
   

       
    

 

248 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Área não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
para excluir da(s) condicionante(s);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

249 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

- - Aceite Aceite 

 

250 Não - repetido 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

251 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

252 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

253 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Área não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
para excluir da(s) condicionante(s);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

254 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

255 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

256 Sim Sendim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

257 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 apenas 
parcialmente (disponibilidade de infraestruturas); 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m);  

Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

258 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN;  

Aceite Aceite - Aceite 

 

259 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 de 
infraestruturação, porém, a participação propõe 

contrato de planeamento em que assume os encargos 
pela infraestruturação da área; Aceite parcial por ser 

apenas a frente de construção média (40m);  

Aceite 
parcial 

Aceite 
parcial 

- 
Aceite 
parcial 

 

260 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Parecer favorável e válido da DRAP-N para 
construção de edificado para turismo rural, em espaço 

agrícola incidente em RAN; Aceite parcial por ser 
apenas a frente de construção média da envolvente;  

Aceite Aceite Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

261 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN;  Não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir 

via habilitante;  
- - - Não aceite 

 

262 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite; Aceite; Área sem condicionantes;    - - - Aceite 

 

263 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite Aceite Não aceite 

 

264 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

265 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Exposições 
Será verificado e corrigido em 

conformidade; 
Será verificado e corrigido em conformidade;     

   
Não aceite 

 

266 Não - repetido 
   

       
    

 

267 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN;    

- - - Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

268 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN;  

- - Aceite Aceite 

 

269 Não - repetido 
   

       
    

 

270 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 
Não aceite; Área com incidência em REN; Existência de 

processo RERAI;   
- - - Não aceite 

 

271 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

272 Sim Jugueiros 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a área designada para a 

edificação do compromisso;  

Aceite Aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

273 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

274 Não - nulo 
   

       
    

 

275 Não - nulo 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

276 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite Aceite Não aceite 

 

277 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

278 Não - repetido 
   

       
    

 

279 Não - repetido 
   

       
    

 

280 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Exposições 
O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito. 
Área com incidência em REN;       

Não aceite 

 

281 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Exposições Não aceite; 
Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 

não cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - - Não aceite 

 

282 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial - apenas área NÃO incidente em REN  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

283 Não - nulo 
   

       
    

 

284 Não - nulo 
   

       
    

 



73 | 123 
 

 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

REVISÃO DO PDM 2021 

                                                                                                                                                                  

              
Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

285 Não - nulo 
   

       
    

 

286 Não - nulo 
   

       
    

 

287 Não - nulo 
   

       
    

 

288 Não - nulo 
   

       
    

 

289 Não - nulo 
   

       
    

 

290 Sim Revinhade 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

291 Sim Idães 
Incidência 

territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Existência de compromisso urbanístico válido;   

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

292 Sim Idães 
Incidência 

territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN; Existência de compromisso urbanístico válido; 
Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 

média (40m);  

Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

293 Sim Idães 
Incidência 

territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN; Existência de compromisso urbanístico válido; 
Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 

média (40m);  

Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

294 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m); 

- - - 
Aceite 
parcial 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

295 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 de 
infraestruturação, porém, a participação propõe 

contrato de planeamento em que assume os encargos 
pela infraestruturação da área;   

- - Aceite Aceite 

 

296 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

297 Sim Aião 
Incidência 

territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Existência de compromisso urbanístico válido;   
- - Aceite Aceite 

 

298 Sim 
Vila Verde e 

Santão 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

299 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

300 Sim Aião 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN e RAN;  

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média da envolvente;  

- - - Aceite 

 

301 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

302 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

303 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

304 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Cumpre os 
critérios para identificação como aglomerado rural;   

- - - Não aceite 

 

305 Não - nulo 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

306 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

307 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

308 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

309 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

310 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

311 Sim Revinhade 
Incidência 

territorial - outros 

Alteração da 
qualificação do solo 
urbano (sem alterar 

classificação) 

Aceite; Será verificado e corrigido em conformidade;     - - - Aceite  

312 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;    

- - Aceite Aceite 
Ponderação 
jurídica em 

anexo 

313 Sim Aião Outros Outros 
O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito.  
Ponderação jurídica.      

Aceite 
parcial 

Ponderação 
jurídica em 

anexo 

314 Sim 
Vila Fria e 
Vizela (São 

Jorge) 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

315 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Inclusão em 
espaços agrícolas 

Aceite; 

Aceite; Área com incidência em RAN; Verificado erro 
parcial de aplicação dos critérios de qualificação do 
solo; Área incidente em RAN, deve estar incluída em 

espaço agrícola;  

- - - Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

316 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área com incidência em RAN; Cumpre 
os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial - apenas 

área NÃO incidente em RAN  
- - - Aceite 

 

317 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Inclusão em 
espaços agrícolas 

Aceite; 

Aceite; Área com incidência em RAN; Verificado erro 
de aplicação dos critérios de qualificação do solo; Área 

incidente em RAN, deve estar incluída em espaço 
agrícola;  

- - - Aceite 

 

318 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Inclusão em 
espaços agrícolas 

Aceite; 

Aceite; Área com incidência em REN; Verificado erro 
de aplicação dos critérios de qualificação do solo; Área 

incidente em RAN, deve estar incluída em espaço 
agrícola;  

- - - Aceite 

 

319 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Inclusão em 
espaços agrícolas 

Aceite; 

Aceite; Área com incidência em REN e RAN; Verificado 
erro de aplicação dos critérios de qualificação do solo; 
Área incidente em RAN, deve estar incluída em espaço 

agrícola;  

- - - Aceite 

 

320 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas área não incidente em 

áreas percorridas por incêndio;  

aceite aceite - Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

321 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas excluído da REN/RAN;  

aceite aceite - Aceite 

 

322 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

323 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

324 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
aceite aceite - Aceite 

 

325 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 
Aceite; 

Aceite; Área sem condicionantes; Existência de 
compromisso urbanístico válido;   

- - - Aceite 

 

326 
Não - 

incompleto    
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tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 
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Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

327 Sim Refontoura 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 
Não aceite; Área com incidência em REN; Cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os critérios do 
DR.º 15/2015 por não possuir as infraestruturas;  

- - - Não aceite 

 

328 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

329 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

da envolvente;  

Aceite Aceite Aceite Aceite 

 

330 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

331 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

332 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 
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Número da 
participação 

Validade da 
participação 
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de 
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Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

333 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

334 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

335 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Aceite por já estar contemplado na 
proposta; 

Aceite por já estar contemplado na proposta; Área 
com incidência em REN;  A qualificação/ordenamento 

permite o uso requerido.  
- - - Aceite 

 

336 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Área relevante urbanisticamente; Aceite por ser 
acerto de cadastro;  

aceite aceite - Aceite 

 

337 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Alteração da 
qualificação do solo 
urbano (sem alterar 

classificação) 

Aceite por já estar contemplado na 
proposta; 

Aceite por já estar contemplado na proposta;     - - - Aceite 

 

338 
Não - 

incompleto    
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

339 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

340 Sim Sendim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
aceite aceite - Aceite 

 

341 Sim Sendim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN;  Não cumpre 
os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 

habilitante;  
- - - Não aceite 

 

342 Sim Sendim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes; Área incidente 
em áreas percorridas por incêndio e não incluída em 

áreas edificáveis no PDM em vigor;   
- - - Não aceite 

 

343 Sim Pinheiro 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes; Área incidente 
em áreas percorridas por incêndio e não incluída em 

áreas edificáveis no PDM em vigor;   
- - - Não aceite 

 

344 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

345 Não - repetido 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

346 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes;  Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  
- - - Aceite 

 

347 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

348 Sim 
Vila Verde e 

Santão 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

349 Não - repetido 
   

       
    

 

350 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes;  Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  
- - - Aceite 

 

351 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

352 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

353 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 apenas 
parcialmente (disponibilidade de infraestruturas); 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m);  

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

354 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

355 Sim Airães 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela;   Aceite para excluir da(s) 

condicionante(s);  
- - Aceite Aceite 

 

356 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

357 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

358 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

359 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

360 Sim Airães 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela;   Aceite para excluir da(s) 

condicionante(s);  
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

361 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Alteração da 
qualificação do solo 
urbano (sem alterar 

classificação) 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes; Não verificado 

erro de aplicação dos critérios de qualificação do 
solo/UOPG;   

- - - Aceite 

 

362 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 apenas 
parcialmente (disponibilidade de infraestruturas); 

Aceite parcial por ser apenas a área servida de 
infraestruturas;  

- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

363 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 apenas 
parcialmente (disponibilidade de infraestruturas); 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m);  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

364 Não - repetido 
   

  
     

 

365 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

366 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

367 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

368 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Não aceite; 
Não aceite;   A exclusão da condicionantes (REN) será 
processada aquando da concretização da UOPG em 

que a parcela está inserida.  
- - - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

369 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

370 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
UE/UOPG 

Não aceite; 
Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 

cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - - Não aceite 

 

371 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite Aceite Não aceite 

 

372 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

- - Aceite Aceite 

 

373 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite parcial; 
Aceite parcial; Área sem condicionantes;  Aceite 

parcial por ser apenas a frente de construção média 
(40m);  

- - - Aceite 

 

374 Sim Revinhade 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir as 
infraestruturas;  

- - - Não aceite 
Ponderação 
jurídica em 

anexo 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

375 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Outros Outros 
O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito.  
Ponderação jurídica.      

- 

 

376 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes;  Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  
- - - Aceite 

 

377 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

378 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN e RAN;  

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m);  

- - - Aceite 

 

379 Não - repetido 
   

       
    

 

380 Sim 
Vila Verde e 

Santão 
Incidência 

territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Existência de compromisso urbanístico válido;   
- - Aceite Aceite 

 

381 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
Aceite Aceite Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

382 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - outros 

Inclusão em 
espaços agrícolas 

Aceite; 

Aceite; Área com incidência em REN e RAN; Verificado 
erro de aplicação dos critérios de qualificação do solo; 
Área incidente em RAN, deve estar incluída em espaço 

agrícola;  

- - - Aceite 

 

383 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - outros 

Inclusão em 
espaços agrícolas 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes; Não verificado 

erro de aplicação dos critérios de qualificação do 
solo/UOPG;   

- - - Não aceite 

 

384 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 
Não aceite; 

Não aceite; Área sem condicionantes; Área incidente 
em áreas percorridas por incêndio e não incluída em 

áreas edificáveis no PDM em vigor;   
- - - Não aceite 

 

385 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

386 Não - repetido 
   

       
    

 

387 Não - repetido 
   

       
    

 

388 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em RAN;  Aceite 

parcial por ser apenas a frente de construção média 
da envolvente;  

- - - Aceite 

 

389 Sim 
Vila Verde e 

Santão 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área sem condicionantes; Não verificado 
erro de aplicação dos critérios de qualificação do 

solo/UOPG;   
- - - Não aceite 

 

390 Não - repetido 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

391 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

392 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

393 Sim 
Vila Fria e 
Vizela (São 

Jorge) 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

394 Sim Revinhade 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN;  Não cumpre 
os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 

continuidade com o aglomerado;  
- - - Não aceite 

 

395 Sim Regilde 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

   
Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

396 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Não 
cumpre os critérios para identificação como 

aglomerado rural; Não cumpre pois tem n.º de 
edificado abaixo do mínimo e/ou distância entre os 

edificados acima do máximo;  

- - - Não aceite 

 

397 Sim 
Unhão e 
Lordelo 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Área muito 

extensa sem ocupação;  
- - - Não aceite 

 

398 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

Aceite Aceite - Aceite 

 

399 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

400 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 
Outros Outros 

O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito.  
Ponderação jurídica.      

Não aceite 

Ponderação 
jurídica em 

anexo 

401 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Aceite; Aceite; Área sem condicionantes;    - - - Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

402 Sim Revinhade 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 
UE/UOPG 

Não aceite; 
Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Não 

verificado erro de aplicação dos critérios de 
qualificação do solo/UOPG;   

- - - Não aceite 

 

403 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Outros Outros 
O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito.  
Ponderação jurídica.      

Não aceite 
Ponderação 
jurídica em 

anexo 

404 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

- - Aceite Aceite 

 

405 Sim n.a. Outros Exposições 
O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito.     
   

Não aceite 
 

406 Não - repetido 
   

       
    

 

407 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

408 Sim Airães 
Incidência 

territorial - outros 
Pedido de 

esclarecimento 
O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito.     
   

Não aceite 

 

409 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Aceite parcial; 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m); 

- - - 
Aceite 
parcial 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

410 Não - repetido 
   

       
    

 

411 Sim Aião 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;  

Aceite para excluir da(s) condicionante(s);  
- - Aceite Aceite 

 

412 Sim Jugueiros 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

413 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite Aceite Não aceite 

 

414 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

415 Não - repetido 
   

       
    

 

416 Não - repetido 
   

       
    

 

417 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

418 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
Aceite Aceite - Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

419 Sim Refontoura 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

420 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

421 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 

 

422 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

423 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

424 Sim Pinheiro 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes; Área incidente 
em áreas percorridas por incêndio e não incluída em 

áreas edificáveis no PDM em vigor;   
- - - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

425 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

426 Sim Regilde 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Não cumpre 
os critérios para identificação como aglomerado rural;   

- - - Não aceite 

 

427 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

428 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em RAN;  Aceite 

parcial por ser apenas a frente de construção média 
da envolvente;  

- - - Aceite 

 

429 Sim 
Unhão e 
Lordelo 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

da envolvente;  

Aceite 
parcial 

Aceite 
parcial 

Não 
aceite 

Aceite 
parcial 

 

430 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

431 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite; 
Aceite; Área sem condicionantes; Cumpre os critérios 

do DR.º 15/2015;   
- - - Aceite 

 

432 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Não cumpre 
os critérios para identificação como aglomerado rural; 

Não cumpre pois tem n.º de edificado abaixo do 
mínimo e/ou distância entre os edificados acima do 

máximo;  

- - - Não aceite 

 

433 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Não cumpre 
os critérios para identificação como aglomerado rural; 

Não cumpre pois tem n.º de edificado abaixo do 
mínimo e/ou distância entre os edificados acima do 

máximo;  

- - - Não aceite 

 

434 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Não cumpre 
os critérios para identificação como aglomerado rural; 

Não cumpre pois tem n.º de edificado abaixo do 
mínimo e/ou distância entre os edificados acima do 

máximo;  

- - - Não aceite 

 

435 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Não 
cumpre os critérios para identificação como 

aglomerado rural; Não cumpre pois tem n.º de 
edificado abaixo do mínimo e/ou distância entre os 

edificados acima do máximo;  

- - - Não aceite 

 

436 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Não cumpre 
os critérios para identificação como aglomerado rural; 

Não cumpre pois tem n.º de edificado abaixo do 
mínimo e/ou distância entre os edificados acima do 

máximo;  

- - - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

437 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Não 
cumpre os critérios para identificação como 

aglomerado rural; Não cumpre pois tem n.º de 
edificado abaixo do mínimo e/ou distância entre os 

edificados acima do máximo;  

- - - Não aceite 

 

438 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;    

- - Aceite Aceite 

 

439 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial - apenas área NÃO incidente em REN  

- - Aceite Aceite 

 

440 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

441 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo rústico 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   

Não 
aceite 

Não aceite - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

442 Sim Refontoura 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços destinados 

a equipamentos 
Não aceite; 

Não aceite;   A qualificação/ordenamento permite o 
uso requerido.  

- - - Não aceite 

 

443 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN;    
Aceite Aceite 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

444 Sim Refontoura 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 
Não aceite;  Não verificado erro de aplicação dos 

critérios de qualificação do solo/UOPG;   
- - - Não aceite 

 

445 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

446 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área com incidência em REN; Cumpre 
os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial - apenas 

área NÃO incidente em REN  
- - - Aceite 

 

447 Sim Sendim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

448 Não - repetido 
   

       
    

 

449 Não - repetido 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

450 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Cumpre os 
critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os critérios do 
DR.º 15/2015 pois não se observa continuidade com o 

aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

451 Sim Penacova 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

- - Aceite Aceite 

 

452 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área sem condicionantes; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir as 
infraestruturas;  

- - - Não aceite 

 

453 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

454 Sim Friande 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN; Há incidência em REN e RAN, porém, a exclusão 

é apenas da RAN;   

Não 
aceite 

Não aceite Aceite Não aceite 

 

455 Sim Revinhade 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

456 Sim Revinhade 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

457 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes;  Área de 

dimensão reduzida para ser possível criar polígono de 
classificação distinta da adjacente.  

- - - Não aceite 

 

458 Sim Regilde 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em RAN;  Aceite 

parcial por ser apenas a frente de construção média 
(40m);  

- - - Aceite 

 

459 Não - repetido 
   

       
    

 

460 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

461 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

Aceite Aceite - Aceite 

 

462 Sim Refontoura 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

463 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

464 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 

Não aceite; Área sem condicionantes; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

465 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 

Não aceite; Área sem condicionantes; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

466 
Não - 

incompleto 
Refontoura 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Pendente de informações; Pendente de informações;     

   
Não aceite 

 

467 Não - repetido 
   

       
    

 

468 Não - repetido 
   

       
    

 

469 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

470 Sim 
Vila Verde e 

Santão 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

471 Não - repetido 
   

       
    

 

472 
Não - 

incompleto 
Refontoura 

  
Pendente de informações; Pendente de informações;     

   

Aceite 
parcial 

 

473 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

474 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; 
Cumpre os critérios para identificação como 

aglomerado rural;   
- - - Não aceite 

 

475 Sim 
Unhão e 
Lordelo 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

476 Sim 
Unhão e 
Lordelo 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

477 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

478 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

479 Sim Sendim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
Aceite Aceite - Aceite 

 

480 Não - repetido 
   

       
    

 

481 Não - repetido 
   

       
    

 

482 Não - repetido 
   

       
    

 

483 Não - repetido 
   

       
    

 

484 Não - repetido 
   

       
    

 

485 Sim Penacova 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 
Área incidente em áreas percorridas por incêndio e 
não incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; 
Aceite parcial por ser apenas área não incidente em 

áreas percorridas por incêndio;  

aceite aceite - Aceite 

 



104 | 123 
 

 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

REVISÃO DO PDM 2021 

                                                                                                                                                                  

              
Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

486 Sim 
Unhão e 
Lordelo 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

487 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

488 Sim Refontoura 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite; 

Aceite; Área sem condicionantes; Cumpre os critérios 
do DR.º 15/2015;   

- - - Aceite 

 

489 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

490 Sim Revinhade 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite Aceite Não aceite 

 

491 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

492 Sim Refontoura 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Aceite; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;    

- - Aceite Aceite  

493 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

494 Sim Sendim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

- - Aceite Aceite 

 

495 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; Não aceite; Área com incidência em REN;    - - - Não aceite 

 

496 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;    

- - Aceite Aceite 

 

497 Não - repetido 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

498 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015 apenas 
parcialmente (disponibilidade de infraestruturas); 

Aceite parcial por ser apenas a frente de construção 
média (40m);  

aceite aceite - Aceite 

 

499 Sim Friande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - Aceite Aceite 

 

500 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes; Cumpre os 
critérios do DR.º 15/2015;   

- - - Aceite 

 

501 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

502 Não - repetido 
   

       
    

 

503 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

504 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
UE/UOPG 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes; Não verificado 

erro de aplicação dos critérios de qualificação do 
solo/UOPG;   

   
Não aceite 

 

505 Sim Jugueiros 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

506 Sim 
Pombeiro 

de 
Ribavizela 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
aceite aceite - Aceite 

 

507 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

508 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Exclusão de 
condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
aceite Não aceite - Não aceite 

 

509 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área sem condicionantes; Área incidente 
em áreas percorridas por incêndio e não incluída em 

áreas edificáveis no PDM em vigor;   
   

Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

510 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes; Cumpre os 
critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial por ser 

apenas a frente de construção média (40m);  
- - - 

Aceite 
parcial 

 

511 Sim Refontoura 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 
RAN; Há incidência em REN e RAN, porém, a exclusão 

é apenas da RAN;   

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

512 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
  

Não 
aceite 

Não aceite 

 

513 Sim Revinhade 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Não cumpre 
os critérios para identificação como aglomerado rural;   

- - - Não aceite 

 

514 Sim Revinhade 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;    

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

515 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes; Sem 

continuidade para a qualificação pretendida Área será 
incluída em Aglomerado rural  

- - - Não aceite 

 

516 Não - repetido 
   

       
    

 

517 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

518 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

519 sim Jugueiros 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN e RAN;    

- - - Aceite 

 

520 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

521 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

522 sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em 
espaços de 
atividades 

económicas 

Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

523 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial por ser apenas a frente de construção média 

(40m);  

Não 
aceite 

Não aceite 
Não 

aceite 
Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

524 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Não cumpre os critérios do DR.º 15/2015 de 
infraestruturação, porém, a participação propõe 

contrato de planeamento em que assume os encargos 
pela infraestruturação da área;   

aceite aceite Aceite Aceite 

 

525 Sim Refontoura 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Criação de 
UE/UOPG 

Não aceite; 
Não aceite; Área sem condicionantes;  A pretensão 

poderá ser realizada sem a criação de nova 
UOPG/inclusão em UOPG.  

   
Não aceite 

 

526 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área sem condicionantes;    

- - - Aceite 

 

527 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em REN;    

- - - Aceite 

 

528 Não - repetido 
   

       
    

 

529 Sim Sendim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

530 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

531 Sim Regilde 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 
por ser apenas a frente de construção média (40m);  

- - Aceite Aceite 

 

532 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

533 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

534 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em RAN;  Processo 

invocado não figura um compromisso urbanístico 
válido.  

- - - Aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

535 Sim Refontoura 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Identificação de 
novo aglomerado 

rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Não cumpre 
os critérios para identificação como aglomerado rural;   

- - - Não aceite 

 

536 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 

Cumpre os critérios do DR.º 15/2015;   
- - 

Não 
aceite 

Não aceite 

 

537 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Acerto de cadastro 
- solo urbano 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;    

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

538 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

- - - Não aceite 

 

539 Sim Jugueiros 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

540 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área 
incidente em áreas percorridas por incêndio e não 

incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor;   
- - - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

541 Sim 
Vila Fria e 
Vizela (São 

Jorge) 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta; Área com incidência em RAN;  Aceite 

parcial por ser apenas a frente de construção média 
(40m);  

- - - Aceite 

 

542 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área 
incidente em áreas percorridas por incêndio e não 

incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor;   
- - - Não aceite 

 

543 Sim Refontoura 
Incidência 

territorial - outros 
Exclusão de 

condicionante(s) 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN;    

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

544 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área 
incidente em áreas percorridas por incêndio e não 

incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor;   
- - - Não aceite 

 

545 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN; Área 
incidente em áreas percorridas por incêndio e não 

incluída em áreas edificáveis no PDM em vigor; Não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015 pois não se 

observa continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

546 Sim n.a. 
Incidência 

regulamentar 
Alteração ao 
regulamento 

O caso será analisado e o 
esclarecimento será feito. 

O caso será analisado e o esclarecimento será feito.     
   

Aceite 
parcial 

 

547 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

548 Sim 
Torrados e 

Sousa 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em RAN; 
Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial 

por ser apenas a frente de construção média da 
envolvente;  

- - 
Não 

aceite 
Não aceite 

 

549 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

550 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

   
Não aceite 

 

551 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 por não possuir via 
habilitante;  

   
Não aceite 

 

552 
Não - 

incompleto    
       

    

 

553 Não - repetido 
   

       
    

 

554 Sim 
Pedreira, 
Rande e 

Sernande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área sem condicionantes; Área incidente 
em áreas percorridas por incêndio e não incluída em 
áreas edificáveis no PDM em vigor; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

   
Não aceite 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

555 Sim Idães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta;   Já parcialmente ponderado através de 

outras participações pontuais;  
   

Aceite 
parcial 

 

556 Sim Friande 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

   
Não aceite 

 

557 Sim 

Margaride 
(Santa 

Eulália), 
Várzea, 
Lagares, 

Varziela e 
Moure 

Incidência 
territorial - outros 

Existência de 
compromisso 

urbanístico válido 

Aceite pelo município / aguarda 
parecer da(s) entidade(s) de 

tutela; 

Aceite pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN;    
aceite aceite Aceite Aceite 

 

558 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

   
Não aceite 

 

559 Sim 
Vila Cova da 
Lixa e Borba 

de Godim 

Incidência 
territorial - outros 

Criação de 
UE/UOPG 

Não aceite; 
Não aceite; Área com incidência em REN e RAN;  A 

pretensão poderá ser realizada sem a criação de nova 
UOPG/inclusão em UOPG.  

   
Não aceite 

 

560 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; 

Aceite parcial; Área sem condicionantes; Cumpre os 
critérios do DR.º 15/2015; Aceite parcial por ser 

apenas a frente de construção média da envolvente;  
   

Aceite 
parcial 
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Ponderação das entidades de 

tutela 
  

 

Número da 
participação 

Validade da 
participação 

Freguesia 
de 

incidência 

Tipo de 
participação 

Tipo de requisição 
Ponderação Câmara Municipal de 

Felgueiras 
Fundamentação da ponderação da Câmara Municipal 

de Felgueiras 
APA 

(REN) 
CCDR-N 
(REN) 

DRAP-N 
(RAN) 

Resultado 
final da 

ponderação 

 
Observações 

561 Sim Penacova 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial pelo município / 
aguarda parecer da(s) entidade(s) 

de tutela; 

Aceite parcial pelo município / aguarda parecer da(s) 
entidade(s) de tutela; Área com incidência em REN e 

RAN; Cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Aceite 
parcial - apenas área NÃO incidente em REN  

- - Aceite Aceite 

 

562 Sim Airães 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

563 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em RAN; Área não 
cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre os 

critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

564 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - 

aglomerado rural 
Não aceite; 

Não aceite; Área com incidência em REN e RAN; Área 
não cumpre os critérios do DR.º 15/2015; Não cumpre 

os critérios do DR.º 15/2015 pois não se observa 
continuidade com o aglomerado;  

- - - Não aceite 

 

565 Sim 
Macieira da 

Lixa e 
Caramos 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 

Aceite parcial por já estar 
parcialmente contemplado na 

proposta; 

Aceite parcial por já estar parcialmente contemplado 
na proposta;   Já parcialmente ponderado através de 

outras participações pontuais;  
- - - 

Aceite 
parcial 

 

 

566 Sim - 

Incidência 
territorial - 

Alteração na 
classificação do 

solo 

Inclusão em áreas 
edificáveis - solo 

urbano 
Aceite parcial; Aceite parcial; - - - 

Aceite 
parcial 

 

Ponderação 
jurídica em 

anexo 
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ANEXO IV – Ponderação das 

participações com respostas fora da 

matriz de ponderação 
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Participação n.º 190 

Rejeitada. Não foi apresentado qualquer título que demonstrasse a existência de um direito 

preexistente e juridicamente consolidado que devesse ser reconhecido como compromisso 

urbanístico. A opção de classificação do uso do solo obedece a critérios técnicos que procuram 

acautelar os solos com maior potencialidade para a atividade agrícola, como é o caso do 

terreno em apreço. 

 

Participação n.º 194 

Rejeitada. Não foi apresentado qualquer título que demonstrasse a existência de um direito 

preexistente e juridicamente consolidado que devesse ser reconhecido como compromisso 

urbanístico. A sugestão não se enquadra na metodologia adotada para a classificação do solo 

urbano e rústico e para a delimitação dos perímetros urbanos, as quais, têm em consideração 

os critérios técnicos e as diretrizes definidas no quadro legal em vigor, seguidos pelo 

Município, segundo as orientações dadas pela CCDRN, conforme explanado no relatório do 

Plano.  

 

Participação n.º 312 

Aceite. Deferido como compromisso urbanístico para realizar a reconstrução das edificações 

preexistentes no mesmo prédio e com a mesma área de implantação e de construção das 

edificações presentemente existentes. 

 

Participação n.º 313 

Aceite parcialmente. Reconhecimento dos direitos de construção consolidados por via da 

aprovação do Alvará de Loteamento n.º 3/2000 mas não quaisquer outros direitos que não 

estejam consagrados em atos permissivos da Câmara Municipal. 

 

Participação n.º 375 

Rejeitada. Sugestão de alteração da classificação do solo não enquadrada na metodologia 

adotada para a classificação do solo urbano e rústico e para a delimitação dos perímetros 
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urbanos, as quais, têm em consideração os critérios técnicos e as diretrizes definidas no 

quadro legal em vigor, seguidos pela Câmara Municipal de Felgueiras, segundo as orientações 

dadas pela CCDRN e de acordo, conforme explanado no relatório do Plano. Desconhecimento 

de qualquer contrato ou outro ato jurídico de natureza expressa válidos e eficazes, mediante 

os quais o Município se tenha comprometido a reconhecer direitos edificatórios aos 

proprietários dos prédios referidos na participação. Qualquer compromisso nesse sentido 

assumido sempre seria contrário ao princípio da indisponibilidade dos poderes públicos de 

planeamento, relativamente ao conteúdo e procedimento de elaboração e aprovação do 

plano. Inoponibilidade ao Município das informações transmitidas, no quadro de relações 

jurídico-privadas, pelos atuais proprietários aos possíveis interessados na aquisição dos 

prédios Municipal. 

 

Participação n.º 400 

Rejeitada. A sugestão revela-se contrária à metodologia adotada para a classificação do solo 

urbano e rústico e para a delimitação dos perímetros urbanos, as quais, têm em consideração 

os critérios técnicos e as diretrizes definidas no quadro legal em vigor, seguidos pela Câmara 

Municipal de Felgueiras, segundo as orientações dadas pela CCDRN e de acordo, conforme 

explanado no relatório do Plano 

 

Participação n.º 403 

Rejeitada. A sugestão revela-se contrária à metodologia adotada para a classificação do solo 

urbano e rústico e para a delimitação dos perímetros urbanos, as quais, têm em consideração 

os critérios técnicos e as diretrizes definidas no quadro legal em vigor, seguidos pela Câmara 

Municipal de Felgueiras, segundo as orientações dadas pela CCDRN e de acordo, conforme 

explanado no relatório do Plano 

 

Participação n.º 566 

Aceite parcialmente. Requalificação do solo para Espaços Habitacionais, ressalvando o 

cumprimento das normas previstas para essa categoria de espaço no Regulamento do PDM. 
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