
Loteamento da Área Empresarial do Rodo – Ponte da Barca

Regras de Edificação

1 - QUADRO SINÓPTICO

LOTE ÁREA DO LOTE
ÍNDICE DE 

UTILIZAÇÃO
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 

MÁXIMA
N.º PISOS
MÁXIMO

CÉRCEA MÁXIMA

1 1 988  m² 1 1144 m² 2 7 m

2 1 629 m² 1 719 m² 2 7 m

3 1 470 m² 1 510 m² 2 7 m

4 1 357 m² 1 561 m² 2 7 m

5 991 m² 1 251 m² 2 7 m

6 954 m² 1 251 m² 2 7 m

7 1 014 m² 1 416 m² 2 7 m

8 1 138 m² 1 512 m² 2 7 m

9 795 m² 1 212 m² 2 7 m

1.1 Superfície total do terreno objeto da operação

-A área total da intervenção, que inclui lotes, passeios e alargamento da via pública confinante, é de

15 143,00 m².

1.2 Cércea e número de pisos e índice volumétrico

- A cércea máxima permitida é de 7 metros para os volumes a construir, podendo os mesmos ter 2 

pisos no máximo, não podendo no entanto ultrapassar o índice volumétrico estipulado na alínea b) do  

número 4 do artigo 59º do regulamento do Plano Diretor Municipal de Ponte das Barca.

1.3 Índice de utilização 

- O índice de utilização não poderá ser superior a 1,0, conforme disposto na alínea a), do número 4  

do artigo 59º do regulamento do Plano Diretor Municipal de Ponte das Barca.

1.4 Índice de impermeabilização

- A impermeabilização devera ser sempre inferior a 80% da área do lote, incluindo edifícios e acessos  

pavimentados, conforme estipulado na alínea c), do número 4 do artigo 59º do regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Ponte das Barca.

1.5 Solução adotada para infraestruturas  

- São propostos novos arruamentos que se articulam com os arruamentos existentes. A intervenção 

desenvolve-se  ao  longo  destes  arruamentos,  com rede  pública  de  águas  e  esgotos,  bem como 

abastecimento de água, infraestruturas elétricas e ITUR. 



1.6 Estrutura viária, acessos, passeios e estacionamento 

-  A  intervenção  desenvolve-se  ao  longo  do  arruamento  existente  e  a  propor,  devidamente 

pavimentado, com passeio em ambos os lados e estacionamento publico. O acesso aos armazéns 

realizar-se-á pelo arruamento, permitindo o acesso de viaturas ao lote, donde serão asseguradas 

zonas de estacionamento no interior dos lotes.

Área destinada às vias – 2990,00 m2

Área destinada a passeios e bermas – 870.50 m2

Área destinada às baías de estacionamento – 315,00 m2

-  Serão  criados  ao  longo  do  arruamento  vinte  e  cinco  lugares  de  estacionamento  público  para  

veículos ligeiros e quatro lugares para veículos pesados, que superam os 20 % de estacionamento 

público referido na portaria  216-B/2008 relativamente á área máxima que é possível  construir  no 

loteamento proposto

1.7 Espaços verdes e de utilização coletiva 

- O projeto apresentado não prevê a cedência dos espaços verdes e de utilização coletiva previstos  

na portaria n.º 216-B/2008, pois tendo em consideração a envolvente do local (proximidade com a 

Variante  EN  203  e  consequente  zona  non  aedificandi),  assim  como  o  reduzido  tamanho  do 

loteamento não se considera necessário a criação de espaços verde e de utilização coletiva.

1.8 Equipamento de utilização coletiva

- O projeto apresentado não prevê a cedência de área para criação de equipamento de utilização  

coletiva, pois tendo a consideração a proximidade com a vila e o facto de a área em causa se inserir  

ainda dentro da área urbana, não se considera essencial a criação de um equipamento de utilização 

coletiva. 

2 REGULAMENTO

- Os trabalhos relativos a aterros e desaterro, para criação de plataforma á cota indicado no projeto, 

bem  como  a  execução  dos  muros  de  vedação  e  suporte  de  terras,  decorrerão  por  conta  dos 

proprietários dos lotes  e serão desenvolvidos no âmbito da operação urbanística relativo á edificação 

do imóvel.

- A implantação dos edifícios nos lotes não pode ser superior á implantação máxima referida em 

quadro sinóptico, devendo os mesmos ser implantados dentro da mancha de implantação definida no 

projeto, deixando uma faixa livre de acesso de pelo menos seis metros em um dos lados de forma a  

permitir o acesso automóvel á parte posterior do lote.

- O proprietário do lote fica obrigado a criar lugares de estacionamento dentro do mesmo, num razão 

de  1  lugar  por  cada  150  m2  de  área  construída,  conforme  disposto  no  n.º1,  do  artigo  47º,  do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Ponte da Barca. 

- É admitida a geminação de Lotes até ao máximo de dois, verificando-se em tal caso a acumulação 

das áreas de construção dos respetivos lotes, mantendo-se os demais condicionalismos.
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