
N.º de 
ordem

Superfície 
(ha)

Tipologia  REN Fim a  que se destina Síntese da  fundamentação

C1 1,48 Áreas  com risco de erosão
Contribuir para  a  conformação e colmatação do perímetro urbano do 
aglomerado de Vi la  Pouca.

Esta  área  a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no lugar de Vi la  Pouca e corresponde a  uma área já  edi ficada, que faz parte integrante da  malha urbana do aglomerado. Trata-se portanto de uma exclusão por compromisso, com o objetivo de promover o enquadramento das  preexis tências  
lega lmente construída  e l i cenciadas  e contribuir para  a  conformação e colmatação do perímetro urbano do aglomerado de Vi la  Pouca.

C2 0,06 Áreas  com risco de erosão Promover um ajustamento na  del imitação do perímetro urbano
Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Gouviães , e tem como objetivo promover um ajustamento na  del imitação do perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da malha urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento na  
tota l idade de uma edi ficação já  exis tente, lega lmente construída  e l i cenciada, suportados  por arruamento exis tente e infraestruturado.

C3 0,28 Áreas  com risco de erosão
Promover a  colmatação e conformação da malha urbana do aglomerado, 
consti tuída  por um tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  

tipologias  de habitação isolada.

Esta  área  a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Gouviães , e tem como objetivo promover a  colmatação e conformação da malha urbana do aglomerado, consti tuída  por um tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  tipologias  de habitação isolada. Trata-se de uma 
exclusão por compromisso, que visa  no essencia l , promover o enquadramento de uma edi ficação  preexis tente, lega lmente construída  e l i cenciada, suportada por arruamento exis tente e infraestruturado, na  perspetiva  de garanti r a  continuidade da frente urbana já  consol idada, dando coerência  e 

lei tura  ao arruamento e à  ocupação já  exis tente.

C4 0,35 Áreas  com risco de erosão Promover a  conformação e a  colmatação do perímetro urbano.
Esta  área  a  exclui r do regime da REN, tem como objetivo promover a  conformação e a  colmatação do perímetro urbano, na  perspetiva  de garanti r a  integração de uma frente urbana já  consol idada, suportada por arruamento exis tente e infraestruturado, na  continuidade do perímetro urbano do PDM 
em vigor. Promove a  integração de a lgumas  preexis tências , lega lmente construídas  e l i cenciadas , dando coerência  e lei tura  ao arruamento e à  ocupação já  exis tente, mantendo o tipo e as  caracterís ticas  da  ocupação do tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  tipologias  de 

habitação isolada, contribuindo desta  forma para  o processo de nucleação do aglomerado de Sa lzedas .

C5 0,53 Áreas  com risco de erosão
Conformação e a  colmatação do perímetro urbano, através  da  integração de 
uma frente urbana já  consol idada.

Esta  área  a  exclui r do regime da REN, tem como objetivo garanti r a  conformação e a  colmatação do perímetro urbano, através  da  integração de uma frente urbana já  consol idada, suportada por arruamento exis tente e infraestruturado, promovendo o enquadramento das  edi ficações  preexis tentes  
lega lmente construídas  e l i cenciadas , conferindo coerência  e lei tura  ao arruamento e à  ocupação já  exis tente no aglomerado de Ei ró. 

C6 0,21 Áreas  com risco de erosão
Local izam-se no aglomerado de Castanheiro do Ouro, e correspondem a  
pequenos  a justamento em zonas  de franja  de uma área com Risco de 
Erosão

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se no aglomerado de Castanheiro do Ouro, e correspondem a  pequenos  a justamento em zonas  de franja  de uma área com Risco de Erosão. Estas  exclusões  tem como principa l  objetivo promover a  conformação da malha urbana, garantindo 

coerência  em termos  de profundidade da frente urbana já  exis tente e consol idada e a inda o enquadramento na  tota l idade de edi ficações  preexis tente lega lmente construídas  e l i cenciadas , suportadas  por arruamento exis tente e devidamente infraestruturado.

C7 2,62 Áreas  com risco de erosão

Tem como principa l  objetivo promover a  conformação da malha urbana, 
garantindo coerência  em termos  de profundidade da frente urbana já  
exis tente e consol idada e a inda o enquadramento na  tota l idade de 
edi ficações  preexis tente lega lmente construídas  e l i cenciadas .

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se no aglomerado de Castanheiro do Ouro, e correspondem a  pequenos  a justamento em zonas  de franja  de uma área com Risco de Erosão. Estas  exclusões  tem como principa l  objetivo promover a  conformação da malha urbana, garantindo 
coerência  em termos  de profundidade da frente urbana já  exis tente e consol idada e a inda o enquadramento na  tota l idade de edi ficações  preexis tente lega lmente construídas  e l i cenciadas , suportadas  por arruamento exis tente e devidamente infraestruturado.

C8 0,19 Áreas  com risco de erosão
Local izam-se no aglomerado de Castanheiro do Ouro, e correspondem a  
pequenos  a justamento em zonas  de franja  de uma área com Risco de 
Erosão

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se no aglomerado de Castanheiro do Ouro, e correspondem a  pequenos  a justamento em zonas  de franja  de uma área com Risco de Erosão. Estas  exclusões  tem como principa l  objetivo promover a  conformação da malha urbana, garantindo 

coerência  em termos  de profundidade da frente urbana já  exis tente e consol idada e a inda o enquadramento na  tota l idade de edi ficações  preexis tente lega lmente construídas  e l i cenciadas , suportadas  por arruamento exis tente e devidamente infraestruturado.

C9 1,11 Áreas  com risco de erosão

Tem como objetivo promover a  integração em perímetro urbano de áreas  já  

ocupadas  por edi ficações  lega lmente construídas  e l i cenciadas , que 
confinam com arruamentos  infraestruturados , garantindo a  continuidade do 
perímetro urbano, dando coerência  e lei tura  ao troço do arruamento e à  
ocupação já  exis tente

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zadas  no aglomerado de Vi la  Pouca, tem como objetivo promover a  integração em perímetro urbano de áreas  já  ocupadas  por edi ficações  lega lmente construídas  e l i cenciadas , que confinam com arruamentos  infraestruturados , garantindo a  
continuidade do perímetro urbano, dando coerência  e lei tura  ao troço do arruamento e à  ocupação já  exis tente, mantendo o tipo e as  caracterís ticas  da  ocupação do tecido urbano de baixa  dens idade, onde predominam as  tipologias  de habitação isolada, contribuindo desta  forma para  o processo 
de nucleação do aglomerado.

C10 0,05 Áreas  de maxima infi l tração

Visa  garanti r a  continuidade do perímetro urbano, promovendo o 
enquadramento das  preexis tências  e a  sua  class i ficação na  categoria  de 
espaço urbano de baixa  dens idade - nível  1, num espaço que confina  com 
arruamento servido de rede de infraestruturas , contribuindo desta  forma 
para  a  conformação da malha urbana do aglomerado. 

Esta  exclusão do regime da REN, corresponde a  uma área efetivamente consol idada, já  ocupada por edi ficações  lega lmente construídas  e l i cenciadas . No essencia l  visa  garanti r a  continuidade do perímetro urbano, promovendo o enquadramento das  preexis tências  e a  sua  class i ficação na  categoria  
de espaço urbano de baixa  dens idade - nível  1, num espaço que confina  com arruamento servido de rede de infraestruturas , contribuindo desta  forma para  a  conformação da malha urbana do aglomerado. Esta  área  integra  uma mancha de AMI i solada, que pela  sua  dimensão e caracterís ticas  é 
proposta  a  el iminação da área  remanescente na  Carta  Fina l  da  REN.

C11 0,05 Áreas  de maxima infi l tração

Tem como objetivo promover a  conformação da malha urbana, introduzindo 
um pequeno a justamento no perímetro urbano, por forma a  garanti r o 
enquadramento da  tota l idade de uma edi ficação preexis tente lega lmente 
construída  e l i cenciada.

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Tarouca, e tem como objetivo promover a  conformação da malha urbana, introduzindo um pequeno a justamento no perímetro urbano, por forma a  garanti r o enquadramento da  tota l idade de uma edi ficação preexis tente 
lega lmente construída  e l i cenciada, suportada por arruamento exis tente e devidamente infraestruturado.

C12 5,9 Áreas  de maxima infi l tração

Com o objetivo de garanti r a  continuidade das  frentes  urbanas  ocupadas  
por edi ficações  lega lmente construídas  e l i cenciadas  e promover a  sua  
class i ficação na  categoria  de espaço urbano de baixa  dens idade, na  
continuidade do perímetro urbano do PDM em vigor

Esta  área  a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Tarouca, e corresponde a  uma área estruturada e consol idada do ponto de vis ta  urbanís tico, com o objetivo de garanti r a  continuidade das  frentes  urbanas  ocupadas  por edi ficações  lega lmente construídas  e l i cenciadas  e promover 
a  sua  class i ficação na  categoria  de espaço urbano de baixa  dens idade, na  continuidade do perímetro urbano do PDM em vigor. Pretende dar coerência  e lei tura  aos  arruamentos  e à  ocupação já  exis tente, mantendo o tipo e as  caracterís ticas  da  ocupação do tecido urbano de baixa  dens idade onde 
predominam as  tipologias  de habitação isolada, contribuindo desta  forma para  a  conformação da malha urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento das  preexis tências , bem como a  rentabi l i zação do nível  de infraestruturação já  exis tente, promovendo a  nucleação do aglomerado de 
Tarouca, que apresenta  uma malha urbana já  bastante consol idada.

C13 0,35 Áreas  de maxima infi l tração

Com o objetivo de promover a  conformação da malha urbana do aglomerado 
e ass im garanti r o enquadramento das  preexis tências  lega lmente 
construídas  e l i cenciadas , dando coerência  e lei tura  ao arruamento e à  
ocupação já  exis tente, contribuindo desta  forma para  o processo de 
nucleação do aglomerado e para  a  rentabi l i zação das  infraestruturas  já  
exis tentes .

Esta  área  a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado Carva lha is  e corresponde a  uma área efetivamente consol idada, com o objetivo de promover a  conformação da malha urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento das  preexis tências  lega lmente construídas  e l i cenciadas , 
dando coerência  e lei tura  ao arruamento e à  ocupação já  exis tente, contribuindo desta  forma para  o processo de nucleação do aglomerado e para  a  rentabi l i zação das  infraestruturas  já  exis tentes .

C14 1,86 Áreas  de maxima infi l tração

Visa  promover a  integração em perímetro urbano, de um conjunto de 
edi ficações , lega lmente construídas  e l i cenciadas , que consti tuem uma 
operação de loteamento, contribuindo para  a  processo de colmatação da  
malha urbana do aglomerado.

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se do aglomerado de Carva lha is , na  peri feria  do aglomerado de Tarouca e visa  no essencia l  promover a  integração em perímetro urbano, de um conjunto de edi ficações , lega lmente construídas  e l i cenciadas , que consti tuem uma operação de 
loteamento, suportadas  por arruamento infraestruturado, contribuindo desta  forma para  a  processo de colmatação da malha urbana do aglomerado.

C15 0,02 Áreas  de maxima infi l tração

Tem como objetivo introduzir um l igeiro a justamento da  del imitação do 
perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  sua  conformação e garanti r 
o enquadramento da  tota l idade das  edi ficações  preexis tências , lega lmente 
construídas  e l i cenciadas .

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se no aglomerado de Valdevez, e tem como objetivo introduzir um l igeiro a justamento da  del imitação do perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  sua  conformação e garanti r o enquadramento da  tota l idade das  edi ficações  preexis tências , 
lega lmente construídas  e l i cenciadas  e que corresponde a  um pequeno espaço de atividades  económicas  em atividade.

C16 0,26 Áreas  de maxima infi l tração

Tem como objetivo introduzir um l igeiro a justamento da  del imitação do 
perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  sua  conformação e garanti r 
o enquadramento da  tota l idade das  edi ficações  preexis tências , lega lmente 
construídas  e l i cenciadas .

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se no aglomerado de Valdevez, e tem como objetivo introduzir um l igeiro a justamento da  del imitação do perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  sua  conformação e garanti r o enquadramento da  tota l idade das  edi ficações  preexis tências , 
lega lmente construídas  e l i cenciadas  e que corresponde a  um pequeno espaço de atividades  económicas  em atividade.

C17 0,64 Áreas  de maxima infi l tração
Visa  no essencia l  a  integração em perímetro urbano de um conjunto de 
edi ficações  preexis tentes , lega lmente construídas  e l i cenciadas .

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i zada no aglomerado Valdevez, visa  no essencia l  a  integração em perímetro urbano de um conjunto de edi ficações  preexis tentes , lega lmente construídas  e l i cenciadas , suportadas  por arruamentos  exis tentes  e infraestruturados , que consti tuem frentes  
urbanas  já  exis tente, contribuindo desta  forma para  o processo de conformação e colmatação da malha urbana do aglomerado de Valdevez.

C18 0,8 Áreas  com risco de erosão
Tem como objetivo promover a  conformação e a  colmatação do perímetro 
urbano, na  perspetiva  de garanti r a  integração de uma frente urbana já  
consol idada.

Esta  área  a  exclui r do regime da REN, tem como objetivo promover a  conformação e a  colmatação do perímetro urbano, na  perspetiva  de garanti r a  integração de uma frente urbana já  consol idada, suportada por arruamento exis tente e infraestruturado, na  continuidade do perímetro urbano do PDM 
em vigor. Promove a  integração de a lgumas  preexis tências , lega lmente construídas  e l i cenciadas , dando coerência  e lei tura  ao arruamento e à  ocupação já  exis tente, mantendo o tipo e as  caracterís ticas  da  ocupação do tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  tipologias  de 
habitação isolada, contribuindo desta  forma para  o processo de nucleação do aglomerado.

C19 0,17 Áreas  com risco de erosão
Tem como objetivo a  conformação do perímetro urbano e o enquadramento 

de uma preexis tência  lega lmente construída  e l i cenciada.

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado do Couto, e traduz um l igeiro acerto na  del imitação da  REN, tendo como objetivo a  conformação do perímetro urbano e o enquadramento de uma preexis tência  lega lmente construída  e l i cenciada, que confinam com arruamento 

infraestruturado, garantindo a  continuidade do perímetro urbano, dando coerência  e lei tura  ao troço do arruamento e à  ocupação já  exis tente, a justando a  sua  del imitação em função dos  l imites  fís icos  e cadastra is . 

C20 0,32 Áreas  de maxima infi l tração
Tem como objetivo promover a  conformação e a  colmatação do perímetro 
urbano, na  perspetiva  de garanti r a  nucleação da  malha urbana já  
exis tente.

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se na  envolvente do núcleo urbano do aglomerado de Vi la  Chã do Monte. Tem como objetivo promover a  conformação e a  colmatação do perímetro urbano, na  perspetiva  de garanti r a  nucleação da  malha urbana já  exis tente. Esta  área  no essencia l  
traduz a  integração em perímetro urbano de um troço de arruamento já  infraestruturado, que já  se encontra  inserido no perímetro urbano do PDM em vigor, dando ass im coerência  e lei tura  ao arruamento e à  ocupação já  exis tente, consti tuída  por um tecido urbano de baixa  dens idade onde 
predominam as  tipologias  de habitação uni fami l iar i solada.

C21 0,28 Áreas  de maxima infi l tração
Tem como objetivo introduzir uma correção ao perímetro urbano, na  
perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da  malha urbana do 
aglomerado e ass im garanti r o enquadramento do edi ficado já  exis tente.

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se no aglomerado de Várzea da  Serra  e tem como objetivo introduzir uma correção ao perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da malha urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento do edi ficado já  
exis tente, lega lmente construído e l i cenciado, suportado por arruamento infraestruturado, na  continuidade do perímetro urbano do PDM em vigor.

C22 0,13 Áreas  de maxima infi l tração
tem como objetivo introduzir uma correção ao perímetro urbano, na  
perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da  malha urbana do 

aglomerado e ass im garanti r o enquadramento do edi ficado já  exis tente

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se na  fregues ia  de Várzea da  Serra  e tem como objetivo introduzir uma correção ao perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da malha urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento do edi ficado já  

exis tente, lega lmente construído e l i cenciado, suportado por arruamento infraestruturado, na  continuidade do perímetro urbano do PDM em vigor

C23 0,42 Áreas  de maxima infi l tração
Tem como objetivo introduzir uma correção ao perímetro urbano, na  
perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da  malha urbana do 

aglomerado e ass im garanti r o enquadramento do edi ficado já  exis tente.

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se na  fregues ia  de Várzea da  Serra  e tem como objetivo introduzir uma correção ao perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da malha urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento do edi ficado já  
exis tente, lega lmente construído e l i cenciado, suportado por arruamento infraestruturado, na  continuidade do perímetro urbano do PDM em vigor.

C24 0,2 Áreas  de maxima infi l tração
Tem como objetivo introduzir uma correção ao perímetro urbano, na  
perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da  malha urbana do 
aglomerado e ass im garanti r o enquadramento do edi ficado já  exis tente

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Teixelo e tem como objetivo introduzir uma correção ao perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da malha urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento do edi ficado já  exis tente, 
lega lmente construído e l i cenciado, suportado por arruamento infraestruturado, na  continuidade do perímetro urbano do PDM em vigor.

C25 0,32 Áreas  com risco de erosão

Tem como objetivo introduzir um pequeno a justamento ao perímetro 
urbano, na  perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da  malha 
urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento de a lgumas  
preexis tências .

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Vi larinho e tem como objetivo introduzir um pequeno a justamento ao perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da malha urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento de a lgumas  
preexis tências , lega lmente construído e l i cenciado, suportado por arruamento infraestruturado

C26 0.41 Áreas  com risco de erosão

Tem como objetivo introduzir pequenos  a justamentos  ao perímetro urbano, 
na  perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da  malha urbana 
do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento de a lgumas  
preexis tências

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se na  fregues ia  de S. J. Tarouca e tem como objetivo introduzir pequenos  a justamentos  ao perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da malha urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento de 
a lgumas  preexis tências , lega lmente construídas  e l i cenciadas , suportadas  por arruamento infraestruturado

C27 0.01 Áreas  com risco de erosão

Tem como objetivo introduzir pequenos  a justamentos  ao perímetro urbano, 
na  perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da  malha urbana 
do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento de a lgumas  
preexis tência .

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se na  fregues ia  de S. J. Tarouca e tem como objetivo introduzir pequenos  a justamentos  ao perímetro urbano, na  perspetiva  de promover a  conformação e a  colmatação da malha urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento de 
a lgumas  preexis tências , lega lmente construídas  e l i cenciadas , suportadas  por arruamento infraestruturado

C28 0,53 Áreas  com risco de erosão
Tem como objetivo promover a  integração em perímetro urbano de uma área 
já  ocupada por edi ficações  lega lmente construídas  e l i cenciadas .

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i zada no aglomerado de S. J. Tarouca, tem como objetivo promover a  integração em perímetro urbano de uma área já  ocupada por edi ficações  lega lmente construídas  e l i cenciadas , que confinam com arruamento infraestruturado, garantindo a  
continuidade do perímetro urbano, dando coerência  e lei tura  ao troço do arruamento e à  ocupação já  exis tente, mantendo o tipo e as  caracterís ticas  da  ocupação do tecido urbano de baixa  dens idade, onde predominam as  tipologias  de habitação isolada, contribuindo para  o processo de nucleação 
do aglomerado.

Tota l  C 19,13

E1 0,44 Áreas  com risco de erosão

Visa  promover a  integração em perímetro urbano de uma área que apesar 
de descomprometida, confina  com arruamento exis tente e infraestruturado, 
assumindo-se como relevante no processo de conformação e colmatação do 
tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  tipologias  de 
habitação isolada.

Esta  exclusão do regime da REN, loca l i zada no aglomerado de Cortegada, visa  promover a  integração em perímetro urbano de uma área que apesar de descomprometida, confina  com arruamento exis tente e infraestruturado, assumindo-se como relevante no processo de conformação e colmatação 
do tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  tipologias  de habitação isolada, contribuindo desta  forma para  a  rentabi l i zação das  infraestruturas  e para  o processo de nucleação do aglomerado, mantendo o tipo e as  caracterís ticas  da  ocupação já  exis tente na  envolvente, garantindo a  
estruturação e a  qual i ficação urbanís tica  do aglomerado, dando ass im coerência  e lei tura  ao arruamento e à  ocupação já  exis tente do outro lado do arruamento.

E2 0.32 Áreas  de maxima infi l tração
Introdução de um l igeiro a justamento promovendo a  integração em 
perímetro urbano de uma área que, apesar de descomprometida, confina  
com arruamento exis tente e infraestruturado.

Esta  exclusão do regime da REN, loca l i zada no aglomerado de Meixedo, visa  a  introdução de um l igeiro a justamento promovendo a  integração em perímetro urbano de uma área que, apesar de descomprometida, confina  com arruamento exis tente e infraestruturado. Assume-se como relevante no 
processo de conformação e colmatação do tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  tipologias  de habitação uni fami l iar i solada, garantindo a  estruturação e a  qual i ficação urbanís tica  do aglomerado, dando coerência  e lei tura  ao arruamento já  exis tente e infraestruturado.

E3 1,32 Áreas  de Máxima Infi l tração
Visa  promover a  integração em perímetro urbano de uma área que, apesar 
de descomprometida, já  integra  a lgumas  preexis tências , confina  com 
arruamento exis tente e infraestruturado.

Esta  exclusão do regime da REN, loca l i zada no aglomerado de Gouviães , visa  promover a  integração em perímetro urbano de uma área que, apesar de descomprometida, já  integra  a lgumas  preexis tências , confina  com arruamento exis tente e infraestruturado. Assume-se como relevante no processo 
de conformação e colmatação do tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  tipologias  de habitação uni fami l iar i solada, contribuindo desta  forma para  a  rentabi l i zação das  infraestruturas  e para  o processo de nucleação do aglomerado, onde se pretende manter o tipo e as  
caracterís ticas  da  ocupação urbana já  exis tente na  envolvente, garantindo a  estruturação e a  qual i ficação urbanís tica  do aglomerado, dando coerência  e lei tura  ao arruamento.

E4 0,26 Áreas  com risco de erosão
Visa  promover a  integração em perímetro urbano de uma área que, apesar 
de descomprometida, confina  com arruamento exis tente e infraestruturado.

Esta  exclusão do regime da REN, loca l i zada no aglomerado de Ucanha, visa  promover a  integração em perímetro urbano de uma área que, apesar de descomprometida, confina  com arruamento exis tente e infraestruturado. Assume-se como relevante no processo de conformação e colmatação do 
tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  tipologias  de habitação uni fami l iar i solada, contribuindo desta  forma para  a  rentabi l i zação das  infraestruturas  e para  o processo de nucleação do aglomerado, onde se pretende manter o tipo e as  caracterís ticas  da  ocupação urbana já  
exis tente na  envolvente, garantindo a  estruturação e a  qual i ficação urbanís tica  do aglomerado, dando coerência  e lei tura  ao arruamento.

E5 0,36 Áreas  com risco de erosão
Tem como objetivo garanti r a  continuidade da frente urbana, que confina  
com arruamento exis tente e infraestruturado, já  parcia lmente integrada no 
perímetro urbano do PDM em vigor

Esta  exclusão do regime da REN, loca l i zada no aglomerado de Dálvares , tem como objetivo garanti r a  continuidade da frente urbana, que confina  com arruamento exis tente e infraestruturado, já  parcia lmente integrada no perímetro urbano do PDM em vigor. No essencia l  traduz apenas  a  
conformando o perímetro e regularizando a  parcela  onde se va i  edi ficar, dando coerência  e lei tura  ao arruamento e à  ocupação já  exis tente, permitindo desta  forma a  rentabi l i zação as  infraestruturas  já  exis tentes

E6 0,74 Áreas  de maxima infi l tração

Tem como objetivo garanti r a  integração em perímetro urbano de uma área 
que apesar de descomprometida, já  se encontra  servida  de infraestruturas  
e que pela  sua  loca l i zação se assume como relevante no processo de 
conformação e colmatação do tecido urbano. 

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Castanheiro do Ouro e tem como objetivo garanti r a  integração em perímetro urbano de uma área que apesar de descomprometida, já  se encontra  servida  de infraestruturas  e que pela  sua  loca l i zação se assume como relevante 

no processo de conformação e colmatação do tecido urbano. A Câmara Municipa l  de Tarouca prevê destinar parte desta  área  à  criação de um espaço de equipamento de carater rel igioso (Capela  e espaço envolvente), permitindo deste modo rentabi l i zar as  infraestruturas  já  exis tentes , contribuindo 
desta  forma para  o processo de nucleação do aglomerado urbano

E7 0.26 Áreas  com risco de erosão

Tem como objetivo procurar garanti r a  manutenção da class i ficação em 
perímetro urbano de uma área que apesar de descomprometida, se assume 
agora  como essencia l  no processo de nucleação do aglomerado, quer pela  
sua  loca l i zação, quer pela  relação com a  criação de um eixo viário 
a l ternativo à  EN226.

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Carva lha is , e tem como objetivo procurar garanti r a  manutenção da class i ficação em perímetro urbano de uma área que apesar de descomprometida, se assume agora  como essencia l  no processo de nucleação do aglomerado, 
quer pela  sua  loca l i zação, quer pela  relação com a  criação de um eixo viário a l ternativo à  EN226, na  l igação entre a  Av. Prof. Celso Gomes  e núcleo centra l  de Castanheiro do Ouro.

E8 0.02 Áreas  de maxima infi l tração
Correspondem a  l igei ros  acertos  ao perímetro urbano, por forma a  garanti r 
a lguma homogeneidade em termos  de profundidade da frente urbana.

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se no aglomerado de Carva lha is , e correspondem a  l igei ros  acertos  ao perímetro urbano, por forma a  garanti r a lguma homogeneidade em termos  de profundidade da frente urbana, suportada por arruamento exis tente e infraestruturado, 
contribuindo desta  forma para  o processo de conformação do perímetro urbano, dando coerência  e lei tura  ao arruamento, garantindo uma continuidade urbana legível .

E9 0.09 Áreas  de maxima infi l tração
Correspondem a  l igei ros  acertos  ao perímetro urbano, por forma a  garanti r 
a lguma homogeneidade em termos  de profundidade da frente urbana.

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se no aglomerado de Carva lha is , e correspondem a  l igei ros  acertos  ao perímetro urbano, por forma a  garanti r a lguma homogeneidade em termos  de profundidade da frente urbana, suportada por arruamento exis tente e infraestruturado, 
contribuindo desta  forma para  o processo de conformação do perímetro urbano, dando coerência  e lei tura  ao arruamento, garantindo uma continuidade urbana legível .

E10 2,6 Áreas  com risco de erosão

Tem como objetivo procurar a  integração em perímetro urbano de uma área 
que apesar de descomprometida, se encontra  na  envolvente da  malha 
urbana do aglomerado e consti tui  um troço de arruamento servido de 

infraestruturação.

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Valdevez, e tem como objetivo procurar a  integração em perímetro urbano de uma área que apesar de descomprometida, se encontra  na  envolvente da  malha urbana do aglomerado e consti tui  um troço de arruamento servido de 
infraestruturação, e que permite o enquadramento de a lgumas  preexis tências , assumindo-se como essencia l  no processo de conformação e colmatação da malha urbana, e na  rentabi l i zação das  infraestruturas  já  exis tentes .

E11 2.04 Áreas  de maxima infi l tração

tem como objetivo procurar a  integração em perímetro urbano de uma área 
que apesar de descomprometida, se encontra  na  envolvente da  malha 
urbana do aglomerado e consti tui  um troço de arruamento servido de 
infraestruturação, e que permite o enquadramento de a lgumas  
preexis tências .

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Formi lo, e tem como objetivo procurar a  integração em perímetro urbano de uma área que apesar de descomprometida, se encontra  na  envolvente da  malha urbana do aglomerado e consti tui  um troço de arruamento servido de 
infraestruturação, e que permite o enquadramento de a lgumas  preexis tências , assumindo-se como essencia l  no processo de conformação e colmatação da malha urbana, e na  rentabi l i zação das  infraestruturas  já  exis tentes . Esta  área  integra  uma mancha de AMI i solada, que pela  sua  dimensão e 
caracterís ticas  é proposta  a  el iminação da área  remanescente na  Carta  Fina l  da  REN.

E12 0.43 Áreas  de maxima infi l tração

Tem como objetivo procurar a  integração em perímetro urbano a lgumas  área  
que apesar de descomprometidas , se encontram na envolvente da  malha 
urbana do aglomerado e consti tuem troços  de arruamentos  
infraestruturados .

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se no aglomerado de Vi la  Chã da  Beira , e tem como objetivo procurar a  integração em perímetro urbano a lgumas  área  que apesar de descomprometidas , se encontram na envolvente da  malha urbana do aglomerado e consti tuem troços  de 
arruamentos  infraestruturados , assumindo-se como essencia is  no processo de conformação e colmatação da malha urbana, e na  rentabi l i zação das  infraestruturas  já  exis tentes .

E13 2,62 Áreas  de maxima infi l tração

Tem como objetivo promover e contribuir para  o processo de nucleação da  
malha urbana do aglomerado, garantindo a  continuidade das  frentes  
urbanas  já  exis tentes  e que confinam com arruamentos  exis tentes  e 
infraestruturados .

Esta  exclusão do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Castanheiro do Ouro, e tem como objetivo promover e contribuir para  o processo de nucleação da  malha urbana do aglomerado, garantindo a  continuidade das  frentes  urbanas  já  exis tentes  e que confinam com arruamentos  exis tentes  e 
infraestruturados . Esta  área  assume-se como relevante no processo de estruturação e qual i ficação urbanís tica  do aglomerado, consti tuída  por um tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  tipologias  de habitação isolada, permitindo deste modo rentabi l i zar as  infraestruturas  já  
exis tentes  e promover o enquadramento de a lgumas  preexis tências

E14 0,75 Áreas  de maxima infi l tração

tem como objetivo procurar a  integração em perímetro urbano a lgumas  área  
que apesar de descomprometidas , se encontram na envolvente da  malha 
urbana do aglomerado e consti tuem troços  de arruamentos  
infraestruturados .

Estas  manchas  a  exclui r do regime da REN, loca l i zam-se no aglomerado de Vi la  Chã da  Beira , e tem como objetivo procurar a  integração em perímetro urbano a lgumas  área  que apesar de descomprometidas , se encontram na envolvente da  malha urbana do aglomerado e consti tuem troços  de 
arruamentos  infraestruturados , assumindo-se como essencia is  no processo de conformação e colmatação da malha urbana, e na  rentabi l i zação das  infraestruturas  já  exis tentes .

E15 0,31 Áreas  de maxima infi l tração

Tem como objetivo a  integração em Perímetro urbano de uma área já  
estruturada, que apesar de descomprometida, se encontra  na  envolvente 
da  malha urbana do aglomerado, garantindo a  continuidade do perímetro 
urbano.

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i zada no aglomerado de Vi la  Pouca, tem como objetivo a  integração em perímetro urbano de uma área já  estruturada, que apesar de descomprometida, se encontra  na  envolvente da  malha urbana do aglomerado, garantindo a  continuidade do perímetro 
urbano, dando coerência  e lei tura  ao troço do arruamento já  infraestruturado e à  ocupação já  exis tente, mantendo o tipo e as  caracterís ticas  da  ocupação do tecido urbano de baixa  dens idade, onde predominam as  tipologias  de habitação isolada, contribuindo desta  forma para  o processo de 
nucleação do aglomerado.

E16 5,34 Áreas  de maxima infi l tração
Objetivo de garanti r a  continuidade das  frentes  urbanas  já  exis tentes  e 
promover a  sua  class i ficação na  categoria  de espaço urbano de baixa  
dens idade, na  continuidade do perímetro urbano do PDM em vigor.

Esta  área  a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Tarouca, e corresponde a  uma área estruturada e consol idada do ponto de vis ta  urbanís tico, com o objetivo de garanti r a  continuidade das  frentes  urbanas  já  exis tentes  e promover a  sua  class i ficação na  categoria  de espaço urbano 
de baixa  dens idade, na  continuidade do perímetro urbano do PDM em vigor. Pretende dar coerência  e lei tura  aos  arruamentos  e à  ocupação já  exis tente, mantendo o tipo e as  caracterís ticas  da  ocupação do tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  tipologias  de habitação isolada, 
contribuindo desta  forma para  a  conformação da malha urbana do aglomerado e ass im garanti r o enquadramento de a lgumas  preexis tências , bem como a  rentabi l i zação do nível  de infraestruturação já  exis tente, promovendo a  nucleação do aglomerado de Tarouca, que apresenta  uma malha 
urbana já  bastante consol idada.

E17 3,02 Áreas  de maxima infi l tração

Tem como objetivo a  integração em perímetro urbano de uma área já  
estruturada, que apesar de descomprometida, se encontra  na  envolvente 
da  malha urbana do aglomerado, suportada por um troço de arruamento 
infraestruturado

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Outeiro, e tem como objetivo a  integração em perímetro urbano de uma área já  estruturada, que apesar de descomprometida, se encontra  na  envolvente da  malha urbana do aglomerado, suportada por um troço de arruamento 
infraestruturado.

E18 0.12 Áreas  de máxima infi l tração
Tem como objetivo promover a  conformação e a  colmatação da  malha 
urbana, na  continuidade do perímetro urbano em vigor, garantindo a  
continuidade da frente urbana de ambos  os  lados  do arruamento.

Esta  área  assume enorme relevância  no processo de conformação e colmatação da malha urbana, e na  rentabi l i zação das  infraestruturas  já  exis tentes , garante a  continuidade do perímetro urbano, dando coerência  e lei tura  ao troço do arruamento e à  ocupação já  exis tente. 

E19 2,22 Áreas  de maxima infi l tração

Tem como objetivo promover a  conformação e a  colmatação da  malha 
urbana, na  continuidade do perímetro urbano em vigor, garantindo a  
continuidade da frente urbana de ambos  os  lados  do arruamento, dando 

coerência  e lei tura  ao troço do arruamento e à  ocupação já  exis tente

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se no aglomerado de Várzea da  Serra , tem como objetivo promover a  conformação e a  colmatação da malha urbana, na  continuidade do perímetro urbano em vigor, garantindo a  continuidade da frente urbana de ambos  os  lados  do arruamento, 
dando coerência  e lei tura  ao troço do arruamento e à  ocupação já  exis tente, promovendo a  rentabi l i zação das  infraestruturas  já  exis tentes .

E20 0.69 Áreas  de maxima infi l tração
Tem como objetivo promover a  conformação e a  colmatação do perímetro 
urbano, na  perspetiva  de garanti r a  nucleação da  malha urbana já  exis tente

Esta  mancha a  exclui r do regime da REN, loca l i za-se na  envolvente do núcleo urbano do aglomerado de Vi la  Chã do Monte e tem como objetivo promover a  conformação e a  colmatação do perímetro urbano, na  perspetiva  de garanti r a  nucleação da  malha urbana já  exis tente. Esta  área  no essencia l  
traduz a  integração em perímetro urbano de um troço de arruamento já  infraestruturado, que apesar de descomprometido, se assume agora  como essencia l  no processo de nucleação do aglomerado, dando ass im coerência  e lei tura  ao arruamento e à  ocupação já  exis tente na  envolvente, 
consti tuída  por um tecido urbano de baixa  dens idade onde predominam as  tipologias  de habitação isolada.

E21 0,37 Áreas  de máxima infi l tração

Pretende-se, repor a  lega l idade da  edi ficação exis tente, potenciando, não 

só a  regularização da  atividade, bem como a  sua modernização e 
desenvolvimento.

Trata-se de uma zona já  comprometida  pela  ocupação socia l/humana, justi ficando-se a  sua  exclusão pela  necess idade de promover a  regularização/legal ização da  insta lação destinada à  atividade pecuária  a í exis tente, de grande importância  para  a  economia loca l . Pretende-se, ass im, repor a  
lega l idade da  edi ficação exis tente, potenciando, não só a  regularização da  atividade, bem como a  sua modernização e desenvolvimento.

E22 0,42 Áreas  de máxima infi l tração
Pretende-se, a  regularização da  insta lações  atuais , como também potenciar 
a  sua  expansão e melhoramento, dando resposta  às  crescentes  
necess idades  loca is .

Trata-se de uma zona já  comprometida  pela  ocupação socia l/humana, justi ficando-se a  sua  exclusão pela  necess idade de regularizar as  insta lações  do Centro de Recolha  Oficia l  de Animais  – cani l  municipa l , a í exis tente. O Centro de Recolha  Oficia l  de Animais  de Companhia  do Município de 
Tarouca, assume-se como um equipamento fundamental  para  dotar o concelho de um espaço capaz de cumprir os  preceitos  da  legis lação em vigor, numa área de manifesta  importância  e sens ibi l idade coletiva , como é a  sanidade e o bem-estar dos  animais . Pretende-se, não só, a  regularização da  
insta lações  atuais , mas  também potenciar a  sua  expansão e melhoramento, dando resposta  às  crescentes  necess idades  loca is .

Tota l  E 20,77

Tota l  C e E 39,9

QUADRO ANEXO

DELIMITAÇÃO DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL DO MUNICÍPIO DE TAROUCA


