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Acidente Tecnológico (Grave): acidente grave é um acontecimento tal como uma emissão de 

substâncias, um incêndio ou uma explosão de proporções graves, resultante de desenvolvimentos 

incontrolados ocorridos durante o funcionamento de um estabelecimento, que constitua perigo grave, 

imediato ou retardado, para a saúde humana e/ou para o ambiente e que envolva uma ou mais 

substâncias perigosas (DL 254/2007, de 12 de julho). 

 

Adutora – Infraestrutura de transporte de água (ex: canal, galeria ou conduta) desde a sua origem até 

à distribuição. Glossário do Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Águas e de Águas 

Residuais [INSAAR, 2012]. 

 

Adutora distribuidora – Infraestrutura de transporte de água (ex: canal, galeria ou conduta) desde a 

sua origem até à distribuição, que efetua serviço domiciliário ao longo do seu percurso [INSAAR, 2012]. 

 

Adutora principal - Componente constituída pelo conjunto de uma ou mais adutoras utilizadas ou 

estejam destinadas a serem utilizadas, após tratamento adequado, para produção de água para 

consumo humano [INSAAR, 2012]. 

 

Aglomerados tradicionais de génese não turística - correspondem, no concelho de Silves, a todos 

os aglomerados urbanos, com exceção dos que resultam ou vierem a resultar da execução do Plano de 

Urbanização da Vila Fria, Plano de Urbanização da Atalaia, Plano de Urbanização da Quinta do Paço, 

Plano de Urbanização do Morgado da Lameira, Plano de Pormenor do Pateiro e Plano de Pormenor da 

Praia Grande. 

 

Agregado familiar - O grupo de indivíduos, vinculados por relações jurídicas familiares, que vivem em 

comunhão de mesa e habitação e em economia familiar com o mesmo [INE, 2012]. 

 

Águas subterrâneas – Águas que se encontram abaixo da superfície do solo na zona de saturação e 

em contacto direto com o solo ou com o subsolo [INSAAR, 2012]. 

 

Alojamento – Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, 

ampliado, transformado ou está a ser utilizado, se destina a habitação com a condição de não estar a 
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ser utilizado totalmente para outros fins no momento de referência: por distinto entende-se que é 

cercado por paredes de tipo clássico ou de outro tipo, é coberto e permite que uma pessoa ou um 

grupo de pessoas possa dormir, preparar refeições ou abrigar-se das intempéries separado de outros 

membros da coletividade; por independente entende-se que os seus ocupantes não têm que 

atravessar outros alojamentos para entrar ou sair do alojamento onde habitam. [INE, 2012]. 

 

Alojamento Turístico - Estabelecimento que forneça regular ou ocasionalmente dormidas a turistas. 

[INE, 2012]. 

 

Altura dominante dos edifícios – moda da altura das construções que se verifica nos conjuntos 

edificados (frente edificada paralela à costa, quarteirão ou malha urbana homogénea) [RCM 33/99, de 

27 de abril]. 

 

Analfabeto - Indivíduo com 10 ou mais anos que não sabe ler nem escrever, i.e., incapaz de ler e 

compreender uma frase escrita ou de escrever uma frase completa. [INE, 2012]. 

 

Apartamento Turístico - Estabelecimento de alojamento turístico, constituído por frações mobiladas e 

equipadas de edifícios independentes, que se destina habitualmente a proporcionar alojamento e 

outros serviços complementares a turistas, mediante pagamento [INE, 2012] 

 

Apoios de praia que se subdividem em: 

Apoio de praia completo - núcleo de funções e serviços infraestruturados que integra vestiários, 

balneários, instalações sanitárias, posto de socorros, comunicações de emergência, informação, limpeza 

de praia, recolha de lixo e assistência e salvamento a banhistas, quando este serviço não se encontre já 

devidamente assegurado; complementarmente pode assegurar outras funções e serviços, nomeadamente 

comerciais, à exceção de restaurantes e outros estabelecimentos de restauração e de bebidas; 

Apoio de praia mínimo - núcleo de funções e serviços não infraestruturados que integra posto de 

socorros, comunicações de emergência, informação, limpeza de praia, recolha de lixo e assistência e 

salvamento a banhistas, quando este serviço não se encontre já devidamente assegurado; 

complementarmente, pode assegurar outras funções e serviços, nomeadamente comerciais, desde que 

não requeiram qualquer tipo de infraestrutura; 

Apoios balneares - conjunto de instalações, no areal, amovíveis, destinadas a proporcionar maior conforto 

na utilização da praia, nomeadamente, barracas e toldos para banhos, chapéus-de-sol e passadeiras para 
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peões e arrecadação de material, integrando o serviço de assistência e salvamento a banhistas, podendo 

complementarmente associar venda de gelados e alimentos embalados pré-confecionados; 

Apoios recreativos - conjunto de instalações amovíveis destinadas à prática desportiva e lúdica dos 

utentes da praia, incluindo, nomeadamente, pranchas flutuadoras, instalações para desportos náuticos e 

diversões aquáticas, instalações para pequenos jogos de ar livre e recreio infantil; 

Instalações piscatórias - conjunto de instalações amovíveis destinadas a garantir condições de 

funcionamento e desenvolvimento da atividade da pesca, designadamente barracas para abrigo de 

embarcações, seus utensílios e apetrechos de pesca. [RCM 33/99, de 27 de abril]. 

 

Apoio de recreio náutico - área costeira com infraestruturas simples de apoio a modalidades específicas de 

desporto náutico, podendo servir a navegação local com comprimento até 6 m [RCM 33/99, de 27 de abril]. 

 

Apoio social informal - Possui, principalmente em áreas rurais como é o caso do concelho de Silves. 

Esta realidade é de muito difícil operacionalização atendendo precisamente ao seu caráter informal, de 

entre ajuda assente em relações familiares e de vizinhança. Contudo trata-se de um apoio muitas 

vezes fundamental e que permite estabelecer a fronteira entre uma situação de pobreza extrema e de 

subsistência. De acordo com a REAPN, este apoio informal é equivalente ao rendimento não monetário 

que inclui o auto-consumo e auto-abastecimento, auto-locação e recebimentos de salários em géneros 

(MARTINS, 2005) 

 

Aquífero – Uma ou mais camadas subterrâneas de rocha ou outros estratos geológicos 

suficientemente porosos e permeáveis para permitirem um fluxo significativo de águas subterrâneas ou 

a captação de quantidades significativas de águas subterrâneas. Glossário do Inventário Nacional de 

Sistemas de Abastecimento de Águas e de Águas Residuais [INSAAR, 2012]. 

 

Área de construção - é medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e integra os espaços de 

circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escadas e caixas de elevador) e os espaços 

exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos), excluindo-se deste cálculo as 

áreas em sótão e em cave sem pé direito regulamentar (adaptado de Decreto Regulamentar 15/2015, 

de 19 de agosto. 
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Área de solo contínua - corresponde a uma área de solo que, independentemente da existência de 

limites físicos que a possam dividir (e.g., linhas de água, estradas ou outros), apresenta contiguidade 

espacial. 

 

Área efetiva – A área efetiva da UE constitui a área passível de ser edificada, excluindo a área já 

consolidada independentemente das funções aí instaladas (habitação, comércio, serviços ou 

equipamentos), a rede viária existente e a rede hidrográfica. Garantir-se-á, com esta opção, maior rigor 

no cálculo da edificabilidade média já que se tem como área de referência aquela que efetivamente é 

passível de suportar edificabilidade. (DPTIG, 2005) 

 

Área urbana consolidada – é aquela que se encontra infraestruturada e ocupada, não obstante a 

presença de alguns interstícios urbanos e espaços por colmatar, correspondendo, assim, à área 

territorial que se encontra estabilizada em termos de morfologia urbana e de infraestruturação e está 

edificada em, pelo menos, dois terços da área total de solo destinado a edificação. 

 

Areal - zona de fraco declive, contígua à LMPMAVE, constituída por depósitos de materiais soltos, tais 

como areias e calhaus, sem ou com pouca vegetação, e formada pela ação das águas, ventos e outras 

causas naturais e ou artificiais [RCM 33/99, de 27 de abril]. 

 

Áreas de exploração complementar - Áreas contíguas ou não às consolidadas e sobre as quais os 

conhecimentos permitem confirmar a existência de minerais passíveis de ser exploradas 

economicamente (CARVALHO, 2009). 

 

Áreas de exploração consolidada - Áreas em que a atividade extrativa está implantada (CARVALHO, 

2009). 

 

Áreas potenciais - são áreas em que se sabe que pelas características geológicas é possível a 

ocorrência da rocha ou mineral, mas cuja afetação como área complementar ou consolidada carece de 

estudos adicionais (CARVALHO, 2009). 

 

Arriba - vertente costeira abrupta ou com declive forte, em regra talhada em rochas coerentes pela ação 

conjunta dos agentes morfogenéticos marinhos, continentais e biológicos [RCM 33/99, de 27 de abril]. 
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Associação de espécies vegetais – Associação é a unidade abstrata fundamental da Fitossociologia 

que corresponde a um tipo de comunidade vegetal com uma corologia, espécies características e 

diferenciais próprias, estatisticamente fiéis a determinadas residências de um habitat particular, num 

estádio sucessional estruturalmente estável. Quando possuem uma composição florística, posição 

sucessional, habitat e biogeografia semelhantes podem ser organizadas em categorias 

progressivamente mais abrangentes de ordem superior: aliança (sufixo -ion), ordem (-etalia), classe (-

etea), divisão (-ea) (GOMES et al., 2005)  

 

Atividade económica - Resultado da combinação dos fatores produtivos (mão de obra, matérias-

primas, equipamento, etc.), com vista à produção de bens e serviços. Independentemente dos fatores 

produtivos que integram o bem ou serviço produzido, toda a atividade pressupõe, em termos genéricos, 

uma entrada de produtos (bens ou serviços), um processo de incorporação de valor acrescentado e 

uma saída (bens ou serviços) [INE, 2012]. 

 

Atividades de produção, transformação e comercialização dos produtos do meio rural - são 

atividades económicas que, isoladas ou cumulativamente, visam dinamizar os produtos locais de 

origem no meio rural, nomeadamente cortiça, madeira nobre, mel, medronho, vinha, figo, alfarroba, 

amêndoa, castanha, pinhão, noz, ervas aromáticas e outros. Destinam-se, assim, à produção e/ou 

comercialização de um conjunto muito diversificado de produtos, como por exemplo: aguardentes, 

vinhos, licores, compotas, doces, chás, cosméticos, perfumes, rolhas, pavimentos, móveis, cestaria, 

tapetes, entre outros (adaptado de PROTAL, 2007). Enquadram-se nos regimes jurídicos de exercício 

das atividades industrial e comercial, em função do tipo de produto em causa, e no regime de uso do 

solo definido para cada categoria e subcategoria de espaço. 

 

Autoestrada - Estrada especialmente projetada e construída para o tráfego motorizado, que não serve 

as propriedades limítrofes e que: a) exceto em pontos singulares ou a título temporário, dispõe de 

faixas de rodagem separadas para cada sentido de circulação, separadas uma da outra por uma faixa 

divisória não destinada à circulação ou, excecionalmente, por outros dispositivos; b)não se cruza ao 

mesmo nível com qualquer outra estrada, via de caminhos de ferro, de elétrico ou caminho de peões; c) 

está especialmente sinalizada como autoestrada e é reservada a categorias específicas de veículos 

rodoviários motorizados. Incluem-se os ramos de entrada e de saída dos nós de ligação das 
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autoestradas, independentemente da localização da sinalização. Incluem-se igualmente as 

autoestradas urbanas [INE, 1994]. 

 

Beneficiários - São pessoas singulares com direito às prestações pecuniárias estabelecidas no plano 

de pensões, sejam ou não participantes [INE, 2012]. 

 

Bens transaccionáveis - são os bens e serviços que são passíveis de ser vendidos economicamente 

nos mercados internacionais. (THINKFN, 2012) 

 

Biodiversidade ou diversidade biológica - Variabilidade entre os organismos vivos de todas as 

origens, incluindo, inter alia, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e 

os complexos ecológicos dos quais fazem parte; compreende a diversidade dentro de cada espécie, 

entre as espécies e dos ecossistemas” (Convenção Quadro sobre a Diversidade Biológica, 2003)  

 

Biomassa – os subprodutos resultantes da atividade pecuária, agrícola e florestal, bem como a parte 

biodegradável dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e agroindustriais que constituem matéria-prima para 

a produção de energia elétrica e térmica. 

 

Caminho-de-ferro - Via de comunicação por carril para utilização exclusiva de veículos ferroviários. A 

via de comunicação corresponde à parte do espaço equipada para a realização do transporte [INE, 

1994]. 

 

Caminho municipal - Ligação de interesse secundário e local, que se destina a permitir o trânsito 

automóvel e, como o seu nome indica, fica a cargo da respetiva Câmara Municipal [INE, 1994]. 

 

Captação de água – utilização de volumes de água, superficiais ou subterrâneas, por qualquer forma 

subtraídos ao meio hídrico, independentemente da finalidade a que se destina [INSAAR, 2012]. 

 

Captação de água de superfície - captação de água efetuada diretamente no troço de linha de água, 

em massas de água fortemente modificadas (ex.: albufeiras), em massas de água artificiais (ex.: 

canais), em águas costeiras, em águas de transição ou em lagoas. Também são consideradas 

captações de água de superfície as localizadas em cascalheiras ou aluviões nas margens ou limites 
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das linhas de água, em que os níveis nas captações são função dos níveis nos cursos de água no facto 

de o poço não precisar de passadiço e de a admissão de água se processar, não através de aberturas 

tipo janela, mas por tubagens [INSAAR, 2012]. 

 

Captação de água subterrânea - captação de água efetuada numa massa de água subterrânea. 

 

Caravanismo - Atividade que consiste em utilizar transportes rodoviários adequados para alojamento 

[INE, 2012] 

 

Cheias - No sentido hidrológico correspondem a alterações significativas no hidrograma de cheia 

devido a intensa precipitação (ou, e.g., uma descarga anormal numa barragem ou rebentamento desta) 

(LENCASTRE E FRANCO, 2003); cheia no sentido geográfico que aqui utilizamos, e que converge 

com a noção popular, corresponde a episódios de elevada escorrência pluvial que leva a que haja o 

transbordo do seu leito normal e a respetiva inundação nas margens (FERREIRA, et al., 1993). Podem 

ser de dois tipos: progressivas, que resultam de chuvas prolongadas no tempo e na intensidade ou 

rápidas, que ocorrem depois de períodos curtos de precipitação muito intensa (OLIVEIRA, 2003) 

relacionados sobretudo com depressões convectivas, em regra “gotas de ar frio ou depressões 

resultantes da interacção das circulações polar e tropical” (RAMOS E REIS, 2001).  

 

City/short breaks – tipologia de turismo que consiste em conhecer uma cidade e as suas atrações 

monumentais, arquitetónicas, culturais, comerciais, gastronómicas, etc. (PENT, 2007) 

 

Classificação socio económica - Classificação estabelecida através de vários indicadores sócio-

económicos que procura refletir o universo da atividade económica visto sob o ângulo das inserções 

profissionais dos indivíduos. Estão presentes habitualmente os seguintes indicadores primários: 

"profissão", "situação na profissão" e "número de trabalhadores da empresa/instituição onde trabalha" 

[INE, 2012]. 

 

Coesão social – (…) emprego, condições de habitabilidade e de conforto dos alojamentos. De uma 

estrutura social equilibrada, ou seja, onde o posicionamento relativo dos indivíduos traduza níveis de 

igualdade no acesso a bens e serviços, resulta a coesão social. Esta implica níveis de inclusão social e 

de “acesso equilibrado da população aos grandes frutos do progresso económico” (MATEUS, 2007). 
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Compromissos urbanísticos - corresponde às licenças, comunicações prévias não rejeitadas ou 

autorizações de utilização de operações urbanísticas, e, bem assim, as informações prévias favoráveis 

em vigor. 

 

Comércio a retalho - Compreende a atividade de revenda a retalho (sem transformação), de bens 

novos ou usados, feita em estabelecimentos, em feiras e mercados, ao domicílio, por correspondência, 

em venda ambulante e por outras formas, destinados ao consumo público em geral, empresas e outras 

instituições [INE, 2012]. 

 

Comércio por grosso - Compreende a atividade de revenda por grosso (sem transformação), de bens 

novos ou usados a comerciantes (retalhistas ou grossistas), a industriais, a utilizadores institucionais e 

profissionais ou a intermediários. Os bens podem ser revendidos em bruto, isto é, tal como foram 

adquiridos, ou após a realização de algumas operações associadas ao comércio por grosso. [INE, 

2012] 

 

Condições de habitabilidade - na perspetiva da cobertura de infraestruturas e do estado de 

conservação do edificado. 

 

Conservação da natureza e da biodiversidade - ações de conservação ativa, que correspondem ao 

conjunto de medidas e ações de intervenção dirigidas ao maneio direto de espécies, habitats, 

ecossistemas e geossítios, e o conjunto de medidas e ações de intervenção associadas a atividades 

sócio-económicas, tais como a silvicultura, a mineração, a agricultura, a pecuária, a caça ou a pesca, 

com implicações significativas no maneio de espécies, habitats, ecossistemas e geossítios, tendo em 

vista a sua manutenção ou recuperação para um estado favorável de conservação (alínea a), do art.º 

6.º do DL 142/2008, de 24 de julho) 

 

Conservação ex situ - a conservação de espécies da fauna e da flora selvagens fora dos seus 

habitats naturais (alínea d), do art.º 3.º do DL 142/2008, de 24 de julho) 

 

Conservação in situ - a conservação de espécies da fauna e da flora selvagens nos seus habitats 

naturais (alínea e), do art.º 3.º do DL 142/2008, de 24 de julho). 
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Conta Satélite do Turismo de Portugal (CSTP) - Constitui um instrumento analítico mais eficaz, na 

medida em que permite percepcionar de forma mais correcta e detalhada o fenómeno “Turismo”, 

adotando uma abordagem quantificada, específica e relativamente detalhada, do Sector, através da 

obtenção de indicadores que permitem medir de forma completa, a importância do Turismo na estrutura 

económica nacional. [INE, 2012]. 

 

Crescimento Efetivo – Diferença entre o Crescimento Natural e o Saldo Migratório [INE; 2011]. 

 

Crescimento natural – Relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Se a taxa de 

natalidade é superior à taxa de mortalidade estamos perante um crescimento natural positivo, caso 

contrário, o crescimento natural é negativo [INE, 2011].  

 

Cultura - Integra não apenas dimensões como “… as significações às quais estão subjacentes 

sistemas ideológicos e políticos diferenciados”, mas também os traços do homem cultivado, o 

património de obras, a imagem, perceção ou compreensão do mundo próprias a um meio ou a um 

tempo, o adquirido, diferenciado do inato e o sistema de comunicação (ABRANTES, 2001). 

 

Dano potencial de um elemento - É o produto do seu valor económico pela vulnerabilidade que lhe é 

intrínseca. Um elemento que tenha elevado valor económico mas seja totalmente invulnerável terá um 

dano potencial nulo. Inversamente, o dano potencial será tanto maior quanto a vulnerabilidade seja 

próxima de 1 e o seu valor elevado (DGRF, 2007). 

 

Deficiência - Perda ou anomalia de uma estrutura ou de uma função do corpo [INE, 2012]. 

 

Depósitos minerais - todas as ocorrências minerais existentes em território nacional e nos fundos 

marinhos da zona económica exclusiva que, pela sua raridade, alto valor específico ou importância na 

aplicação em processos industriais das substâncias nelas contidas, se apresentam com especial 

interesse para a economia nacional (n,º1 do art.º 2.º, do DL 90/90 de 16 de março) 

 

Desempregado - Indivíduo com idade dos 15 aos 74 anos que, no período de referência, se 

encontrava simultaneamente nas seguintes situações: 1) não tinha trabalho remunerado nem qualquer 
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outro; 2) tinha procurado ativamente um trabalho remunerado ou não ao longo de um período 

específico (o período de referência ou as três semanas anteriores); 3) estava disponível para trabalhar 

num trabalho remunerado ou não. A procura ativa traduz as seguintes diligências: 1) contacto com 

centros de emprego público ou agências privadas de colocações; 2) contacto com empregadores; 3) 

contactos pessoais ou com associações sindicais; 4) colocação, resposta ou análise de anúncios; 5) 

procura de terrenos, imóveis ou equipamentos; 6) realização de provas ou entrevistas para seleção; 7) 

solicitação de licenças ou recursos financeiros para a criação de empresa própria. A disponibilidade 

para aceitar um trabalho é fundamentada com: 1) o desejo de trabalhar; 2) a vontade de ter um 

trabalho remunerado ou uma atividade por conta própria, no caso de se poder obter os recursos 

necessários; 3) a possibilidade de começar a trabalhar num período específico (período de referência 

ou as duas semanas seguintes) [INE, 2012]. 

 

Desemprego – Os "desempregados" incluem todas as pessoas acima de uma determinada idade que, 

durante o período de referência, estavam: a) "sem trabalho", isto é, não estavam num emprego 

remunerado ou num emprego por conta própria; b) "atualmente disponíveis para trabalhar", isto é, 

estavam disponíveis para um emprego remunerado ou por conta própria durante o período de 

referência; c) "à procura de trabalho", isto é tinham dado passos específicos num período recente 

especificado no sentido de procurarem emprego remunerado ou por conta própria [INE, 2012]. 

 

Desenvolvimento Sustentável - Desenvolvimento que proporciona benefícios económicos, sociais e 

ambientais a longo prazo, tendo em consideração as gerações futuras. Para o conseguir, o 

desenvolvimento sustentável tem em consideração as bases de conservação dos recursos e as 

vantagens e desvantagens de cursos de ação alternativos para futuras gerações. (EPA, 1994) 

Progresso económico, social e político de forma a assegurar a satisfação das necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias 

necessidades. (CMAD, 1987) 

 

Despesa Turística - despesa efetuada por um visitante e/ou por alguém a seu benefício, durante a sua 

viagem ou estada no lugar de destino, quer na componente interna como externa. [INE, 2012] 

 

Despesas de proteção social - Despesas dos regimes de proteção social que se classificam segundo 

o tipo, indicativo da natureza ou da razão de ser das despesas, tais como, o fornecimento de 
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prestações de proteção social ou prestações sociais, os custos administrativos ou de funcionamento, 

as transferências para outros regimes e outras despesas [INE, 2012]. 

 

Doença - Estado do organismo em que existem alterações anatómicas ou perturbações funcionais que 

o afastam das condições normais [INE, 2012]. 

 

Edificação amovível – trata-se de uma estrutura de apoio a determinada atividade (agrícola, pecuária, 

florestal e alojamento complementar nos parques de campismo e caravanismo), cuja manutenção só 

deverá ocorrer enquanto a mesma se mantiver. 

 

Edifício - Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes 

exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a 

outros fins [INE, 2012]. 

 

EFTA (European Free Trade Association) – Trata-se de uma associação de comércio livre criada na 

década de 60, cujo os países fundadores foram a Áustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suécia, 

Suíça e o Reino Unido, de forma a promover uma cooperação económica mais sólida e introduzir 

mecanismos de forma a promover o comércio livre entre os países signatários (EFTA, 2012) 

 

Emissário – Coletor que conduz as águas residuais desde a rede de drenagem, recolhendo as águas 

residuais produzidas pelas populações, até à instalação de tratamento de águas residuais, ou 

alternativamente a uma outra rede de drenagem que apresente instalação de tratamento a jusante. Nos 

casos em que não exista rede de drenagem de águas residuais os emissários podem ainda assegurar 

o serviço de percurso às populações [INE, 2012].  

 

Empregado - Indivíduo com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, se encontrava 

numa das seguintes situações: 1) tinha efetuado trabalho de pelo menos uma hora, mediante 

pagamento de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em 

géneros; 2) tinha uma ligação formal a um emprego mas não estava ao serviço; 3) tinha uma empresa, 

mas não estava temporariamente a trabalhar por uma razão específica; 4) estava em situação de pré-

reforma, mas a trabalhar [INE, 2012]. 
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Energia renovável - fonte de energia ilimitada, uma vez que a sua utilização “hoje” não implica 

diminuição da sua disponibilidade “amanhã” [ENERGIAS RENOVÁVEIS, 2012].  

 

Ensino básico - Nível de ensino que se inicia cerca da idade de seis anos, com a duração de nove 

anos, cujo programa visa assegurar uma preparação geral comum a todos os indivíduos, permitindo o 

prosseguimento posterior de estudos ou a inserção na vida ativa. Compreende três ciclos sequenciais, 

sendo o 1.º de quatro anos, o 2.º de dois anos e o 3.º de três anos. É universal, obrigatório e gratuito 

[INE, 2012]. 

 

Ensino Secundário - Nível de ensino que corresponde a um ciclo de três anos (10.º, 11.º e 12.º anos 

de escolaridade), que se segue ao ensino básico e que visa aprofundar a formação do aluno para o 

prosseguimento de estudos ou para o ingresso no mundo do trabalho. Está organizado em cursos 

predominantemente orientados para o prosseguimento de estudos e cursos predominantemente 

orientados para a vida ativa [INE, 2012]. 

 

Ensino Superior - Nível de ensino que compreende os ensinos universitário e politécnico, aos quais 

têm acesso indivíduos habilitados com um curso secundário ou equivalente e indivíduos maiores de 23 

anos que, não possuindo a referida habilitação, revelem qualificação para a sua frequência através de 

prestação de provas [INE, 2012]. 

 

Entidade gestora – entidade responsável pela exploração e funcionamento, e eventualmente também 

pela conceção, construção e manutenção dos sistemas ou parte deles [INE, 2012]. 

 

Entreajuda - Trabalho efetuado na exploração sem ser sujeito a qualquer remuneração, por parte de 

um familiar ou um amigo do produtor, provavelmente, como retribuição de outros serviços prestados 

pelo produtor ou membros do seu agregado doméstico [INE, 2012]. 

 

Equipamentos Administrativos - equipamentos e serviços de maior proximidade ao cidadão, 

analisam-se os equipamentos e serviços de natureza formal que permitem a satisfação de 

necessidades de cariz administrativo. Referem-se necessidades como a proteção na justiça, o registo 

de pessoas e bens ou as autorizações necessárias à prática da cidadania, entre outras. 

 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 18 

Equipamentos Culturais – correspondem a espaços e serviços que oferecem atividades culturais e ou 

propiciam a sua pratica. Integram esta categoria os seguintes equipamentos: arquivos, bibliotecas, 

galerias de exposição, museus, salas de espetáculo, espaços multiusos, centros interpretativos. 

 

Equipamentos de Comércio – correspondem a estruturas e serviços destinados a garantir o acesso a 

bens de consumo. Integra os mercados municipais e os espaços de feira. 

 

Equipamentos de Culto – constituem espaços destinados a praticas de culto religioso, 

independentemente da religião que lhe está associada. Integram igrejas, salões/centros paroquiais. 

 

Equipamentos de Educação – correspondem a estruturas vocacionadas para o ensino da população. 

Integra estabelecimentos do pré-escolar, do ensino básico do 1.º, 2.º e 3.º ciclo, do ensino secundário e 

do ensino universitário, entre outras. 

 

Equipamentos de Recreio e Lazer – constituem espaços e serviços que visam proporcionar 

momentos de recreio e de lazer. Integram esta categoria a Quinta Pedagógica, o Parque de Lazer do 

Rio Arade em Silves, os Parques de Merendas nas Barragens, a frente mar de Armação de Pêra, o 

jardim de S.B de Messines, os parques infantis e os miradouros existentes, entre outros de menor 

expressão. 

 

Equipamentos de Saúde – são estruturas e serviços vocacionados para a proteção da saúde da 

população. Integram o centro de saúde de Silves e as respetivas extensões. 

 

Equipamentos de Saúde Pública – são estruturas e serviços vocacionados para a proteção da saúde 

da população, no sentido coletivo do termo e integram as casas mortuárias, a recolha de resíduos, o 

depósito de sucatas, os aterros, o canil municipal e os cemitérios. 

 

Equipamentos de Segurança Pública – constituem estruturas e serviços destinado a proporcionar a 

segurança pública. Integram esta categoria os bombeiros, o estabelecimento prisional e as forças 

policiais (GNR). 
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Equipamentos de Segurança Social – correspondem a um conjunto de meios destinados à proteção 

social da população, integrando designadamente creches, lares, centros de dia, unidades de cuidados 

continuados, serviço de apoio domiciliário, clinica de reabilitação e centro de ATL. 

 

Equipamentos de Transportes e Comunicações – constituem espaços e estruturas destinadas a 

assegurar o transporte e as comunicações da população. Integram esta categoria as praças de táxis, 

estações de correio, estação ou apeadeiro, terminal rodoviário, radio, jornal, zonas de wireless ou 

centro de tecnologias. 

 

Equipamentos Desportivos – são espaços cobertos e descobertos destinados à prática desportiva 

isolada ou coletiva. Integra os seguintes equipamentos: campo de golfe, campo de jogos, campo de 

tiro, centro equestre, centro náutico, circuito de manutenção, ginásio, grande campo de jogos, pavilhão, 

piscina, pista de corrida, pista de TT, polidesportivo, sada de desporto, entre outros. 

 

Erosão hídrica do solo - É um processo exógeno que consiste na destruição das rochas e 

arrastamento do solo, realizado por agentes móveis e imóveis (MMA/E, 2004), sendo assim um 

processo gerador de relevo (PEREIRA, 1999). 

 

Esperança Média de Vida – Número médio de anos que uma pessoa à nascença pode esperar viver, 

mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento [INE, 2011]. 

 

Estação de tratamento de água (ETA) – tipo de instalação de tratamento constituída por obras de 

construção civil e outros equipamentos. O tratamento processa-se através de uma sequência de 

operações físicas e químicas que se dividem em fase líquida (coagulação/floculação, correção da 

agressividade, correção da dureza, correção do pH, decantação, desinfeção, dessalinização, filtração, 

pré-oxidação, remoção de ferro e manganês) e fase sólida (desidratação, espessamento e 

estabilização) [INE, 2012]. 

 

Estação de tratamento de águas residuais convencional (ETAR) - tipo de instalação de tratamento 

constituída por obras de construção civil e outros equipamentos. O tratamento processa-se através de 

uma sequência de operações físicas, químicas e biológicas que se dividem em fase líquida (tratamento 
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preliminar, tratamento primário, tratamento secundário e tratamento terciário) e fase sólida 

(desidratação, espessamento e estabilização) [INSAAR, 2012]. 

 

Estação elevatória – instalação constituída por um ou mais grupos eletrobomba e outros dispositivos 

acessórios, com a função de elevar água ou água residual no seu transporte, de um ponto de cota 

topográfica inferior para um de cota topográfica superior, reforçar o caudal transportado ou ainda 

aumentar a sua pressão no interior das condutas [INSAAR, 2012]. 

 

Estado trófico – grau de eutroficação em que se encontra determinada massa de água. 

 

Estrada - Via de comunicação utilizando uma base estabilizada, diferente de carris ou pistas de 

aeronaves, aberta à circulação pública e destinada principalmente a ser utilizada por veículos 

motorizados rodoviários deslocando-se pelas suas próprias rodas [INE, 1994]. 

 

Estrada nacional - Estrada que faz parte da rede nacional complementar e que não é itinerário 

complementar [INE, 1994]. 

 

Estrada regional - Estrada que assegura as comunicações públicas rodoviárias do Continente com 

interesse supramunicipal e abrangida pela rede nacional [INE, 1994]. 

 

Estrutura social, aqui assumida como a forma de organização social adotada por uma determinada 

realidade social (MITCHELL, s/d). 

 

Eutroficação - o enriquecimento do meio aquático com nutrientes, sobretudo compostos de azoto e/ou 

fósforo, que provoque o crescimento acelerado de algas e formas superiores de plantas aquáticas, 

perturbando o equilíbrio biológico e a qualidade das águas em causa (Diretiva 91/271/CEE) 

 

Exploração agrícola - a unidade técnico – económica de produção, submetida a uma gestão única, 

com uma localização determinada, constituída por um ou mais blocos de terras, que integra, além das 

atividades agrícolas, as outras atividades produtivas diretamente relacionadas com a atividade agrícola 

e que utilizem terras ou outros recursos da exploração (alínea h) do art.º 3.º do DL73/2009, de 31 de 

março,) 
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Faixa de rodagem - Elemento da estrada destinado ao trânsito de veículos rodoviários motorizados; 

não se incluem na faixa de rodagem os elementos da estrada que constituem suporte às camadas de 

base ou de superfície, nem as bermas ou outros elementos da estrada destinados à circulação de 

veículos rodoviários não motorizados ou ao estacionamento de veículos, mesmo que, em caso de 

perigo, possam ocasionalmente ser utilizados para a passagem de veículos motorizados. A largura da 

faixa de rodagem mede-se perpendicularmente ao eixo da estrada [INE, 1994]. 

 

Fator dinamismo relativo (FDR) - o Fator Dinamismo Relativo (FDR) mede o poder de compra 

decorrente dos fluxos populacionais de cariz turístico, para todos os municípios do país. [INE, 2012]. 

 

Flora - a inventariação de todos os vegetais de diversos níveis taxonómicos de determinado território. 

 

Fonte de ruído – “a ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou 

infraestrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais 

onde se faça sentir o seu efeito” (DL 9/2007, de 17 de Janeiro). 

 

Fontes de energia renovável (FER) – constituem fontes de energias renováveis: 

Energia das marés – energia renovável, gerada pela diferença de amplitude entre marés, que 

vão produzir trabalho mecânico, que vai gerar eletricidade [ENERGIAS RENOVÁVEIS, 2012]. 

 

Energia das ondas - energia renovável, gerada pela movimentação das ondas, que vão 

produzir trabalho mecânico, que por sua vez vai produzir eletricidade [ENERGIAS 

RENOVÁVEIS, 2012]. 

 

Energia eólica – energia renovável com fonte no vento resultante do deslocamento de massas 

de ar, derivado dos efeitos das diferenças de pressão atmosférica entre duas regiões distintas, 

influenciado por efeitos locais como a orografia e a rugosidade do solo [ENERGIAS 

RENOVÁVEIS, 2012]. 

 

Energia hídrica – energia renovável com fonte na energia potencial resultante dos fluxos de 

água nos rios [ENERGIAS RENOVÁVEIS, 2012] 
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Energia solar - energia renovável proveniente dos raios solares que pode ser, utilizada com 

(ativo) ou sem (passivo) recurso a equipamentos. Recorrendo a equipamentos ela pode ser 

convertida em eletricidade (fotovoltaica e térmica) ou em calor (térmica) [ENERGIAS 

RENOVÁVEIS, 2012]. 

 

Energia Geotérmica – tem origem no interior da terra. Em termos médios, a temperatura 

aumenta, com a profundidade, cerca de 33ºC por Km. Porém, devido à heterogeneidade da 

crusta terrestre, o gradiente de temperatura pode ser inferior ou superior àquele valor. São as 

zonas de elevado gradiente, que mais interessam para aproveitamento energético. As 

designações de alta e baixa entalpia, são geralmente utilizadas para caracterizar as 

características térmicas do fluido, consoante a sua temperatura é superior ou inferior a 150ºC. 

O aproveitamento da energia geotérmica implica a existência de um fluido, normalmente a 

água, que transporte o calor do interior da terra para a superfície (…)[DGEG, 2012]. 

 

Fontes de poluição difusa - associadas maioritariamente à atividade agrícola e ainda (em menor 

escala), ao tráfego rodoviário 

 

Fontes de poluição tópica (ou pontual) - associadas à descarga de efluentes urbanos e industriais 

(sobretudo da industria pecuária e industria transformadora), aos aterros sanitários, extrações mineiras 

(ativas ou inativas) e aquacultura. 

 

Fossa séptica (FS) – órgão de decantação e digestão, onde as águas residuais domésticas 

permanecem o tempo suficiente para sofrerem um tratamento físico (sedimentação e flotação) e no 

qual se processa um tratamento biológico das lamas (digestão anaeróbia) [INSAAR, 2012]. 

 

Função de proteção social - Objetivo primário para o qual é fornecida proteção social a famílias ou 

indivíduos, de modo a minorar os encargos resultantes de uma série de riscos ou necessidades, 

independentemente das disposições legislativas ou institucionais [INE, 2012]. 

 

Geossítio - A área de ocorrência de elementos geológicos com reconhecido valor científico, educativo, 

estético e cultural (alínea i), do art.º 3.º do DL 142/2008, de 24 de julho) 
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Grau de incapacidade - Coeficiente da incapacidade da vítima determinado em função da natureza e 

da gravidade da lesão, do estado geral da vítima, da sua idade, profissão, da maior ou menor 

readaptação obtida para a mesma ou para outra profissão [INE, 2012]. 

 

Habitação a custos controlados - Fogo ou unidade residencial construída com apoio financeiro do 

Estado e sujeita a limites de área bruta, custo de construção e preço de venda fixados por legislação 

em vigor [INE, 2012]. 

 

Habitação social – Habitação a custos controlados que se destina a agregados familiares carenciados, 

mediante contrato de renda apoiada ou regime de propriedade resolúvel [INE, 2012]. 

 

Habitat - a área terrestre ou aquática natural ou seminatural que se distingue por características 

geográficas abióticas e bióticas (alínea j), do art.º 3.º do DL 142/2008, de 24 de julho) 

 

Hotel - Estabelecimento hoteleiro que pode ocupar apenas parte independente de um edifício, 

constituída por pisos completos e contíguos, com acesso próprio e direto aos pisos ocupados pelo 

estabelecimento para uso exclusivo dos seus utentes, possuindo, no mínimo, 10 unidades de 

alojamento, cuja classificação resulta do preenchimento dos requisitos mínimos das instalações, do 

equipamento e serviços fixados em regulamento, destinado a proporcionar, mediante remuneração, 

alojamento temporário e outros serviços acessórios ou de apoio, com ou sem fornecimentos de 

refeições. [INE, 2012]. 

 

Hotel Apartamento - Estabelecimento hoteleiro constituído por um conjunto de pelo menos 10 

apartamentos equipados e independentes (alugados dia a dia a turistas), que ocupa a totalidade ou 

parte independente de um edifício, desde que constituído por pisos completos e contíguos, com 

acessos próprios e diretos aos pisos para uso exclusivo dos seus utentes, com restaurante e com, pelo 

menos, serviço de arrumação e limpeza. [INE, 2012]. 

 

Indicador de Conforto – indicador que determina o grau de conforto nos alojamentos, entrando em 

linha de conta com variáveis como a existência de eletricidade, água canalizada, instalações sanitárias, 

banho e duche e sistema de esgotos no alojamento. Adaptado de NERA (2008). 
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Índice de desenvolvimento humano – Medida comparativa que engloba três dimensões: riqueza, 

educação e expectativa de vida ao nascer. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-

estar de uma população.  

 

Índice de envelhecimento – Número de habitantes com 65 ou mais anos por cada 100 habitantes com 

menos de 15 anos [INE, 2011]. 

 

Índice de Envelhecimento do Edificado – indicador que permite aferir a idade do edificado (Adaptado 

de NERA, 2008). 

 

Índice de Poder de Compra (per capita) - pretende traduzir o poder de compra manifestado 

quotidianamente, em termos per capita, nos diferentes municípios ou regiões, tendo por referência o 

valor nacional. [INE, 2012]. 

 

Índice de preferência Turística (Ipe): traduz o quociente entre o nº de turistas numa região e o nº total 

de turistas no país, em valores percentuais. [INE, 2012] 

 

Índice sintético de fecundidade (ISF) – Número médio de crianças vivas nascidas por mulher em 

idade fértil (dos 15 aos 49 anos de idade), admitindo que as mulheres estariam submetidas às taxas de 

fecundidade observadas no momento. Valor resultante da soma das taxas de fecundidade por idades, 

ano a ano ou grupos quinquenais, entre os 15 e os 49 anos, observadas num determinado período 

(habitualmente um ano civil). O número de 2,1 crianças por mulher é considerado o nível mínimo de 

substituição de gerações, nos países mais desenvolvidos [INE, 2011]. 

 

Infraestruturas territoriais - As infraestruturas territoriais são os sistemas técnicos gerais de suporte 

ao funcionamento do território no seu todo. As infraestruturas territoriais compreendem: 

a) Os sistemas gerais de circulação e transporte associados a conectividade internacional,nacional, 

regional, municipal e interurbana, incluindo as redes e instalações associadas aos diferentes modos de 

transporte; 

b) Os sistemas gerais de captação, transporte e armazenamento de água para os diferentes usos, de 

âmbito supra-urbano; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida_ao_nascer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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c) Os sistemas gerais de transporte, tratamento e rejeição de águas residuais, de âmbito supra-urbano; 

d) Os sistemas gerais de armazenamento, tratamento e rejeição de resíduos sólidos, de âmbito supra-

urbano; 

e) Os sistemas gerais de distribuição de energia e de telecomunicações fixas e móveis, de âmbito 

internacional, nacional, regional, municipal e interurbano (DGOTDU, 2009). 

 

Inundações - No sentido que aqui utilizamos, não estão necessariamente associadas à criação de um 

hidrograma de cheia ou à inundação de uma dada área devido ao transbordo do leito menor, podendo 

ocorrer simplesmente devido à acumulação de água em áreas deprimidas ou sem escoamento devido 

à permeabilidade dos materiais ou morfologia do local, ou por incapacidade dos sistemas de recolha de 

águas pluviais, entre outros fatores, em resultado de precipitação intensa (OLIVEIRA, 2003; TOMÉ, 

2009).  

 

Ld ou (Lday) – Indicador de ruído diurno, nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de 

períodos diurnos representativos de um ano (das 7 às 20 horas) (DL 9/2007, de 17 de Janeiro). 

 

Lden – Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, expresso em dB(A), associado ao incómodo global 

(DL 9/2007, de 17 de Janeiro). 

 

Le ou (Levening) – Indicador de ruído do entardecer, nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante 

uma série de períodos do entardecer representativos de um ano (das 20 às 23 horas) (DL 9/2007, de 

17 de Janeiro).  

 

Ln (ou Lnight) – Indicador de ruído noturno, nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de 

períodos noturnos representativos de um ano (das 23 às 7 horas) (DL 9/2007, de 17 de Janeiro). 

 

Malha irregular – Encontram-se, geralmente, associadas à génese dos núcleos e à presença árabe. A 

casa surgia enquanto elemento mais importante do urbanismo que prevalecia à rua obrigando-a a 

acomodar-se por entre os espaços, muitas vezes exíguos, que as casas lhe deixavam (GOITIA, 1996). 
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Malha linear – O edificado constitui-se ao longo de vias/arruamentos estruturantes (regra geral, não 

são criados muitos arruamentos paralelos)  

 

Malha ortogonal – Constituída por arruamentos retilíneos e simétricos entre si (GARNIER, 1997). 

 

Manutenção - Designa a proteção contínua da substância, do conteúdo e do entorno de um bem e não 

deve ser confundido com reparação (que implica restauração e reconstrução). 

 

Mapa de ruído – “O descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, 

traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais 

corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A)”. (DL 9/2007, de 17 de Janeiro). 

 

Marketing territorial – O marketing territorial abrange a função de análise do mercado, a definição de 

uma estratégia de mercado, a formatação de uma estratégia de comunicação e de promoção 

(NOISETTE e VALLÉRUGO,1996).  

 

Massas minerais - rochas e ocorrências minerais não qualificadas legalmente enquanto depósito 

mineral (art.º 5 do DL 90/90 de 16 de março). 

 

Mecanismos de perequação – trata-se de mecanismos destinados a assegurar a distribuição 

equitativa dos benefícios e encargos resultantes de um plano. Os mecanismos são: estabelecimento de 

edificabilidade média do plano, estabelecimento de uma área de cedência média e repartição dos 

custos de urbanização (adaptado de DL 80/2015, de 14 de maio, artigo 177.º). 

 

MICE - Meetings, Incentives, Conferences & Events - Turismo cuja motivação principal é a participação 

em Reuniões, Incentivos, Conferências e Eventos. (PENT, 2007) 

 

Movimentos de massa – “todos os movimentos induzidos pela gravidade. Incluem movimentos de 

vertente, de terreno e fenómenos de reptação e processos ligados à acção da neve e do gelo” 

(ZÊZERE, 2003). 
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Movimentos de terreno – “englobam todas as formas de deslocação que se pode verificar 

(abatimentos, desabamentos, deslizamentos, escoadas, etc.) e todos os materiais que podem ser 

colocados em movimento” (ZÊZERE, 2003). 

 

Movimentos de vertente – “movimento descendente e dirigido para o exterior dos materiais de 

vertente, incluindo rochas naturais, solos, acumulações artificiais ou combinações destes materiais. A 

massa de material afectado pode ser alvo de três tipos fundamentais de movimento (desabamento, 

deslizamento e escoada) ou das suas combinações (VARNES, 1958). 

 

Nível de instrução - Grau de ensino mais elevado atingido pelo indivíduo (completo, incompleto, 

frequência) [INE, 2012]. 

 

Nível de pleno armazenamento (NPA) - a cota máxima a que pode realizar-se o armazenamento de 

água na albufeira que, no caso de albufeira de Odelouca, corresponde à cota de 100,5 m, na albufeira 

do Funcho, corresponde à cota de 96 m e na albufeira do e Arade corresponde à cota de 61 m [RCM 

174/2008, de 21 de novembro e RCM 103/2009, de 25 de setembro]. 

 

Nova malha urbana – é aquela que resulta da materialização de operações urbanísticas de 

urbanização e de edificação, que se traduz na criação de lotes urbanos e que incide sobre áreas não 

ocupadas. 

 

Obra de alteração - Obra de que resulte a modificação das características físicas de uma edificação 

existente ou sua fração, designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, assim como a natureza e a cor dos materiais de revestimento exterior, sem aumento 

da área de pavimento, implantação ou cércea [INE, 2012]. 

 

Obra de ampliação - Obra de que resulte o aumento da área de pavimento ou de implantação 

(ampliação horizontal), da cércea ou do volume de uma edificação existente (ampliação vertical) [INE, 

2012]. 
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Obra de conservação - Obra destinada a manter uma edificação nas condições existentes à data da 

sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente as obras de restauro, 

reparação ou limpeza [INE, 2012]. 

 

Obra de construção - Obra de construção de novas edificações [INE, 2012]. 

 

Obra de demolição - Obra de destruição, total ou parcial da edificação [INE, 2012]. 

 

Obra de manutenção - Conjunto de operações preventivas destinadas a manter em bom 

funcionamento, quer uma edificação como um todo, quer uma das suas partes constituintes [INE, 

2012]. 

 

Ordenamento do território - Resultado da implementação espacial coordenada das políticas 

económica, social, cultural e ecológica da sociedade. É simultaneamente uma disciplina científica, uma 

técnica administrativa e uma política que se desenvolve numa perspetiva interdisciplinar e integrada 

tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à organização física do espaço segundo uma 

estratégia de conjunto. Deve articular múltiplos poderes de decisão, individuais e institucionais e dentro 

destes, garantir a articulação e coordenação horizontal e vertical dos vários setores e níveis da 

administração com competências no território. Deve também, ter em atenção a especificidade dos 

territórios, as diversidade das suas condições socioeconómicas, ambientais, dos seus mercados 

conciliando todos os fatores intervenientes da forma mais racional e harmoniosa possível [INE, 2012]. 

 

Paisagem cultural - são bens culturais e representam as «obras conjugadas do homem e da 

natureza» a que se refere o artigo 1º da Convenção. Ilustram a evolução da sociedade e dos 

estabelecimentos humanos ao longo dos tempos, sob a influência dos condicionamentos materiais e/ou 

das vantagens oferecidas pelo seu ambiente natural e das sucessivas forças sociais, económicas e 

culturais, internas e externas [UNESCO, 2012]. 

 

Património cultural- todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura, 

portadores de interesse cultural relevante, devam ser objeto de especial proteção e valorização” (n.º 1, 

art.,º 2.º da Lei 107/2001). 
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Património natural - Conjunto dos valores naturais com reconhecido interesse natural ou paisagístico, 

nomeadamente do ponto de vista científico, da conservação e estético. DL 142/2008, de 24 de julho 

 

Peão - Pessoa que, usufruindo da via pública, não é condutor nem passageiro. São consideradas 

peões as pessoas transportadas em carrinhos de criança, em cadeiras de rodas sem motor, etc., ou 

que manobrem esses meios de deslocação. São igualmente peões, as pessoas que circulam sobre 

patins, se ocupem de um veículo a fim de o reparar ou mudar pneu, etc. [INE, 1994]. 

 

Perigosidade – É o produto da probabilidade com a suscetibilidade, i.e., a probabilidade de ocorrência, 

num determinado intervalo de tempo (probabilidade) e dentro de uma determinada área 

(suscetibilidade), de um fenómeno particularmente danoso (DGRF, 2007). 

 

Perigosidade natural (natural hazard) - Representa a probabilidade de ocorrência de fenómenos 

potencialmente destruidores, num determinado período de tempo e numa dada área. Pode ser definida 

através da frequência de ocorrência ou da recorrência, bem como da respetiva magnitude (VARNES, 

1984). 

 

Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF) - é um instrumento de política setorial que 

define para os espaços florestais o quadro estratégico, as directrizes de enquadramento e as normas 

específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a 

promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços 

(n.º 1 do artigo 1.º da Portaria 53/2019, de 11 de fevereiro). 

 

Planos de Gestão Florestal (PGF) - o instrumento de administração de espaços florestais que (…) 

determina, no espaço e no tempo, as intervenções de natureza cultural e de exploração dos recursos, 

visando a produção sustentada dos bens e serviços por eles proporcionados e tendo em conta as 

atividades e os usos dos espaços envolventes” (alínea u), do artigo 3.º da Portaria 53/2019, de 11 de 

fevereiro). 

 

PME´s – De acordo com a definição nacional (Despachos Normativos nº 52/87, nº 38/88 e Aviso 

constante do DR nº 102/93, Série III), são PME as empresas que, cumulativamente, preencham os 

seguintes requisitos: empreguem até 500 trabalhadores (600, no caso de trabalho por turnos 
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regulares); não ultrapassem 11 971 149 euros de vendas anuais; e não possuam nem sejam possuídas 

em mais de 50% por outra empresa que ultrapasse qualquer dos limites definidos nos pontos 

anteriores. 

 

População ativa – População com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, constituía 

a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico 

(população empregada e desempregada) [INE, 2012]. 

 

População inativa - População que, independentemente da sua idade, no período de referência não 

podia ser considerada economicamente ativa, isto é, não estava empregada, nem desempregada [INE, 

2012]. 

 

População servida por abastecimento de água – Número de habitantes servidos por rede de 

distribuição de água, conduta adutora-distribuidora, fontanários ligados à rede ou autotanque. Glossário 

do Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Águas e de Águas Residuais [INSAAR, 

2012].  

 

População servida por drenagem de águas residuais – Número de habitantes servidos por rede de 

drenagem de águas residuais ou diretamente por emissário ou interceptor [INSAAR, 2012].  

 

Posto de cloragem (PC) – Instalação ou dispositivo destinado a fazer a adição de cloro à água de 

abastecimento para desinfeção da mesma, podendo fazer também correção do pH subterrâneas a 

profundidade de captação é medida em relação à cota do terreno no perímetro circundante da 

captação e corresponde à profundidade da infraestrutura física [INSAAR, 2012]. 

 

Povoamento concentrado – As edificações agrupam-se, constituindo pequenos aglomerados / 

povoações de forma compacta e concentrada, relativamente fáceis de diferenciar e delimitar. 

 

Povoamento disperso – O edificado em regra aparece isolado ou em pequenos aglomerados mas 

com fraco agrupamento, de forma difusa ou desordenada (TOME, et al., 2011). 
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Povoamento intercalar – É um povoamento de transição, intermédio ou misto, com a interpenetração 

do concentrado com o disperso e vice-versa (TOME, et al., 2011). 

 

Povoamento linear – É um povoamento que se desenvolve acompanhando a rede viária, formando 

um contínuo de edificações que definem eixos de aglomerados (TOME, et al., 2011). 

 

Preservação - Manutenção de um bem e a desaceleração do processo pelo qual se degrada. Limita-se 

à proteção, manutenção e eventual estabilização. Não sendo admitido intervenções que destruam o 

existente. (AFONSO, 1990) 

 

Preexistências - Consideram-se preexistências as atividades, explorações, instalações, edificações ou 

quaisquer operações urbanísticas que, à data da entrada em vigor do plano, cumpram uma das 

seguintes condições: 

a) Não careçam, nos termos da lei, de licença, autorização, aprovação ou qualquer outra forma 

expressa de viabilização ou aceitação por parte das entidades administrativas competentes; 

b) Estarem licenciadas, autorizadas, admitidas, aprovadas ou viabilizadas por entidade 

administrativa competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as respetivas 

licenças, autorizações, comunicações prévias, aprovações ou viabilizações sejam válidas e se 

mantenham eficazes; 

c) Constituam direitos ou expetativas legalmente protegidas, considerando-se, como tal, para 

efeitos do presente regulamento, as decorrentes de alienações em hasta pública municipal, de 

aprovações de projetos de arquitectura e de informações prévias favoráveis que se 

mantenham válidas e de comunicações prévias não rejeitadas. 

Consideram-se ainda preexistências aquelas que sejam reconhecidas como tal por lei ou regulamento, 

bem como todas as vias e espaços públicos existentes à data da entrada em vigor do PDM de Silves. 

 

Probabilidade -Traduz a dimensão temporal do modelo, ou seja, a probabilidade anual de ocorrência 

de um fenómeno num dado local em determinadas condições (DGRF, 2007). 

 

Profissional qualificado - Trabalhadores com funções de caráter executivo, complexas ou delicadas e 

normalmente não rotineiras, enquadradas em diretivas gerais bem definidas, exigindo o conhecimento 

do seu plano e execução [INE, 2012]. 
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Proteção social – Toda a ação desenvolvida por diversas entidades, públicas ou privadas, com a 

finalidade de cobrir riscos, eventualidades ou necessidades do indivíduo ou das famílias, relacionados 

com as situações de doença, maternidade, acidentes de trabalho, doenças profissionais, desemprego, 

encargos familiares, habitação, invalidez, velhice, morte e exclusão social, quando essas ações se 

desenrolem fora do quadro familiar ou individual, sem que para tal haja contrapartida equivalente e 

simultânea do beneficiário. Os PPR"s embora estando fora do âmbito da proteção Social, relevam para 

esta área para efeitos de apuramentos estatísticos [INE, 2012]. 

 

Qualidade da água para consumo humano – Característica dada pelo conjunto de valores de 

parâmetros microbiológicos e físico-químicos fixados nas partes A) e B) do anexo I ao Decreto-Lei nº 

243/2001 de 5 de Setembro, que permite avaliar se a água é salubre e limpa [INSAAR, 2012]. 

 

Qualificação do capital humano - Medido pelo número de licenciados por cada 1.000 habitantes com 

qualificação académica 

 

Recursos biológicos - Compreendem a flora, a vegetação e a fauna que, no seu conjunto, assumem 

extrema importância no contexto da evolução e manutenção dos sistemas de suporte de vida na 

biosfera. 

 

Recursos energéticos - São aqueles que direta ou indiretamente originam e/ou acumulam energia 

 

Recursos hídricos – Conjunto das águas disponíveis ou mobilizáveis, em quantidade e qualidade 

satisfatórias/suficientes para um fim determinado, num dado local e durante um período de tempo 

apropriado. Podem se encontrar à superfície (recursos hídricos superficiais) ou no subsolo (recursos 

hídricos subterrâneos) [SNIRH, 2011] 

 

Recursos minerais - Substâncias naturais formadas por processos geológicos cuja exploração, 

ocorrendo na crosta terrestre com uma concentração elevada, pode ter valor económico, sendo por 

isso uma mais-valia económica (de origem natural) dos territórios onde ocorrem. Subdividem-se em 

energéticos, não metálicos e metálicos. 

 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 33 

Recursos naturais- Bens presentes na Natureza dos quais o Homem consegue extrair alguma mais-

valia e que, por princípio, não são produzíveis pela ação humana (PEREIRA, s/d). 

 

Rede de distribuição de água – Conjunto de condutas, estações elevatórias, postos de cloragem de 

reforço e outros dispositivos acessórios, inseridos na malha urbana, destinado ao transporte e 

distribuição domiciliária de água para consumo [INSAAR, 2012]. 

 

Rede de drenagem de águas residuais – Conjunto de coletores, estações elevatórias, câmaras de 

visita e outros dispositivos acessórios destinados à drenagem de águas residuais domésticas, urbanas 

ou industriais [INSAAR, 2012]. 

 

Rede Natura 2000 - A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica de âmbito europeu resultante da 

aplicação da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (Diretiva Aves), alterada pelas 

Diretivas n.os 91/244/CEE, da Comissão, de 6 de Março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de Junho, e 

97/49/CE, da Comissão, de 29 de Junho, bem como da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de 

Maio (Diretiva Habitats), com as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva n.º 97/62/CE, do 

Conselho, de 27 de Outubro. Compreende as áreas classificadas como zona especial de conservação 

(ZEC) e as áreas classificadas como zona de proteção especial (ZPE), constando o respetivo regime 

de diploma próprio (art.º 25.º do DL 142/2008, de 24 de julho). 

 

Reestruturação urbana - Entende-se uma forma de intervenção no tecido urbano existente que tem 

por objectivo a introdução de novos elementos estruturantes do aglomerado ou de uma área urbana. A 

introdução de novos elementos estruturantes pode envolver intervenções no domínio da edificação 

(…), dos espaços urbanos de utilização colectiva ou das infraestruturas urbanas. A reestruturação 

implica normalmente a demolição do tecido urbano existente e, frequentemente, o completamento do 

tecido remanescente com edificação nova. Há normalmente lugar a alteração de usos. A estrutura 

fundiária das áreas diretamente abrangidas sofre normalmente uma profunda alteração, havendo, 

ainda que acautelar os processos de regularização de estremas e de prédios imperfeitos” (DR9/09). 

 

Relação de masculinidade – Quociente entre os efetivos populacionais do sexo masculino e os do 

sexo feminino (habitualmente expresso por 100 (10^2) mulheres). 
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Rendimento Social de Inserção (RSI) - Consiste numa prestação incluída no subsistema de 

solidariedade e num programa de inserção, de modo a conferir às pessoas e aos seus agregados 

familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, que contribuam para a satisfação das suas 

necessidades essenciais e que favoreçam a progressiva inserção laboral, social e comunitária (artigo 

1.º da Lei 13/2003, de 21 de maio). 

 

Repartição dos custos de urbanização (RCU) Consiste na definição da comparticipação de cada 

particular nos custos referentes à execução das infraestruturas gerais e locais. 

 

Reservatório de água de abastecimento – Tanque ou depósito destinado ao armazenamento de 

água para abastecimento [INSAAR, 2012].  

 

Restauração - Atividade económica que engloba a preparação e a venda de alimentação para 

consumo, geralmente no próprio local, assim como o fornecimento de outros produtos (por exemplo, 

bebidas) para acompanhar as refeições, com ou sem entretenimento. [INE, 2012] 

 

Risco - Consiste no produto da perigosidade com o dano potencial (DGRF, 2007). 

 

Risco (risk) - Consequência gravosa em pessoas e bens, resultante de fenómenos naturais ou 

induzidos pela ação antrópica. Resulta do produto da perigosidade pela vulnerabilidade, i.e., o risco só 

se manifesta quando numa área suscetível a um fenómeno exista perda potencial de elementos 

(VARNES, 1984). 

 

Riscos mistos - “Os que resultam da combinação de ações continuadas da atividade humana com o 

funcionamento dos sistemas naturais (e.g., incêndios florestais)” (ANPC, 2009). 

 

Saldo migratório – A diferença entre a emigração e a imigração corresponde ao saldo migratório. 

[Perante um cenário de maior emigração face à imigração o saldo migratório apresenta-se negativo] 

[INE, 2011].  

 

Salvaguarda - Entende -se por salvaguarda as medidas que visem assegurar a viabilidade do 

património cultural imaterial, incluindo a identificação, documentação, pesquisa, preservação, proteção, 
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promoção, valorização, transmissão, essencialmente através da educação formal e não formal, bem 

como a revitalização dos diferentes aspetos desse património. 

 

Salvaguarda ativa – O conceito compreende ações de conservação, restauro e reabilitação do 

património construído. Implica o envolvimento dos cidadãos e a utilização socialmente útil do edificado. 

 

Sistema de abastecimento de água – Conjunto de estruturas e equipamentos que asseguram a 

conectividade hidráulica e que vinculam o meio hídrico a um conjunto de utilizadores, com o objetivo de 

prestação de serviços de abastecimento de água potável e/ou bruta [INSAAR, 2012].  

 

Sistema de iniciativa dos interessados - É um sistema de execução no âmbito do qual a iniciativa de 

execução é dos particulares, que ficam obrigados a prestar ao município a compensação devida de 

acordo com as regras estabelecidas nos planos ou em regulamento municipal (adaptado de DL 

80/2015, de 14 de maio, artigo 149.º). 

 

Sistema de cooperação - É um sistema de execução no âmbito do qual a iniciativa de execução do 

plano pertence ao município, com a cooperação dos particulares interessados, atuando 

coordenadamente, de acordo com a programação estabelecida pela câmara municipal e nos termos do 

adequado instrumento contratual (adaptado de DL 80/2015, de 14 de maio, artigo 150.º). 

 

Sistema de drenagem e tratamento de águas residuais – Conjunto de estruturas e equipamentos 

que asseguram a conectividade hidráulica e fazem afluir as águas residuais urbanas a um meio recetor, 

com o objetivo de prestação de serviços de drenagem e tratamento de águas residuais [INSAAR, 

2012].  

 

Sistema de imposição administrativa - É um sistema de execução no âmbito do qual a iniciativa de 

execução do plano pertence ao município, que atua diretamente ou mediante concessão de 

urbanização (adaptado de DL 80/2015, de 14 de maio, artigo 151.º). 

 

Sistema em alta – Sistema que, no caso do abastecimento de água, é constituído por um conjunto de 

componentes a montante da rede de distribuição de água que permitem a ligação do meio hídrico ao 

sistema em baixa e, no caso da drenagem e tratamento de águas residuais, é constituído por um 
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conjunto de componentes que permitem a ligação do sistema em baixa ao ponto de rejeição [INSAAR, 

2012].  

 

Sistema em baixa – Sistema que, no caso do abastecimento de água, liga o sistema em alta ao 

utilizador final e no caso da drenagem e tratamento de águas residuais, faz a Coleta de águas residuais 

[INSAAR, 2012]. 

 

Sistema Monetário Europeu (SME) - Entrou em vigor em Março de 1979, sendo que o sistema 

assentava numa moeda de referencia chamada ecu, um mecanismo de taxas de câmbio e um 

mecanismo de crédito. [UE, 2012]. 

 

Sistemas de execução – Trata-se de sistemas desenvolvidos no âmbito de unidades de execução que 

visam a execução dos planos ou das operações urbanísticas (adaptado de DL 80/2015, de 14 de maio, 

artigo 147.º). 

 

Sítio de importância comunitária – Constitui um sítio que, na ou nas regiões biogeográficas atlântica, 

mediterrânica ou macaronésica, contribua de forma significativa para manter ou restabelecer um tipo de 

habitat natural do anexo B-I ou de uma espécie do anexo B-II num estado de conservação favorável, e 

possa também contribuir de forma significativa para a coerência da Rede Natura 2000 ou para, de 

forma significativa, manter a diversidade biológica na ou nas referidas regiões biogeográficas (alínea m) 

do DL49/2005, de 24 de Fevereiro). 

 

Subprime - É um crédito à habitação de alto risco que se destina a uma fatia da população com 

rendimentos mais baixos e uma situação económica mais instável. A única garantia exigida nestes 

empréstimos é o imóvel. [ECONÓMICO, 2012]. 

 

Sucessão ecológica (fitossociologia sucessionista ou sinfitossociologia) - Corresponde ao conjunto de 

associações de espécies vegetais que, num mesmo local, se sucedem no tempo em resultado dos 

fenómenos dinâmicos entre a vegetação e o meio (FERREIRA, 2002).  
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Suscetibilidade - Traduz a dimensão espacial do modelo, expressa as condições que este apresenta 

para a ocorrência potencial de um fenómeno denso. Variáveis como a topografia, ocupação do solo ou 

exposição solar determinam a suscetibilidade ao fenómeno (DGRF, 2007). 

 

Suscetibilidade (susceptibility) - Incidência espacial de perigo. Representa a propensão para uma 

área ser afetada por um determinado perigo, em tempo indeterminado, sendo avaliada através dos 

fatores de predisposição para a ocorrência dos processos ou ações, não contemplando o seu período 

de retorno ou a probabilidade de ocorrência (ANPC, 2009).  

 

Taxa Bruta de Mortalidade – Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, 

normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em 

número de óbitos por 1000 habitantes) [INE, 2011]. 

 

Taxa de atividade – Taxa que permite definir o peso da população ativa sobre o total da população 

[INE, 2012]. 

 

Taxa de cobertura das infraestruturas nos alojamentos - Trata-se de uma média e inclui a cobertura 

das infraestruturas de abastecimento, saneamento (banho e esgoto) e eletricidade, de acordo com os 

censos 2001. 

 

Taxa de desemprego - Taxa que permite definir o peso da população desempregada sobre o total da 

população ativa [INE, 2012]. 

 

Taxa de Mortalidade Infantil - Número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade observado 

durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados 

vivos do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos de crianças com menos de 1 

ano por 1000 (10^3) nados vivos) [INE, 2011]. 

 

Taxa de natalidade – Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, 

normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em 

número de nados vivos por mil habitantes) [INE, 2003]. 
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TER (Turismo em Espaço Rural) - Conjunto de atividades e serviços realizados e prestados mediante 

remuneração em zonas rurais (áreas com ligação tradicional e significativa à agricultura ou ambiente e 

paisagem de caráter vincadamente rural), segundo diversas modalidades de hospedagem, de 

atividades e serviços complementares de animação e diversão turística, tendo em vista a oferta de um 

produto turístico completo e diversificado no espaço rural [INE, 2012]. 

 

Turismo - Atividades realizadas pelos visitantes durante as suas viagens e estadas em lugares 

distintos do seu ambiente habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a 12 meses, com fins 

de lazer, negócios ou outros motivos não relacionados com o exercício de uma atividade remunerada 

no local visitado [INE, 2012]. 

 

Turista - Visitante que permanece, pelo menos, uma noite num alojamento coletivo ou particular no 

lugar visitado [INE, 2012]. 

 

União Económica e Monetária Europeia (UEM) - Em Agosto de 1993, os países do SME (Sistema 

Monetário Europeu) e os respetivos governos dos Estados-Membros decidiram relançar o projecto de 

uma verdadeira união monetária e introduzir uma moeda única, e consequentemente criando uma 

União Económica Monetária (UEM). [UE, 2012]. 

 

Unidade Mínima de Cultura - A unidade mínima de cultura no concelho de Silves, corresponde à 

fixada na Portaria n.º 219/2016, de 09 de agosto. Os valores de referência são os seguintes: 

Terrenos de regadio: 2,50 ha 

Terrenos de sequeiro – 8 ha 

 

Usos compatíveis - são usos que, não se articulando necessariamente com o uso dominante, podem 

conviver com este, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no regulamento do PDM de Silves 

que garantam essa compatibilização. 

 
Usos complementares - são usos que se articulam funcionalmente com o uso dominante, convivendo 

com este, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no regulamento do PDM de Silves 
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Usos dominantes - são os usos preferenciais em determinada categoria ou subcategoria de espaço, 

aos quais associam-se usos compatíveis e complementares, na perspetiva de favorecer a 

multifuncionalidade do solo. 

 

Usos incompatíveis - são usos que provocam prejuízos ou inconvenientes de ordem funcional, 

ambiental ou paisagística e que, por esse motivo, conflituam com os usos dominantes e com os 

compatíveis. 

 

Valor Acrescentado Bruto (VAB) - Valor bruto da produção deduzido do custo das matérias-primas e 

de outros consumos no processo produtivo. [INE, 2012] 

 

Valor económico - É o valor de mercado (em euros) dos elementos. Permite quantificar o investimento 

necessário para recuperar um elemento após destruição ou perda de performance por exposição a um 

fenómeno danoso (DGRF, 2007). 

 

Vegetação – o conjunto que resulta da disposição espacial de diferentes espécies vegetais no 

território. 

 

Vulnerabilidade (vulnerability) - Grau de perda de um dado elemento ou conjunto de elementos em 

risco (população, propriedades, atividades económicas, etc.), em resultado da ocorrência de um 

fenómeno instabilizador de determinada magnitude. A definição de vulnerabilidade implica o 

conhecimento e a dinâmica destas variáveis no território (VARNES, 1984). 

 

Vulnerabilidade - Expressa o grau de perda a que um determinado elemento está sujeito. Designa a 

capacidade de resistência ao fenómeno e de recuperação após o mesmo. Expressa-se numa escala 

entre 0 e 1, em que zero (0) significa que o elemento é indestrutível pelo fenómeno, não ocorrendo 

qualquer dano, e um (1) que o elemento é totalmente destrutível pelo fenómeno, sem capacidade de 

recuperação natural (DGRF, 2007). 

 

Zona de proteção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira - a faixa 

delimitada a montante da barragem, no plano de água, definida com o objetivo de salvaguardar a 

integridade da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira, assim como a tomada 
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de água do túnel de Odelouca-Funcho, no caso da barragem de Odelouca e garantir a segurança de 

pessoas e bens. Compreende uma faixa de 200 m de raio para a barragem do Funcho (em betão) e de 

250 m para a barragem do Arade (de aterro) [RCM 174/2008, de 21 de novembro e RCM 103/2009, de 

25 de setembro]. 

 

Zona de proteção especial (ZPE) – constitui uma área de importância comunitária no território 

nacional em que são aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou restabelecimento do 

estado de conservação das populações de aves selvagens inscritas no anexo A-I e dos seus habitats, 

bem como das espécies de aves migratórias não referidas neste anexo e cuja ocorrência no território 

nacional seja regular (alínea o) do DL49/2005. De 24 de Fevereiro). 

 

Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) - áreas territoriais contínuas e delimitadas constituídas 

maioritariamente por espaços florestais, submetidas a um plano de gestão florestal e a um plano de 

defesa da floresta e geridas por uma única entidade. (alínea i), art.º 3, do DL 127/2005, de 5 de Agosto) 

 

Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira - a faixa 

delimitada a jusante da barragem, na zona terrestre de proteção, definida com o objetivo de 

salvaguardar a integridade da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira e 

garantir a segurança de pessoas e bens [RCM 174/2008, de 21 de novembro e RCM 103/2009, de 25 

de setembro]. 

 

Zona de respeito/faixa de respeito - é uma área para a qual é aconselhada a sua não utilização 

humana, de forma permanente e com recurso a estruturas fixas, como princípio de segurança e saúde 

pública, do bom ordenamento e qualificação territorial e ambiental, sem contudo a interditar. 

Salvaguarda-se, assim, a informação ao munícipe dos riscos/inconvenientes que possam advir da 

proximidade da ocupação humana a estas áreas de respeito. 

 

Zona especial de conservação (ZEC) - um sítio de importância comunitária no território nacional em 

que são aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou o restabelecimento do estado de 

conservação favorável dos habitats naturais ou das populações das espécies para as quais o sítio é 

designado (alínea n) do DL49/2005 de 24 de Fevereiro). 
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Zonas mistas – “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja 

afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível” (DL 

9/2007, de 17 de janeiro). 

 

Zona reservada da albufeira - corresponde a uma faixa marginal à albufeira, integrada na zona de 

proteção da albufeira, com uma largura máxima de 50 m contada horizontalmente a partir da linha do 

NPA [RCM 174/2008, de 21 de novembro e RCM 103/2009, de 25 de setembro]. 

 

Zonas sensíveis – “a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 

existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 

servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno” (DL 9/2007, de 17 

de Janeiro). 

 

Zona terrestre de proteção - corresponde a uma faixa terrestre de proteção à albufeira, com uma 

largura máxima de 500 m, medida na horizontal, a partir da linha do NPA [RCM 174/2008, de 21 de 

novembro e RCM 103/2009, de 25 de setembro]. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 1 N.º do Processo: 7 L/00 ETRS89: X: -13235,589707 Y: -267652,161387 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 05\03 Data de emissão: 02/09/2003 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: s/d 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 21000 Área de implantação (m2): 4387 Área de construção (m2): 8259 

N.º de Lotes: 20 N.º de Fogos: 44 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e Comércio 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 5 Edificação (%): 25 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 2289 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 3188 

Infraestruturas (m2): 4415 

OBSERVAÇÕES 
Foi objeto de 2 aditamentos (4 de maio de 2011 e 4 de janeiro de 2012) 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 2 N.º do Processo: 12 L/90 ETRS89: X: -14286,297666 Y: -267496,321996 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 03\03 Data de emissão: 12/02/2003 Data de validade: 12/02/2004 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 15/02/2006 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 11106,1 Área de implantação (m2): 3215,5 Área de construção (m2): 7741 

N.º de Lotes: 20 N.º de Fogos: 42 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, Comércio e Serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 14 Edificação (%): 70 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 345 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 3651,4 

OBSERVAÇÕES 
As infraestruturas foram recebidas a titulo definitivo. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 3 N.º do Processo: 11L/02 ETRS89: X: -27653,639283 Y: -274715,915981 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 05\04 Data de emissão: 23/09/2004 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 2 anos Data de receção das infraestruturas: 19/10/2016 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 59200 Área de implantação (m2): 16065 Área de construção (m2): 37340 

N.º de Lotes: 117 N.º de Fogos: 224 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 46 Edificação (%): 39 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 6371,5 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 17424,5 

OBSERVAÇÕES 
A receção de infraestruturas foi definitiva. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 4 N.º do Processo: 3L/03 ETRS89: X: -14222,609952 Y: -267518,051863 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 01\06 Data de emissão: 01/03/2006 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 29/03/2017 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 7220 Área de implantação (m2): 1725 Área de construção (m2): 3150 

N.º de Lotes: 13 N.º de Fogos: 16 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e Serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 3 Edificação (%): 23 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 590 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 2900 

OBSERVAÇÕES 
A receção de infraestruturas foi definitiva. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 5 N.º do Processo: 8L/99 ETRS89: X: -19209,534102 Y: -280710,834084 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 06\05 Data de emissão: 28/12/2005 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 20/11/2015 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5938 Área de implantação (m2): 787 Área de construção (m2): 1574 

N.º de Lotes: 2 N.º de Fogos: 14 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 1 Edificação (%): 50 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 236 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 1026 

Infraestruturas (m2): 1678 

OBSERVAÇÕES 
A receção de infraestruturas foi definitiva. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 6 N.º do Processo: 2L/04 ETRS89: X: -20459,609572 Y: -284609,137242 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 04\05 Data de emissão: 30\06\2005 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: s/d 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 17422 Área de implantação (m2): 4311 Área de construção (m2): 24833,5 

N.º de Lotes: 7 N.º de Fogos: 211 N.º de Pisos: 6 Uso: Habitação e Comércio 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 1 Edificação (%): 14 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 3531 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 2260 

Infraestruturas (m2): 9349 

OBSERVAÇÕES 
O alvará encontra-se me processo de alteração. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 7 N.º do Processo: 12L/01 ETRS89: X: -14226,448547 Y: -278722,158202 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 03\09 Data de emissão: 16/10/2009 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 2 anos Data de receção das infraestruturas: 13/11/2013 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 65833 Área de implantação (m2): 19824 Área de construção (m2): 27475 

N.º de Lotes: 6 N.º de Fogos: 0 N.º de Pisos: 2 Uso: Comércio e Indústria 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 3 Edificação (%): 50 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 0 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 1807 

Infraestruturas (m2): 10679 

OBSERVAÇÕES 
O alvará foi objeto de retificação a 05 de maio de 2010. A receção de infraestruturas foi provisória. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 8 N.º do Processo: 6L/05 ETRS89: X: -15346,749448 Y: -279335,842044 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 03\08 Data de emissão: 10/07/2008 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 3 anos Data de receção das infraestruturas: 27/07/2017 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 70093 Área de implantação (m2): 33413 Área de construção (m2): 37059 

N.º de Lotes: 11 N.º de Fogos: 0 N.º de Pisos: 2 Uso: Indústria e Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 2 Edificação (%): 13 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 12138 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 14063 

OBSERVAÇÕES 
O alvará foi objeto de um aditamento a 23 de julho de 2012 que veio a ser retificado a 20 de setembro de 2016 e de outro aditamento a 07/05/2018. A receção das infraestruturas foi provisória. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 9 N.º do Processo: 3L/04 ETRS89: X: -27985,121125 Y: -274942,304052 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 02\08 Data de emissão: 01\04\2008 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 2 anos Data de receção das infraestruturas: s/d 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 28720 Área de implantação (m2): 8035 Área de construção (m2): 19080 

N.º de Lotes: 27 N.º de Fogos: 78 N.º de Pisos: 3 Uso: Habitação, Comércio e Serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 5 Edificação (%): 19 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 3632 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 6411 

Infraestruturas (m2): 4395 

OBSERVAÇÕES 
s/o 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 10 N.º do Processo: 4L/00 ETRS89: X: -15090,990766 Y: -278308,807688 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 02\01 Data de emissão: 16/03/2001 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 02/04/2003 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 18170 Área de implantação (m2): 3190 Área de construção (m2): 5200 

N.º de Lotes: 25 N.º de Fogos: 24 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, Comércio e Serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 17 Edificação (%): 68 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 225 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 1390 

Infraestruturas (m2): 4905 

OBSERVAÇÕES 
As infraestruturas foram recebidas provisoriamente. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 11 N.º do Processo: 4L/94 ETRS89: X: -11531,62681 Y: -277229,664571 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 01\05 Data de emissão: 02/06/2005 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano e 6 meses Data de receção das infraestruturas: 17/02/2010 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 37320 Área de implantação (m2): 12030 Área de construção (m2): 12180 

N.º de Lotes: 3 N.º de Fogos: 0 N.º de Pisos: 2 Uso: Indústria e Serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 2 Edificação (%): 67 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 2395 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 142 

Infraestruturas (m2): 10712 

OBSERVAÇÕES 
As infraestruturas foram recebidas a titulo definitivo. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 12 N.º do Processo: 3L/07 ETRS89: X: -11243,345792 Y: -267922,087749 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 01\10 Data de emissão: 04/02/2010 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 3 anos Data de receção das infraestruturas: 30/11/2016 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 27240 Área de implantação (m2): 7255 Área de construção (m2): 10931 

N.º de Lotes: 4 N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 2 Uso: Indústria e Comércio 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 4 Edificação (%): 100 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 3400 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 8920 

OBSERVAÇÕES 
As infraestruturas foram recebidas a titulo provisório. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 13 N.º do Processo: 1L/08 ETRS89: X: -11130,763769 Y: -278181,95916 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 01\09 Data de emissão: 11/09/2009 Data de validade: 11/09/2011 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 2 anos Data de receção das infraestruturas: 20/11/2015 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 7500 Área de implantação (m2): 1755 Área de construção (m2): 3643,2 

N.º de Lotes: 14 N.º de Fogos: 21 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 2 Edificação (%): 14 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 405,1 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 1713,1 

OBSERVAÇÕES 
As infraestruturas foram recebidas a titulo definitivo. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 14 N.º do Processo: 24L/86 ETRS89: X: -19349,529177 Y: -282393,601101 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 05\05 Data de emissão: 17/11/2005 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 19/07/2006 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 87280 Área de implantação (m2): 12650 Área de construção (m2): 17700 

N.º de Lotes: 108 N.º de Fogos: 123 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, Comércio e Serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 61 Edificação (%): 63 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 1098 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 16400 

OBSERVAÇÕES 
Infraestruturas recebidas a titulo provisório. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 15 N.º do Processo: 11L/88 ETRS89: X: -10977,177766 Y: -277487,786093 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 05\02 Data de emissão: 17/06/2002 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 23/11/2005 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 38900 Área de implantação (m2): 6390 Área de construção (m2): 12773 

N.º de Lotes: 58 N.º de Fogos: 75 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e Equipamento 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 46 Edificação (%): 79 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 2639,6 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 10878 

OBSERVAÇÕES 
          O alvará foi objeto de retificação a 31 de março de 2003 e de um aditamento 07/09/2007 As infraestruturas foram recebidas a titulo definitivo. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 16 N.º do Processo: 7L/01 ETRS89: X: -14988,542424 Y: -277874,320385 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 02\2015 Data de emissão: 21/10/2015 Data de validade: 21/10/2016 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 14/01/2015 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 38680 Área de implantação (m2): 18627 Área de construção (m2): 20319,6 

N.º de Lotes: 39 N.º de Fogos: 140 N.º de Pisos: 3 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 26 Edificação (%): 67 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 7565,6 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 12487,4 

OBSERVAÇÕES 
O alvará foi objeto de uma retificação a 21 de outubro de 2015. As infraestruturas foram recebidas a titulo provisório. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 17 N.º do Processo: 9L/92 ETRS89: X: -18364,861398 Y: -282873,255596 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 06\01 Data de emissão: 24/09/2001 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 2 anos Data de receção das infraestruturas: 12/12/2007 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 8598,8 Área de implantação (m2): 1970 Área de construção (m2): 7880 

N.º de Lotes: 11 N.º de Fogos: 66 N.º de Pisos: 4 Uso: Habitação e Comércio 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 2009,5 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 3870,5 

OBSERVAÇÕES 
A receção definitiva das infraestruturas foi solicitada a 03/08/2015. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 18 N.º do Processo: 162/07 ETRS89: X: -19723,631813 Y: -284771,692294 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: 49/2016 Data de emissão: 20/05/2016 Data de validade: 20/05/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 58370 Área de implantação (m2): 1782 Área de construção (m2): 7953 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 47 N.º de Pisos: 6 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 17003 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 3064,1 

OBSERVAÇÕES 
           As especialidades foram entregues a 27 de janeiro de 2020.Em tramitação. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 19 N.º do Processo: 02/2007/9 ETRS89: X: -9991,342912 Y: -279347,441602 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 02\10 Data de emissão: 18/10/2010 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: 10/12/2018 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2105 Área de implantação (m2): 526,2 Área de construção (m2): 947 

N.º de Lotes: 3 N.º de Fogos: 3 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 0 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 459 

OBSERVAÇÕES 
A receção de infraestruturas foi definitiva. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 20 N.º do Processo: 11L/86 ETRS89: X: -33388,435723 Y: -272825,118602 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 2\98 Data de emissão: 29/05/1998 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 03/06/2009 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 17340 Área de implantação (m2): 3030 Área de construção (m2): 4012 

N.º de Lotes: 9 N.º de Fogos: 9 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 0 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 1520 

OBSERVAÇÕES 
A receção de infraestruturas foi definitiva. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 21 N.º do Processo: 291/83 ETRS89: X: -18144,041411 Y: -283444,973972 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 8\86 Data de emissão: 01/09/1986 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 11/03/2019 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 15877 Área de implantação (m2): 12661 Área de construção (m2): s/d 

N.º de Lotes: 16 N.º de Fogos: s/d N.º de Pisos: s/d Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 6 Edificação (%): 43 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): 570 

Infraestruturas (m2): 2646 

OBSERVAÇÕES 
A receção de infraestruturas foi definitiva. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 22 N.º do Processo: 396/2008 ETRS89: X: -18095,666045 Y: -283146,081058 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de construção 60/2016 Data de emissão: 12/11/2018 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 2 anos Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2988 Área de implantação (m2): 549 Área de construção (m2): 1103 

N.º de Lotes: 7 N.º de Fogos: 7 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 1 Edificação (%): 100 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Solicitada emissão do alvará de utilização a 22.01.2020. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 23 N.º do Processo: 1L/2015 ETRS89: X: -20911,742804 Y: -280126,414769 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 25/05/2017 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1348134 Área de implantação (m2): 13214,5 Área de construção (m2): 22622,67 

N.º de Lotes: 41 N.º de Fogos: 175 camas N.º de Pisos: 2 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 980 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 1225 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada de 07-10-2020. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 24 N.º do Processo: 02L/2017 ETRS89: X: -16991,001597 Y: -282560,18891 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 01/2018 Data de emissão: 02/10/2018 Data de validade: 02/10/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 24 meses Data de receção das infraestruturas: s/d 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 52070 Área de implantação (m2): 5420 Área de construção (m2): 10414 

N.º de Lotes: 41 N.º de Fogos: 79 unidades alojamento N.º de Pisos: 2 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 40 Edificação (N.º): 2 Edificação (%): 5 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): 1669 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
 



                                                                                  Plano Diretor Municipal de Silves 

89 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 25 N.º do Processo: 3L/2005 ETRS89: X: -19171,736517 Y: -271580,711106 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 3\2014 Data de emissão: 28/10/2019 Data de validade: 28/10/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: s/d Data de receção das infraestruturas: s/d 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 12737 Área de implantação (m2): 1820 Área de construção (m2): 2617 

N.º de Lotes: 9 N.º de Fogos: 9 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 471 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 514 

Infraestruturas (m2): 3207 

OBSERVAÇÕES 
O alvará foi alterado pela deliberação de 28.10.2019. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 26 N.º do Processo: 27/2017 ETRS89: X: -19318,351352 Y: -276936,370218 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de utilização 28/2019 Data de emissão: 28/03/2019 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 4000 Área de implantação (m2): 297 Área de construção (m2): 297 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 27 N.º do Processo: 82/2018 ETRS89: X: -19277,304927 Y: -257004,918669 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 15/02/2017 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 184065 Área de implantação (m2): 145 Área de construção (m2): 145 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 7 N.º de Pisos: 1 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 28 N.º do Processo: 42/2017 ETRS89: X: -10176,752648 Y: -273005,346022 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de construção 85/2018 Data de emissão: 28/05/2018 Data de validade: 28/05/2019 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2400 Área de implantação (m2): 77 Área de construção (m2): 52 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 29 N.º do Processo: 59/2016 ETRS89: X: -19124,594661 Y: -280206,748654 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de utilização 96/2018 Data de emissão: 16/07/2018 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 720 Área de implantação (m2): 205 Área de construção (m2): 205 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 30 N.º do Processo: 12/2019/18 ETRS89: X: -19076,923364 Y: -269742,817527 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 25/11/2019 Data de validade: 25/11/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 17210 Área de implantação (m2): 150 Área de construção (m2): 250 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 31 N.º do Processo: 78/2018 ETRS89: X: -22908,278589 Y: -272258,170134 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de construção 157/2018 Data de emissão: 29/10/2018 Data de validade: 29/10/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 3390 Área de implantação (m2): 188 Área de construção (m2): 188 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 32 N.º do Processo: 89/2015 ETRS89: X: -19384,575401 Y: -276941,872186 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de Utilização 101/2018 Data de emissão: 08/08/2018 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5180 Área de implantação (m2): 752 Área de construção (m2): 2095 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Equipamento (lar de idosos) 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 33 N.º do Processo: 04/2016/2 ETRS89: X: -10962,989209 Y: -279851,292644 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Comunicação Prévia 

N.º do Alvará: Licença de Utilização n.º 94/2018 Data de emissão: 11/07/2018 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1391 Área de implantação (m2): 211,84 Área de construção (m2): 211,84 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 3 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
s/o 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 34 N.º do Processo: 04/2016/35 ETRS89: X: -30256,355723 Y: -274519,580139 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Comunicação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 10/01/2017 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 22140 Área de implantação (m2): 250 Área de construção (m2): 250 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém Agrícola 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
A 29/05/2019 os serviços de fiscalização informam que a obra está executada. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 35 N.º do Processo: 95/2016 ETRS89: X: -10739,57122 Y: -265983,240883 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: Licença de construção n.º 112/2019 Data de emissão: 02/08/2019 Data de validade: 02/08/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 64920 Área de implantação (m2): 4500 Área de construção (m2): s/d 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: n/a Uso: Infraestrutura (central de lamas) 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
s/o. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 36 N.º do Processo: 4L/09 ETRS89: X: -20600,970986 Y: -284517,106739 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 2/2017 Data de emissão: 14/03/2017 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: s/d Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 4595 Área de implantação (m2): 1759,8 Área de construção (m2): 9845 

N.º de Lotes: 5 N.º de Fogos: 67 N.º de Pisos: 6 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Alteração em tramitação. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 37 N.º do Processo: 6L/08 ETRS89: X: -26104,370645 Y: -277555,834708 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 01\2015 Data de emissão: 04/12/2015 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 5 anos Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 158100 Área de implantação (m2): 21260 Área de construção (m2): 31620 

N.º de Lotes: 69 N.º de Fogos: 178 N.º de Pisos: 2 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 20 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): 1879 

OBSERVAÇÕES 
O alvará foi objeto de três retificações (09-12-2016, 20-09-2016 e 08-02-2017) 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 38 N.º do Processo: 01/07/2016 ETRS89: X: -21009,354339 Y: -284710,805819 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de construção n.º 146/2019 Data de emissão: 26/10/2020 Data de validade: 26/02/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 750 Área de implantação (m2): 25 Área de construção (m2): 25 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 0 N.º de Pisos: 1 Uso: Comércio 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
O alvará foi objeto de uma prorrogação excecional para conclusão das obras , por 4 meses. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 39 N.º do Processo: 161/2015 ETRS89: X: -21022,638608 Y: -284324,721719 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de Utilização 95/2017 Data de emissão: 03/07/2017 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): s/d Área de implantação (m2): 149,4 Área de construção (m2): 569 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 40 N.º do Processo: 128/2015 ETRS89: X: -13444,620459 Y: -278426,041757 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de utilização 15/2018 Data de emissão: 14/02/2018 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): s/d Área de implantação (m2): 149,74 Área de construção (m2): 149,74 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 

Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 41 N.º do Processo: 73/2009 ETRS89: X: -14160,862027 Y: -267296,369905 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de utilização 147/2016 Data de emissão: 21/10/2016 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): s/d Área de implantação (m2): 1297 Área de construção (m2): 4667,9 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Comércio 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 42 N.º do Processo: 45/2016 ETRS89: X: -21214,946102 Y: -283303,779329 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de obras de Construção 39/2017 Data de emissão: 05/04/2017 Data de validade: 05/04/2018 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 300 Área de implantação (m2): 93,76 Área de construção (m2): 149,99 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 43 N.º do Processo: 38/2016 ETRS89: X: -16318,647465 Y: -266198,591111 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de utilização n.º 93/2019 Data de emissão: 28/08/2019 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 28880 Área de implantação (m2): 300 Área de construção (m2): 300 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 2 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 

Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 44 N.º do Processo: 67/2016 ETRS89: X: -8830,938416 Y: -261538,182109 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de utilização n.º 13/2018 Data de emissão: 09/02/2018 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): s/d Área de implantação (m2): 150 Área de construção (m2): 150 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Apoio Agrícola 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 45 N.º do Processo: 01/2016/102 ETRS89: X: -12115,896684 Y: -277644,029734 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de utilização n.º 81/2016 Data de emissão: 30/05/2016 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 11440 Área de implantação (m2): 263,8 Área de construção (m2): 263,8 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 46 N.º do Processo: 03/2016 ETRS89: X: -16023,519667 Y: -248470,238037 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de construção 69/2018 Data de emissão: 08/05/2018 Data de validade: 08/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 136880 Área de implantação (m2): 340 Área de construção (m2): 340 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém Apoio Pecuária 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 47 N.º do Processo: 1L/2016 ETRS89: X: -21284,523952 Y: -284335,003705 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 01\2017 Data de emissão: 30\01\2017 Data de validade: 30/01/2018 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: s/d 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 8900 Área de implantação (m2): 1500 Área de construção (m2): 3000 

N.º de Lotes: 13 N.º de Fogos: 13 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 90 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 395 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 455,5 

Infraestruturas (m2): 3013 

OBSERVAÇÕES 
s/o 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 48 N.º do Processo: 104/2016 ETRS89: X: -18056,509473 Y: -283040,761106 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de obras de construção n.º 10/2017 Data de emissão: 02/02/2017 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2560 Área de implantação (m2): 802,5 Área de construção (m2): 802,5 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Com licença de utilização emitida. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 49 N.º do Processo: 63/2016 ETRS89: X: -14123,658942 Y: -267279,991352 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de instalação n.º 145/2016 Data de emissão: 20/10/2016 Data de validade: 20\10\2036 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 12322,3 Área de implantação (m2): 730 Área de construção (m2): s/d 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: n/a Uso: Comércio 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 100 Edificação (%): 100 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 

Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 50 N.º do Processo: 01/2015/112 ETRS89: X: -21257,824681 Y: -284389,3432 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de utilização n.º 77/2017 Data de emissão: 22/05/2017 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1100 Área de implantação (m2): 136,7 Área de construção (m2): 594,5 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 51 N.º do Processo: 12/2015 ETRS89: X: -17578,58476 Y: -283230,43104 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 28/07/2020 Data de validade: 28/09/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 128170 Área de implantação (m2): 6776 Área de construção (m2): 10404 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 60 N.º de Pisos: 2 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 52 N.º do Processo: 03/2018 ETRS89: X: -10217,8774 Y: -272972,360315 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de construção n.º 29/2019 Data de emissão: 12/03/2019 Data de validade: 12/03/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1700 Área de implantação (m2): 251.6 Área de construção (m2): 220 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra concluída. Licença de utilização solicitada a 14-10-2020. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 53 N.º do Processo: 12/2019/42 ETRS89: X: -20867,804791 Y: -284792,129791 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 01/06/2020 Data de validade: 01/06/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 15000 Área de implantação (m2): 5000 Área de construção (m2): 17000 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 250 quartos N.º de Pisos: 3/4 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura e do parecer da APA/ARH ao estudo geológico. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 54 N.º do Processo: 12/2017/20 ETRS89: X: -14777,992413 Y: -279109,257413 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 20/05/2019 Data de validade: 20/05/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 49112 Área de implantação (m2): 12178 Área de construção (m2): 12178 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 55 N.º do Processo: 01/2017/182 ETRS89: X: -11314,735607 Y: -280159,516217 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de autorização de utilização n.º 30/2020 Data de emissão: 21/05/2020 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1300 Área de implantação (m2): 234 Área de construção (m2): 274 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra concluída. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 56 N.º do Processo: 195/2018 ETRS89: X: -17260,906913 Y: -267340,364933 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 17/06/2019 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 18440 Área de implantação (m2): 422 Área de construção (m2): 422 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda parecer da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 57 N.º do Processo: 29/2019 ETRS89: X: -24161,520569 Y: -253122,807092 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 20/05/2019 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 4159 Área de implantação (m2): 443,75 Área de construção (m2): 443,75 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 2 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. Especialidades em análise. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 58 N.º do Processo: 224/2017 ETRS89: X: -11343,890135 Y: -280190,889107 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de construção 55/2019 Data de emissão: 16/04/2019 Data de validade: 16/04/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1770 Área de implantação (m2): 445,65 Área de construção (m2): 384,05 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 2 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 59 N.º do Processo: 239/2017 ETRS89: X: -23580,573018 Y: -272306,63389 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de construção 17/2019 Data de emissão: 08/02/2019 Data de validade: 08/08/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1920 Área de implantação (m2): 189 Área de construção (m2): 287,6 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. Alvará prorrogado por 12 meses e por mais 6 meses. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 60 N.º do Processo: 12/2017/41 ETRS89: X: -14300,830898 Y: -276456,428124 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 20/05/2019 Data de validade: 20/05/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5560 Área de implantação (m2): 297,25 Área de construção (m2): 535,05 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 2 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
 



                                                                                  Plano Diretor Municipal de Silves 

101 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 61 N.º do Processo: 12/2018/04 ETRS89: X: -10389,955186 Y: -274134,380252 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 23/04/2018 Data de validade: 23\04\2019 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 749000 Área de implantação (m2): 0 Área de construção (m2): 0 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: n/a Uso: Infraestrutura (central fotovoltáica) 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Foi emitido o TUA a 23/01/2019, válido até 18/01/2023. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 62 N.º do Processo: 99/2019 ETRS89: X: -9594,222075 Y: -269423,407506 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de construção 70/2020 Data de emissão: 27/08/2020 Data de validade: 28/11/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1090 Área de implantação (m2): 272,5 Área de construção (m2): 490,5 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 63 N.º do Processo: 195/2017 ETRS89: X: -16434,15795 Y: -275137,500069 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: s/d Data de emissão: 08/03/2020 Data de validade: 08/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): s/d Área de implantação (m2): 172 Área de construção (m2): 172 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 64 N.º do Processo: 10L/06 ETRS89: X: -19669,734981 Y: -279326,999568 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 03\07 e 01/07 Data de emissão: 24/05/2007 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: s/d Data de receção das infraestruturas: 22/06/2016 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 355402,86 Área de implantação (m2): 82027 Área de construção (m2): 64481 

N.º de Lotes: 105 N.º de Fogos: 287 N.º de Pisos: 2 Uso: Turismo e Equipamento 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 85 Edificação (%): 81 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 30966 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 52656 

OBSERVAÇÕES 
O alvará 01/07 é referente às infraestruturas e o 03/07 à edificação. O alvará 03/07 foi objeto de um aditamento a 10 de setembro de 2009. As infraestruturas foram recebidas a titulo 
provisório. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 65 N.º do Processo: 417/2008 ETRS89: X: -27417,522626 Y: -271257,045146 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: Alvara de licença construção n.º 46/2013 Data de emissão: 06\01\2017 Data de validade: 07/01/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 51240 Área de implantação (m2): 249,5 Área de construção (m2): 249,5 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
s/o 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 66 N.º do Processo: 01/56/2018 ETRS89: X: -16770,400568 Y: -280238,072259 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de construção 87/2020 Data de emissão: 21/10/2020 Data de validade: 21/10/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 3140 Área de implantação (m2): 132 Área de construção (m2): 219 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 67 N.º do Processo: 88/2018 ETRS89: X: -23424,631574 Y: -272668,235037 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 13/01/2020 Data de validade: 13/01/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 219600 Área de implantação (m2): 477,85 Área de construção (m2): 936,15 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 6 N.º de Pisos: 2 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 1 Edificação (%): 50 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 68 N.º do Processo: 8L/00 ETRS89: X: -12170,863028 Y: -266756,71579 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 03\06 Data de emissão: 28/04/2006 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 18/07/2014 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 10218 Área de implantação (m2): 1758 Área de construção (m2): 2787 

N.º de Lotes: 16 N.º de Fogos: 16 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 0 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 895 

Infraestruturas (m2): 1971 

OBSERVAÇÕES 
A receção de infraestruturas foi definitiva. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 69 N.º do Processo: 3L/99 ETRS89: X: -14182,498059 Y: -267130,32205 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 09\01 Data de emissão: 16/04/2007 Data de validade: 16/04/2008 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 09/04/2008 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 16740 Área de implantação (m2): 2580 Área de construção (m2): 4130 

N.º de Lotes: 21 N.º de Fogos: 21 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 13 Edificação (%): 62 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 352 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 3566 

OBSERVAÇÕES 
O alvará foi objeto de um aditamento a 16 de abril de 2007. As infraestruturas foram recebidas a titulo definitivo. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 70 N.º do Processo: 4L/03 ETRS89: X: -14290,961108 Y: -267344,145592 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 08\06 Data de emissão: 24/07/2006 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: 29/03/2017 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 21288 Área de implantação (m2): 4220 Área de construção (m2): 7470 

N.º de Lotes: 22 N.º de Fogos: 31 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e Comércio 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 1 Edificação (%): 5 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 1015 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 610 

Infraestruturas (m2): 4223 

OBSERVAÇÕES 
A receção de infraestruturas foi definitiva. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 71 N.º do Processo: 7L/04 ETRS89: X: -28003,665053 Y: -274788,000446 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 01\08 Data de emissão: 29\01\2008 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 1 ano Data de receção das infraestruturas: s/d 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 10400 Área de implantação (m2): 1600 Área de construção (m2): 2650 

N.º de Lotes: 12 N.º de Fogos: 12 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 1960 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 1425 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de receção provisória das infraestruturas. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 72 N.º do Processo: 109/2018 ETRS89: X: -18373,178258 Y: -272530,217347 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de utilização n.º 36/2019 Data de emissão: 09/04/2019 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 10280 Área de implantação (m2): 54 Área de construção (m2): 54 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém Agrícola 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 73 N.º do Processo: 81/2017 ETRS89: X: -18452,29029 Y: -283267,994677 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de obras de construção 34/2018 Data de emissão: 20/01/2019 Data de validade: 13/06/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 725 Área de implantação (m2): 160 Área de construção (m2): 280,5 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 74 N.º do Processo: 231/2017 ETRS89: X: -16205,936379 Y: -276251,674949 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: ALvará de obras de construção 123/2019 Data de emissão: 04/09/2019 Data de validade: 05/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2300 Área de implantação (m2): 245 Área de construção (m2): 245 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 75 N.º do Processo: 133/2015 ETRS89: X: -18629,320418 Y: -283113,794369 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de autorização 65/2018 Data de emissão: 22/05/2018 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1920 Área de implantação (m2): 289,7 Área de construção (m2): 793,4 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 2 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 100 Edificação (%): 100 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 76 N.º do Processo: 65/2017 ETRS89: X: -20179,280684 Y: -281481,94118 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 14/09/2020 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 41220 Área de implantação (m2): 14820,8 Área de construção (m2): 21436,3 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: s/d Uso: Comércio 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se pronuncia da DGAE sobre autorização conjunta. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 77 N.º do Processo: 1L/2018 ETRS89: X: -19888,589913 Y: -284307,449429 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 22/10/2020 Data de validade: 22/11/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: s/d Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 25490 Área de implantação (m2): 5361 Área de construção (m2): 20817 

N.º de Lotes: 7 N.º de Fogos: 139 N.º de Pisos: 4 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 8183 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 3709 

Infraestruturas (m2): 4843 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação de mais elementos. Processo em tramitação. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 78 N.º do Processo: 259/2017 ETRS89: X: -21179,692014 Y: -283645,199015 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de utilização 17/2020 Data de emissão: 03/03/2020 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 36800 Área de implantação (m2): 56 Área de construção (m2): 56 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 57 N.º de Pisos: 1 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra terminada. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 79 N.º do Processo: 01/2017/151 ETRS89: X: -20671,592766 Y: -284582,781955 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de construção n.º 7/2020 Data de emissão: 16/11/2019 Data de validade: 18/11/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 375 Área de implantação (m2): 288 Área de construção (m2): 1683 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 12 N.º de Pisos: 6 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
s/o 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 80 N.º do Processo: 12/2018/47 ETRS89: X: -21005,123775 Y: -283743,587656 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 51360 Área de implantação (m2): s/d Área de construção (m2): s/d 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 61 camas N.º de Pisos: 2 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 81 N.º do Processo: 114/2018 ETRS89: X: -21349,850434 Y: -284164,823205 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de obras de construção 81/2019 Data de emissão: 11/06/2019 Data de validade: 11/06/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 19250 Área de implantação (m2): 108 Área de construção (m2): 216 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 82 N.º do Processo: 04/2019/21 ETRS89: X: -21054,820692 Y: -284209,196002 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Comunicação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 14/08/2019 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 724 Área de implantação (m2): 127 Área de construção (m2): 222,3 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 83 N.º do Processo: 202/2018 ETRS89: X: -11172,718123 Y: -277979,414784 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de obras de construção 119/2019 Data de emissão: 26/08/2019 Data de validade: 26/08/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1185 Área de implantação (m2): 669 Área de construção (m2): 1683 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 12 N.º de Pisos: 3 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 84 N.º do Processo: 236/2018 ETRS89: X: -27003,128121 Y: -253693,580583 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 15/07/2019 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 180660 Área de implantação (m2): 292 Área de construção (m2): 292 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
            Em tramitação. Pedido de prorrogação de prazo para emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 85 N.º do Processo: 134/2018 ETRS89: X: -19797,147388 Y: -272243,894354 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de construção n.º 86/2019 Data de emissão: 19/06/2019 Data de validade: 19/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 9492 Área de implantação (m2): 188 Área de construção (m2): 188 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 86 N.º do Processo: 229/2018 ETRS89: X: -14447,348778 Y: -262318,233208 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 07/05/2020 Data de validade: 07/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 30600 Área de implantação (m2): 143 Área de construção (m2): 143 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 87 N.º do Processo: 147/2017 ETRS89: X: -15765,499376 Y: -276412,905194 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 24/08/2020 Data de validade: 24/08/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 16680 Área de implantação (m2): 300 Área de construção (m2): 300 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 88 N.º do Processo: 01/79/2018 ETRS89: X: -13402,468695 Y: -267810,122424 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de construção n.º 33/2019 Data de emissão: 18/03/2019 Data de validade: 18/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 869 Área de implantação (m2): 311 Área de construção (m2): 933 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 9 N.º de Pisos: 3 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 89 N.º do Processo: 20/2018 ETRS89: X: -15673,436492 Y: -277569,283631 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Arquitetura 

             N.º do Alvará: Alvará de obras de ampliação e alteração n.º59/2019      Data de emissão: 18/04/19 Data de validade: 13/07/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 106782 Área de implantação (m2): 1628 Área de construção (m2): 1628 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 90 N.º do Processo: 74/2017 ETRS89: X: -12548,804019 Y: -264167,111263 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: Licença de construção n.º 22/2020 Data de emissão: 03/03/2020 Data de validade: 06/09/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 25600 Área de implantação (m2): 300 Área de construção (m2): 300 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 91 N.º do Processo: 91/2017 ETRS89: X: -19754,173024 Y: -284985,969298 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 08/04/2019 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 37979 Área de implantação (m2): n/a Área de construção (m2): n/a 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: n/a Uso: Equipamento (estacionamento) 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Especialdiades em apreciação. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 92 N.º do Processo: 178/2017 ETRS89: X: -17524,449176 Y: -279927,256809 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

           N.º do Alvará: Licença de obras de alteração e ampliação 24/2019 
           Data de emissão: 27/02/2019 Data de validade: 27/08/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 8190 Área de implantação (m2): 299 Área de construção (m2): 299 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 93 N.º do Processo: 87/2017 ETRS89: X: -13699,715007 Y: -272162,683041 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de construção 154/2018 Data de emissão: 25/10/2018 Data de validade: 25/10/2019 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 3800 Área de implantação (m2): 243 Área de construção (m2): 200 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 94 N.º do Processo: 12/2018/34 ETRS89: X: -24344,268379 Y: -278310,802818 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 13/07/2020 Data de validade: 13/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 583687 Área de implantação (m2): n/a Área de construção (m2): n/a 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: n/a Uso: Equipamento (campo de golfe) 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 95 N.º do Processo: 12/2018/33 ETRS89: X: -24050,49344 Y: -278413,05426 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 13/07/2020 Data de validade: 13/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 339980 Área de implantação (m2): 3750 Área de construção (m2): 12500 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 80 camas N.º de Pisos: 4 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 96 N.º do Processo: 197/2018 ETRS89: X: -20851,371499 Y: -268184,793503 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 24/09/2018 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5000 Área de implantação (m2): n/a Área de construção (m2): n/a 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: n/a Uso: Equipamento (centro de reprodução do 
lince ibérico) 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
s/o 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 97 N.º do Processo: 12/2018/42 ETRS89: X: -13353,474614 Y: -268893,561916 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 11/02/2019 Data de validade: 11/02/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5960 Área de implantação (m2): 736 Área de construção (m2): 1320 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 8 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 98 N.º do Processo: 192/2017 ETRS89: X: -19190,312308 Y: -281821,477856 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 22/02/2019 Data de validade: 22/02/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 501 Área de implantação (m2): 150 Área de construção (m2): 239 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 



                                                                                  Plano Diretor Municipal de Silves 

114 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 99 N.º do Processo: 109/2019 ETRS89: X: -9133,41839 Y: -268864,353619 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: Licença de legalização n.º 170/2019 Data de emissão: 12/12/2019 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 20902 Área de implantação (m2): 264 Área de construção (m2): 264 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Apoio Agrícola 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 100 N.º do Processo: 12/2017/42 ETRS89: X: -20260,586335 Y: -268984,626037 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 13/07/2020 Data de validade: 13/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1740760 Área de implantação (m2): 2000 Área de construção (m2): 2000 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 72 camas N.º de Pisos: 1 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 101 N.º do Processo: 01/2018/68 ETRS89: X: -26771,70855 Y: -275978,916814 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de obras de construção 83/2019 Data de emissão: 13/06/2019 Data de validade: 15/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 572 Área de implantação (m2): 134 Área de construção (m2): 214 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 102 N.º do Processo: 01/31/2018 ETRS89: X: -14967,880486 Y: -276776,17533 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de construção n.º 144/2019 Data de emissão: 29/10/2019 Data de validade: 30/10/2023 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 8920 Área de implantação (m2): 230 Área de construção (m2): 217 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 103 N.º do Processo: 01/2018/22 ETRS89: X: -16831,148865 Y: -279881,754716 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 20/11/2018 Data de validade: 20/11/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 8580 Área de implantação (m2): 363 Área de construção (m2): 363 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 104 N.º do Processo: 257/2018 ETRS89: X: -22837,269597 Y: -277104,241129 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 10/02/2020 Data de validade: 10/02/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 6080 Área de implantação (m2): 122 Área de construção (m2): 219 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 105 N.º do Processo: 01/29/2018 ETRS89: X: -23578,197116 Y: -272146,291897 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento  

              N.º do Alvará: Licença de obras de alteração e ampliação 53/2019       Data de emissão: 15/04/2019 Data de validade: 15/06/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5530 Área de implantação (m2): 272 Área de construção (m2): 254 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 106 N.º do Processo: 01/2018/27 ETRS89: X: -21026,761415 Y: -282993,358238 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de obras de construção 1/2019 Data de emissão: 29/01/2019 Data de validade: 29/01/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 266 Área de implantação (m2): 76 Área de construção (m2): 203 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 107 N.º do Processo: 4L/2017 ETRS89: X: -15292,763025 Y: -278085,215687 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 20/03/2020 Data de validade: 20/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 3700 Área de implantação (m2): 735 Área de construção (m2): 1370 

N.º de Lotes: 7 N.º de Fogos: 7 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 196 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 245 

Infraestruturas (m2): 656 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda o pedido de emissão do alvará. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 108 N.º do Processo: 108L/83 ETRS89: X: -15140,238482 Y: -278477,695914 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: Alvará 1/2019 Data de emissão: 24/05/2019 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: s/d Data de receção das infraestruturas: 19/01/2000 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 25100 Área de implantação (m2): s/d Área de construção (m2): 15765 

N.º de Lotes: 51 N.º de Fogos: s/d N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 40 Edificação (%): 78 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 550 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 1110 

Infraestruturas (m2): 7300 

OBSERVAÇÕES 
As infraestruturas foram recebidas a titulo provisório. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 109 N.º do Processo: 02L/2018 ETRS89: X: -15324,443789 Y: -278378,894792 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 26/10/2020 Data de validade: 26/10/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 12170 Área de implantação (m2): 2430 Área de construção (m2): 4860 

N.º de Lotes: 16 N.º de Fogos: 16 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 177 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 2615 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. Foram conferidos 12 meses para a execução das obras de urbanização. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 110 N.º do Processo: 12/2018/32 ETRS89: X: -25247,669076 Y: -277562,027212 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 13/07/2020 Data de validade: 13/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 18500 Área de implantação (m2): 2775 Área de construção (m2): 2775 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Equipamento (de apoio turístico) 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 81 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 111 N.º do Processo: 326/2010 ETRS89: X: -13687,132299 Y: -265870,716784 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 20/11/2018 Data de validade: 20/11/2019 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 51987 Área de implantação (m2): 4682 Área de construção (m2): 4637 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 20 quartos duplos N.º de Pisos: 2 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Não teve sequência. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 112 N.º do Processo: 01/2018/21 ETRS89: X: -26662,877324 Y: -275910,376839 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de construção n.º 136/2018 Data de emissão: 24/09/2018 Data de validade: 24/09/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1050 Área de implantação (m2): 120,5 Área de construção (m2): 180,5 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 113 N.º do Processo: 01/80/2018 ETRS89: X: -9838,801845 Y: -266625,219989 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: Licença de construção n.º 171/2019 Data de emissão: 12/12/2019 Data de validade: 12/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 3530 Área de implantação (m2): 299 Área de construção (m2): 299 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES  
Obra em Curso 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 114 N.º do Processo: 247/2017 ETRS89: X: -21219,470301 Y: -282968,926968 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de construção 156/2018 Data de emissão: 29/10/2018 Data de validade: 29/04/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 390 Área de implantação (m2): 110 Área de construção (m2): 200 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 115 N.º do Processo: 16/2017 ETRS89: X: -20124,993328 Y: -277343,195368 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de construção 153/2018 Data de emissão: 24/10/2018 Data de validade: 24/06/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1500 Área de implantação (m2): 319 Área de construção (m2): 397 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 116 N.º do Processo: 12/2018/10 ETRS89: X: -18243,2253 Y: -282712,61303 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 09/12/2019 Data de validade: 09/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 13470 Área de implantação (m2): 3088 Área de construção (m2): 7359 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 30 N.º de Pisos: 2 e 3 Uso: Habitação, Comércio e Serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 117 N.º do Processo: 166/2016 ETRS89: X: -23794,036822 Y: -272453,768258 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de utilização 56/2019 Data de emissão: 22/05/2019 Data de validade: 22/05/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2430 Área de implantação (m2): 182 Área de construção (m2): 355 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 118 N.º do Processo: 254/2017 ETRS89: X: -8070,860036 Y: -267792,067079 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 03/11/2020 Data de validade: 03/11/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 9380 Área de implantação (m2): 431 Área de construção (m2): 431 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 10 quartos N.º de Pisos: 1 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 119 N.º do Processo: 04/13/2018 ETRS89: X: -20393,564334 Y: -284323,516662 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de utilização n.º 19/2019 Data de emissão: 27/02/2019 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: s/d 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 10052 Área de implantação (m2): 2733 Área de construção (m2): 2505 

N.º de Lotes: 1 N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Comércio 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 1 Edificação (%): 100 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
O alvará de obras de urbanização associado a este processo (alvará n.º 01/2019) foi objeto de receção provisória pela deliberação de 14/10/2019. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 120 N.º do Processo: 128/2018 ETRS89: X: -18745,999703 Y: -279421,1556 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 07/05/2020 Data de validade: 07/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 450 Área de implantação (m2): 91 Área de construção (m2): 151 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 121 N.º do Processo: 49/2018 ETRS89: X: -21954,690373 Y: -275850,973031 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 30/09/20120 Data de validade: 30/09/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 15300 Área de implantação (m2): 80 Área de construção (m2): 80 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 122 N.º do Processo: 01/26/2018 ETRS89: X: -24277,314918 Y: -276283,450267 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: Licença de utilização n.º 88/2018 Data de emissão: 06/07/2018 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 160800 Área de implantação (m2): 150 Área de construção (m2): 150 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 123 N.º do Processo: 207/2016 ETRS89: X: -20579,952195 Y: -277396,078356 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de obras de construção 78/2018 Data de emissão: 20/07/2020 Data de validade: 27/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2500 Área de implantação (m2): 624 Área de construção (m2): 491 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 3 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Alvará objeto de 2 aditamentos. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 124 N.º do Processo: 144/2018 ETRS89: X: -18635,319837 Y: -282603,352327 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de construção 58/2019 Data de emissão: 17/04/2019 Data de validade: 17/04/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): s/d Área de implantação (m2): 205 Área de construção (m2): 205 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 125 N.º do Processo: 65/2018 ETRS89: X: -17828,937836 Y: -279012,288216 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 19/12/2019 Data de validade: 19/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2210 Área de implantação (m2): 55 Área de construção (m2): 55 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda o pedido de emissão do alvara. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 126 N.º do Processo: 120/2018 ETRS89: X: -18359,105747 Y: -283004,312267 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: Licença de construção n.º 106/2019 Data de emissão: 23/07/2019 Data de validade: 26/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 920 Área de implantação (m2): 260 Área de construção (m2): 387 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 2 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 127 N.º do Processo: 101/2018 ETRS89: X: -14447,788674 Y: -278922,010447 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 10/02/2020 Data de validade: 10/02/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5040 Área de implantação (m2): 1160 Área de construção (m2): 1474 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 2 Uso: Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 128 N.º do Processo: 83/2015 ETRS89: X: -8678,790656 Y: -268873,788591 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de utilização n.º 129/2017 Data de emissão: 10/10/2017 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2240 Área de implantação (m2): 58 Área de construção (m2): 116 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 129 N.º do Processo: 89/2017 ETRS89: X: -27022,724867 Y: -275427,893853 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 07/05/2020 Data de validade: 24/04/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 7840 Área de implantação (m2): 212,5 Área de construção (m2): 637,6 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: s/d N.º de Pisos: 2 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 130 N.º do Processo: 46/2016 ETRS89: X: -10053,954774 Y: -279194,609781 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 04/04/2019 Data de validade: 04/04/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 8240 Área de implantação (m2): 350 Área de construção (m2): 298 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
O pedido de emissão de alvará encontra-se em apreciação. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 131 N.º do Processo: 144/2017 ETRS89: X: -18684,554281 Y: -282611,714978 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de utilização 13/2017 Data de emissão: 18/01/2017 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 720 Área de implantação (m2): 97,5 Área de construção (m2): 195 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 132 N.º do Processo: 78/2016 ETRS89: X: -26135,25941 Y: -273628,950502 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: Alvará de construção n.º 114/2019 Data de emissão: 09/08/2019 Data de validade: 09/08/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 4080 Área de implantação (m2): 271,1 Área de construção (m2): 271,1 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
s/o. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 133 N.º do Processo: 116/2018 ETRS89: X: -14070,44064 Y: -278823,405754 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 13/12/2018 Data de validade: 13/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 522 Área de implantação (m2): 143 Área de construção (m2): 235 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. Prorrogação aprovada por despacho de 07.01.2020. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 134 N.º do Processo: 98/2015 ETRS89: X: -9142,04685 Y: -268904,875408 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de utilização 80/2017 Data de emissão: 07/06/2017 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 13280 Área de implantação (m2): 184,6 Área de construção (m2): 184,6 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 100 Edificação (%): 1 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 135 N.º do Processo: 01/2018/248 ETRS89: X: -18397,054794 Y: -283210,793528 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: Licença de construção n.º 82/2019 Data de emissão: 12/06/2019 Data de validade: 14/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 335 Área de implantação (m2): 102,7 Área de construção (m2): 172,7 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 

ID: 136 N.º do Processo: 12/2018/39 ETRS89: X: -11406,310966 Y: -277664,617045 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Previa 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/3/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5680 Área de implantação (m2): 1134 Área de construção (m2): 2267 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 10 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 384 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 364 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação dos projetos de especialidade. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 137 N.º do Processo: 262/2018 ETRS89: X: -24076,250507 Y: -272513,325971 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de obras de construção 154/2019 Data de emissão: 15/11/2019 Data de validade: 17/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5840 Área de implantação (m2): 291 Área de construção (m2): 373 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 138 N.º do Processo: 1L/02 ETRS89: X: -20189,542957 Y: -277413,694745 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: 02\09 Data de emissão: 30/09/2009 Data de validade: 30/09/2011 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 2 anos Data de receção das infraestruturas: 20/09/2017 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 90055,25 Área de implantação (m2): 11497 Área de construção (m2): 14079,5 

N.º de Lotes: 46 N.º de Fogos: 55 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, Comércio e Serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 11 Edificação (%): 24 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 0 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 0 

Infraestruturas (m2): 18536,8 

OBSERVAÇÕES 
As infraestruturas foram recebidas a titulo provisório. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 139 N.º do Processo: 90/2017 ETRS89: X: -10187,056889 Y: -272965,624601 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de construção 145/2018 Data de emissão: 12/10/2018 Data de validade: 12/04/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1000 Área de implantação (m2): 267 Área de construção (m2): 202 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 0 Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
s/o 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 140 N.º do Processo: 01/2019/41 ETRS89: X: -14779,221312 Y: -277398,746598 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de obras de construção 155/2019 Data de emissão: 11/11/2019 Data de validade: 12/11/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 440 Área de implantação (m2): 120 Área de construção (m2): 179 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e muros 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 141 N.º do Processo: 12/2019/05 ETRS89: X: -22632,98815 Y: -272058,5063 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 25/11/2019 Data de validade: 25/11/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 440 Área de implantação (m2): 150 Área de construção (m2): 150 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 142 N.º do Processo: 11/2019/47 ETRS89: X: -8647,426652 Y: -267315,501734 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 27/01/2020 Data de validade: 27/01/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2200 Área de implantação (m2): s/d Área de construção (m2): s/d 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 143 N.º do Processo: 12/2019/08 ETRS89: X: -16154,805058 Y: -266726,104271 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 27/01/2020 Data de validade: 27/01/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 15920 Área de implantação (m2): 54,1 Área de construção (m2): 97,5 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): 631 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 144 N.º do Processo: 12/2019/68 ETRS89: X: -10040,459146 Y: -272851,781475 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 10/02/2020 Data de validade: 10/02/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 8640 Área de implantação (m2): 2187,5 Área de construção (m2): 3888 

N.º de Lotes: 25 N.º de Fogos: 25 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 145 N.º do Processo: 12/2019/67 ETRS89: X: -10067,103872 Y: -272861,672534 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 10/02/2020 Data de validade: 10/02/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 16810 Área de implantação (m2): 420 Área de construção (m2): 756 

N.º de Lotes: 5 N.º de Fogos: 5 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 146 N.º do Processo: 12/2018/09 ETRS89: X: -11119,689215 Y: -267916,815214 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 25/11/2019 Data de validade: 25/11/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 13198 Área de implantação (m2): 500 Área de construção (m2): 500 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazem 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 147 N.º do Processo: 01/2019/21 ETRS89: X: -13551,649383 Y: -268764,785656 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de construção 137/2019 Data de emissão: 17/10/2019 Data de validade: 17/10/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 8760 Área de implantação (m2): 211 Área de construção (m2): 211 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 0 Edificação (%): 0 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 148 N.º do Processo: 12/2019/23 ETRS89: X: -20435,220226 Y: -277294,889963 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 04/08/2020 Data de validade: 04/08/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1079 Área de implantação (m2): 221 Área de construção (m2): 322 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 149 N.º do Processo: 12/2019/34 ETRS89: X: -23257,517121 Y: -272375,734481 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 31/07/2020 Data de validade: 31/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 6090 Área de implantação (m2): 126,84 Área de construção (m2): 342 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 150 N.º do Processo: 01/2018/46 ETRS89: X: -24716,897104 Y: -275903,416753 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de legalização n.º 156/2019 Data de emissão: 17/06/2019 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): s/d Área de implantação (m2): 41 Área de construção (m2): 41 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 100 Edificação (%): 100 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
s/o 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 151 N.º do Processo: 121/2018 ETRS89: X: -11389,665082 Y: -280146,542083 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: 93/2019 Data de emissão: 03/07/2019 Data de validade: 03/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2959 Área de implantação (m2): 794 Área de construção (m2): 794 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 3 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): 172 

OBSERVAÇÕES 
s/o 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 152 N.º do Processo: 01/2018/181 ETRS89: X: -21119,649647 Y: -282391,765825 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 15/11/2019 Data de validade: 27/04/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 4379,85 Área de implantação (m2): 358 Área de construção (m2): 358 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Especialidades em apreciação. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 153 N.º do Processo: 12/2018/35 ETRS89: X: -24532,937009 Y: -278046,250743 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 20/05/2019 Data de validade: 20/05/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 43890 Área de implantação (m2): 6583.5 Área de construção (m2): 8778 

N.º de Lotes: 55 N.º de Fogos: 54 N.º de Pisos: 2 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 154 N.º do Processo: 87/2018 ETRS89: X: -22967,70535 Y: -276692,922914 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 27/10/2020 Data de validade: 27/10/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 4640 Área de implantação (m2): 502 Área de construção (m2): 502 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento para emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 155 N.º do Processo: 01/2018/296 ETRS89: X: -12955,504051 Y: -270879,568167 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de obras de construção 3/2019 Data de emissão: 25/10/2019 Data de validade: 26/02/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 600 Área de implantação (m2): 272,38 Área de construção (m2): 272,38 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Piscina e anexo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra concluída. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 156 N.º do Processo: 12/2019/16 ETRS89: X: -21003,838143 Y: -284037,995353 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 26/08/2020 Data de validade: 20/08/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 19920 Área de implantação (m2): 2988 Área de construção (m2): 3984 

N.º de Lotes: 1 N.º de Fogos: 60 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 157 N.º do Processo: 01/2018/207 ETRS89: X: -12547,680954 Y: -270853,294409 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: 14/2020 Data de emissão: 14/02/2020 Data de validade: 14/08/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2520 Área de implantação (m2): 157,71 Área de construção (m2): 131,46 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 158 N.º do Processo: 114/2013 ETRS89: X: -12800,533992 Y: -271692,329756 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 10/07/2020 Data de validade: 10/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 11800 Área de implantação (m2): 413 Área de construção (m2): 413 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém e Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento para emissão de alvará. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 159 N.º do Processo: 40/2019 ETRS89: X: -27533,443065 Y: -275497,845514 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de obras de construção 73/2020 Data de emissão: 17/09/2020 Data de validade: 20/09/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1041 Área de implantação (m2): 68 Área de construção (m2): 68 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Comércio 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 160 N.º do Processo: 90/2019 ETRS89: X: -11081,34917 Y: -267807,924548 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: 162/2019 Data de emissão: 22/11/2019 Data de validade: 23/11/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 11070 Área de implantação (m2): 412 Área de construção (m2): 412 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém de gás 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 161 N.º do Processo: 72/2019 ETRS89: X: -24133,883283 Y: -272645,138231 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 12/08/2020 Data de validade: 12/08/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1560 Área de implantação (m2): 176,8 Área de construção (m2): 176,8 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 2 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento a solicitar emissão de alvará. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 162 N.º do Processo: 274/2018 ETRS89: X: -18521,155974 Y: -270149,435846 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 14/09/2020 Data de validade: 14/09/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 12210 Área de implantação (m2): 392,4 Área de construção (m2): 496,1 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento a solicitar emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 163 N.º do Processo: 01/2019/89 ETRS89: X: -26878,24942 Y: -276000,090656 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 08/10/2020 Data de validade: 08/10/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 637,5 Área de implantação (m2): 118,23 Área de construção (m2): 237,9 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento para a emissão do alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 164 N.º do Processo: 01/2019/31 ETRS89: X: -18353,468715 Y: -282413,366741 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 26/05/2020 Data de validade: 26/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 299 Área de implantação (m2): 80 Área de construção (m2): 145 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento para a emissão do alvará. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 165 N.º do Processo: 01/2019/95 ETRS89: X: -24113,803235 Y: -272560,067545 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/07/2020 Data de validade: 18/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 980 Área de implantação (m2): 235,3 Área de construção (m2): 235,3 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação, piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento para a emissão do alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 166 N.º do Processo: 53/2019 ETRS89: X: -20688,619388 Y: -284581,675879 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 15/05/2020 Data de validade: 15/08/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 375 Área de implantação (m2): 288 Área de construção (m2): 1678,8 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 14 N.º de Pisos: 6 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Especialidades em apreciação. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 167 N.º do Processo: 01/2018/209 ETRS89: X: -27747,626954 Y: -274237,582495 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 10/07/2020 Data de validade: 10/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1400 Área de implantação (m2): 69,9 Área de construção (m2): 69,9 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento para emissão de alvará 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 168 N.º do Processo: 279/2018 ETRS89: X: -14638,971371 Y: -278645,445611 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 07/07/2020 Data de validade: 07/10/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 6840 Área de implantação (m2): 1176,5 Área de construção (m2): 1297,5 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Comércio e Serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 

As especialidades entraram dentro do prazo e encontram-se em apreciação. NOTAS: NA Não  

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 169 N.º do Processo: 65/2019 ETRS89: X: -16576,984395 Y: -267984,210544 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: 24/2020 Data de emissão: 05/03/2020 Data de validade: 05/03/2022 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 440 Área de implantação (m2): 168,1 Área de construção (m2): 168 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 170 N.º do Processo: 12/2018/28 ETRS89: X: -31116,693766 Y: -275645,161705 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 03/08/2020 Data de validade: 03/08/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 700 Área de implantação (m2): 215 Área de construção (m2): 347 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 171 N.º do Processo: 199/2019 ETRS89: X: -23888,47608 Y: -272451,353146 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 15/10/2020 Data de validade: 15/10/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 3480 Área de implantação (m2): 374 Área de construção (m2): 316 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se que seja requerida a emissão do alvara. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 172 N.º do Processo: 12/2019/59 ETRS89: X: -20442,752766 Y: -277412,651799 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 02/03/2020 Data de validade: 02/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 960 Área de implantação (m2): 240 Área de construção (m2): 432 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 173 N.º do Processo: 12/2019/66 ETRS89: X: -10089,636441 Y: -279290,845413 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 02/03/2020 Data de validade: 02/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5840 Área de implantação (m2): 349,6 Área de construção (m2): 349,6 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 174 N.º do Processo: 12/2020/6 ETRS89: X: -24315,433282 Y: -272710,919252 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 02/03/2020 Data de validade: 02/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 6120 Área de implantação (m2): 120,7 Área de construção (m2): 212,7 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 175 N.º do Processo: 20/2017/9 ETRS89: X: -14546,900302 Y: -276975,092545 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 02/03/2020 Data de validade: 02/09/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 9123,27 Área de implantação (m2): 4510,35 Área de construção (m2): 4510,35 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. As especialidades entraram dentro do prazo. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 176 N.º do Processo: 1L/2017 ETRS89: X: -14974,622948 Y: -278281,35296 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 02/03/2020 Data de validade: 02/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 6839 Área de implantação (m2): 1362 Área de construção (m2): 2400 

N.º de Lotes: 8 N.º de Fogos: 8 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, comércio e serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 664 Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): 1816 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se que seja requerida a emissão do alvará. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 177 N.º do Processo: 228/2018 ETRS89: X: -16306,802108 Y: -276336,137106 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: 27/2020 Data de emissão: 19/05/2020 Data de validade: 19/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 10650 Área de implantação (m2): 202 Área de construção (m2): 189 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 178 N.º do Processo: 01/2018/241 ETRS89: X: -13709,758267 Y: -272116,160333 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 02/03/2020 Data de validade: 02/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 3900 Área de implantação (m2): 312,45 Área de construção (m2): 422.45 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, piscina e portão 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento a solicitar emissão de alvará 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 179 N.º do Processo: 19/2019 ETRS89: X: -10242,015031 Y: -272939,913569 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de obras de construção 72/2020 Data de emissão: 14/09/2020 Data de validade: 15/09/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1429 Área de implantação (m2): 277,8 Área de construção (m2): 220 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação, piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 180 N.º do Processo: 113/2019 ETRS89: X: -21141,430046 Y: -282922,188538 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de obras de construção 78/2020 Data de emissão: 28/09/2020 Data de validade: 29/09/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 170 Área de implantação (m2): 90 Área de construção (m2): 140 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 181 N.º do Processo: 12/2019/36 ETRS89: X: -14883,451604 Y: -278800,17762 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 09/12/2019 Data de validade: 09/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 19824 Área de implantação (m2): 5064 Área de construção (m2): 5405 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 2 Uso: Armazem 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 182 N.º do Processo: 12/2020/07 ETRS89: X: -9805,948815 Y: -279302,811269 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2500 Área de implantação (m2): 200 Área de construção (m2): 330 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 183 N.º do Processo: 03/2019 ETRS89: X: -18559,422107 Y: -279380,695775 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/09/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 941 Área de implantação (m2): 228,15 Área de construção (m2): 420 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 5 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 

Em tramitação. Foi pedida prorrogação para a apresentação das especialidades.  

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 184 N.º do Processo: 12/2020/08 ETRS89: X: -11040,346493 Y: -280008,657407 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5600 Área de implantação (m2): 1394,1 Área de construção (m2): 1415,1 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 7 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 185 N.º do Processo: 12/2019/53 ETRS89: X: -16851,367307 Y: -281752,353565 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 50540 Área de implantação (m2): 360 Área de construção (m2): 600 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 2 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 186 N.º do Processo: 219/2019 ETRS89: X: -14422,650237 Y: -276481,557169 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/09/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 762,9 Área de implantação (m2): 158,1 Área de construção (m2): 316,2 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 5 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. As especialidades foram entregues no prazo. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 187 N.º do Processo: 163/2019 ETRS89: X: -15357,45965 Y: -271719,578518 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/09/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 580 Área de implantação (m2): 144,7 Área de construção (m2): 144,7 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 2 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
As especialidades foram entregues no prazo, estando em apreciação. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 188 N.º do Processo: 12/2019/49 ETRS89: X: -14896,885293 Y: -279394,397389 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 176480 Área de implantação (m2): 88240 Área de construção (m2): 88240 

N.º de Lotes: s/d N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Indústria 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 189 N.º do Processo: 01/2019/180 ETRS89: X: -13391,850458 Y: -278366,932856 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 24/08/2020 Data de validade: 24/08/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 238,1 Área de implantação (m2): 74,5 Área de construção (m2): 106,4 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 190 N.º do Processo: 12/2019/41 ETRS89: X: -11234,810155 Y: -280120,503043 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 02/03/2020 Data de validade: 02/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 4950 Área de implantação (m2): 937,65 Área de construção (m2): 937,65 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 5 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 191 N.º do Processo: 44/2019 ETRS89: X: -9958,625039 Y: -279274,533059 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de obras de construção 74/2020 Data de emissão: 21/09/2020 Data de validade: 22/09/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2040 Área de implantação (m2): 420,78 Área de construção (m2): 308,18 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 2 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 192 N.º do Processo: 12/2019/60 ETRS89: X: -15360,071193 Y: -278477,539051 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 27/01/2020 Data de validade: 27/01/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 514 Área de implantação (m2): 102 Área de construção (m2): 204 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 193 N.º do Processo: 01/2019/88 ETRS89: X: -24400,670168 Y: -277185,635799 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 28/08/2020 Data de validade: 28/08/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 3440 Área de implantação (m2): 170 Área de construção (m2): 233 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se requerimento a solicitar emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 194 N.º do Processo: 12/2019/31 ETRS89: X: -21173,510568 Y: -282417,282878 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 02/03/2020 Data de validade: 02/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2670 Área de implantação (m2): 300 Área de construção (m2): 300 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 195 N.º do Processo: 12/2020/02 ETRS89: X: -16945,988267 Y: -268206,722754 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 02/03/2020 Data de validade: 02/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2640 Área de implantação (m2): 420.8 Área de construção (m2): 397 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 196 N.º do Processo: 12/2020/05 ETRS89: X: -9382,775973 Y: -269728,539193 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 02/03/2020 Data de validade: 02/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 610 Área de implantação (m2): 152,5 Área de construção (m2): 274,5 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 197 N.º do Processo: 3L/2017 ETRS89: X: -15275,611287 Y: -279591,276493 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: s/d 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 62109 Área de implantação (m2): 28900 Área de construção (m2): 29000 

N.º de Lotes: 4 N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 2 Uso: Indústria 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 13067 Equipamentos de utilização coletiva (m2): (1) 

Infraestruturas (m2): 2650 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 198 N.º do Processo: 2L/2016 ETRS89: X: -18188,030811 Y: -282870,542474 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 12/10/2020 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5897 Área de implantação (m2): 1263,25 Área de construção (m2): 1950 

N.º de Lotes: 7 N.º de Fogos: 7 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 196 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 245 

Infraestruturas (m2): 1358,4 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. Alvara aprovado ainda não emitido. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 199 N.º do Processo: 12/2019/65 ETRS89: X: -11161,582638 Y: -280039,463102 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1000 Área de implantação (m2): 180,5 Área de construção (m2): 180,5 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 200 N.º do Processo: 01/2018/297 ETRS89: X: -18477,062526 Y: -272091,77879 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 25/09/2020 Data de validade: 25/09/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 4760 Área de implantação (m2): 231,2 Área de construção (m2): 162,7 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. Pedido de emissão de licença de construção já entregue. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 201 N.º do Processo: 01/2020/38 ETRS89: X: -17313,17831 Y: -277048,768369 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de obras de construção 56/2020 Data de emissão: 06/08/2020 Data de validade: 07/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 3106 Área de implantação (m2): 171,06 Área de construção (m2): 171,06 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 202 N.º do Processo: 610/2007 ETRS89: X: -11150,260668 Y: -280092,070389 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1400 Área de implantação (m2): s/d Área de construção (m2): s/d 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 203 N.º do Processo: 52/2019 ETRS89: X: -23000,961459 Y: -271799,53751 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/09/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 960 Área de implantação (m2): 130,25 Área de construção (m2): 127,75 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. Pedido de prorrogação para a apresentação das especialidades. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 204 N.º do Processo: s/d ETRS89: X: -29164,797341 Y: -276247,328332 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: Alvará de licenciamento de loteamento 01/1991 Data de emissão: 25/11/2019 Data de validade: n/a  
PRAZOS DE EXECUÇÃO 

Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: 25/11/2019 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 18644 Área de implantação (m2): 1980 Área de construção (m2): 2970 

N.º de Lotes: 12 N.º de Fogos: 11 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): 100 Edificação (N.º): 2 Edificação (%): 18 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): 1078 

Infraestruturas (m2): 2187 

OBSERVAÇÕES 
Infraestruturas recebidas a titulo definitivo. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 205 N.º do Processo: 01/2019/137 ETRS89: X: -30148,959503 Y: -274737,972852 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 08/06/2020 Data de validade: 08/06/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 840 Área de implantação (m2): 138 Área de construção (m2): 212 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento a solicitar emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 206 N.º do Processo: 01/2019/75 ETRS89: X: -21225,731718 Y: -284331,851536 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 01/09/2020 Data de validade: 01/09/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 628 Área de implantação (m2): 187 Área de construção (m2): 220 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento a solicitar emissão de alvará. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 207 N.º do Processo: 144/2019 ETRS89: X: -19673,828311 Y: -281684,876417 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de obras de construção 88/2020 Data de emissão: 27/10/2020 Data de validade: 28/10/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1630 Área de implantação (m2): 290 Área de construção (m2): 290 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 208 N.º do Processo: 70/2015 ETRS89: X: -25679,290685 Y: -279869,992619 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 09/12/2019 Data de validade: 09/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 4560 Área de implantação (m2): 137 Área de construção (m2): 137 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento a solicitar emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 209 N.º do Processo: 66/2019 ETRS89: X: -18459,114269 Y: -279432,648562 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 04/06/2020 Data de validade: 04/06/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 14890 Área de implantação (m2): 299,50 Área de construção (m2): 299,50 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação, piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se requerimento a solicitar emissão de alvará. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 210 N.º do Processo: 01/2018/211 ETRS89: X: -17966,324607 Y: -271209,844301 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 15/07/2020 Data de validade: 15/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 920 Área de implantação (m2): 262 Área de construção (m2): 384 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o requerimento a solicitar emissão de alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 211 N.º do Processo: 01/2019/119 ETRS89: X: -21144,501944 Y: -282912,019346 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 28/10/2019 Data de validade: 28/04/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 280 Área de implantação (m2): 40 Área de construção (m2): 40 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. Aguarda-se a emissão do alvará. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 212 N.º do Processo: 12/2019/57 ETRS89: X: -23190,197861 Y: -272308,993132 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 09/12/2019 Data de validade: 09/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1650 Área de implantação (m2): 180 Área de construção (m2): 180 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 213 N.º do Processo: 12/2019/58 ETRS89: X: -23195,666969 Y: -272332,155923 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 09/12/2019 Data de validade: 09/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1270 Área de implantação (m2): 173,7 Área de construção (m2): 173,7 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 214 N.º do Processo: 91/2019 ETRS89: X: -19028,99166 Y: -281893,329776 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Licença de construção 17/2020 Data de emissão: 20/02/2020 Data de validade: 20/08/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 380 Área de implantação (m2): 90 Área de construção (m2): 243 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação, piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 215 N.º do Processo: 12/2019/44 ETRS89: X: -15008,047577 Y: -278751,796901 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 02/03/2020 Data de validade: 02/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 22520 Área de implantação (m2): 2450 Área de construção (m2): 2450 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 216 N.º do Processo: 12/2020/01 ETRS89: X: -8241,037492 Y: -265639,35139 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 9920 Área de implantação (m2): 520 Área de construção (m2): 1223 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 4 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 217 N.º do Processo: 12/2020/40 ETRS89: X: -24049,509969 Y: -272581,579394 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 27/07/2020 Data de validade: 27/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 380 Área de implantação (m2): s/d Área de construção (m2): s/d 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação psicina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 218 N.º do Processo: 12/2020/41 ETRS89: X: -21872,443428 Y: -283831,912771 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 27/07/2020 Data de validade: 27/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 4956 Área de implantação (m2): 82 Área de construção (m2): 82 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 4 tendas N.º de Pisos: 1 Uso: Parque de campismo rural 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 219 N.º do Processo: 12/2019/35 ETRS89: X: -20711,289755 Y: -277581,773933 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 27/07/2020 Data de validade: 27/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 5567 Área de implantação (m2): 1391,75 Área de construção (m2): 2505,15 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 3 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 220 N.º do Processo: 96/2019 ETRS89: X: -11075,94711 Y: -279886,733146 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 27/07/2020 Data de validade: 27/01/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1530 Área de implantação (m2): 335.8 Área de construção (m2): 335.8 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 2 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Especialidades entregues a 31-08-2020. Em apreciação 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 221 N.º do Processo: 01/2014/60 ETRS89: X: -24228,783261 Y: -253294,648887 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 28/08/2020 Data de validade: 28/08/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 478.68 Área de implantação (m2): 55 Área de construção (m2): 55 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão do alvará de construção. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 222 N.º do Processo: 173/2018 ETRS89: X: -12769,205377 Y: -267697,289101 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/05/2020 Data de validade: 18/11/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 295 Área de implantação (m2): 260.70 Área de construção (m2): 260.70 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em apreciação. As especialidades deram entrada no prazo. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 223 N.º do Processo: 01/2019/176 ETRS89: X: -21086,029021 Y: -283065,958988 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 14/07/2020 Data de validade: 14/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 324 Área de implantação (m2): 76 Área de construção (m2): 115 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão do alvará de construção. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 224 N.º do Processo: 12/2020/27 ETRS89: X: -21666,381297 Y: -281071,482995 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/05/2020 Data de validade: 18/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 14000 Área de implantação (m2): 772,5 Área de construção (m2): 1500 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 6 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 225 N.º do Processo: 12/2020/28 ETRS89: X: -19782,197402 Y: -284224,925135 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/05/2020 Data de validade: 18/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1278 Área de implantação (m2): 675 Área de construção (m2): 1800 

N.º de Lotes: 3 N.º de Fogos: 13 N.º de Pisos: 4 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 226 N.º do Processo: 129/2019 ETRS89: X: -18217,353568 Y: -282892,073865 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/05/2020 Data de validade: 18/11/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 454 Área de implantação (m2): 119.4 Área de construção (m2): 238.2 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação piscina e muro 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em apreciação. As especialidades deram entrada no prazo. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 227 N.º do Processo: 12/2020/11 ETRS89: X: -16710,389842 Y: -280204,399486 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/05/2020 Data de validade: 18/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2057 Área de implantação (m2): 505 Área de construção (m2): 925 

N.º de Lotes: 4 N.º de Fogos: 4 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 228 N.º do Processo: 12/2020/14 ETRS89: X: -21725,69356 Y: -280980,578746 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/05/2020 Data de validade: 18/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 3651 Área de implantação (m2): 750 Área de construção (m2): 1500 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 5 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): 677,98 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 229 N.º do Processo: 12/2020/09 ETRS89: X: -20283,537344 Y: -284440,053185 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/05/2020 Data de validade: 18/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 22370 Área de implantação (m2): 5321,5 Área de construção (m2): 28990 

N.º de Lotes: 7 N.º de Fogos: 214 N.º de Pisos: 6, 3, 4 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 6764.33 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 8455.42 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 230 N.º do Processo: 203/2019 ETRS89: X: -16239,8503 Y: -276021,4605 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: Alvará de obras de construção 86/2020 Data de emissão: 20/10/2020 Data de validade: 20/10/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 135 Área de implantação (m2): 90 Área de construção (m2): 146 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 231 N.º do Processo: 11/2019 ETRS89: X: -21303,372513 Y: -283010,636998 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 15/06/2020 Data de validade: 15/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 14370 Área de implantação (m2): 450 Área de construção (m2): 650 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 4 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. As especialidades já foram entregues. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 232 N.º do Processo: 39/2020 ETRS89: X: -15069,237633 Y: -277762,203595 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 01/06/2020 Data de validade: 01/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1438 Área de implantação (m2): 612 Área de construção (m2): 1812 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 16 N.º de Pisos: 3 Uso: Habitação comércio e serviços 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 868.50 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 83.58 

Infraestruturas (m2): 0 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. As especialidades já foram entregues. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 233 N.º do Processo: 36/2020 ETRS89: X: -19113,493055 Y: -271780,567849 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 17/11/2020 Data de validade: 17/11/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 14520 Área de implantação (m2): 411.20 Área de construção (m2): 411.20 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 6 - quartos N.º de Pisos: 1 Uso: TER 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão de alvará. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 234 N.º do Processo: 21/2020 ETRS89: X: -14002,150655 Y: -267533,522055 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 01/06/2020 Data de validade: 01/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2500 Área de implantação (m2): 50 Área de construção (m2): 50 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Arrumos 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação das especialidades. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 235 N.º do Processo: 2L/2019 ETRS89: X: -13352,964185 Y: -268066,450392 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Loteamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 15/06/2020 Data de validade: 15/06/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 7137 Área de implantação (m2): 2110 Área de construção (m2): 5215 

N.º de Lotes: 8 N.º de Fogos: 38 N.º de Pisos: 2, 3, 4 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 218 Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): 2354 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 236 N.º do Processo: 291/2018 ETRS89: X: -11361,068059 Y: -268126,571814 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 15/06/2020 Data de validade: 15/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 8500 Área de implantação (m2): 3696 Área de construção (m2): 3696 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: n/a Uso: Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Em tramitação. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 237 N.º do Processo: 01/251/2019 ETRS89: X: -18017,108696 Y: -271199,943543 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 29/06/2020 Data de validade: 29/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 267.4 Área de implantação (m2): 140.5 Área de construção (m2): 158 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação e piscina 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação das especialidades. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 238 N.º do Processo: 198/2019 ETRS89: X: -11387,855299 Y: -268431,300564 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvará de obras de construção 95/2020 Data de emissão: 04/11/2020 Data de validade: 06/11/2023 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1285 Área de implantação (m2): 313 Área de construção (m2): 313 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 1 Uso: Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 239 N.º do Processo: 12/2017/16 ETRS89: X: -30900,859956 Y: -273305,978017 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 29/06/2020 Data de validade: 29/06/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 68000 Área de implantação (m2): 1488 Área de construção (m2): 2005 

N.º de Lotes: s/d N.º de Fogos: s/d N.º de Pisos: s/d Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 240 N.º do Processo: 12/2020/36 ETRS89: X: -23010,694847 Y: -272353,132727 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 13/07/2020 Data de validade: 13/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2160 Área de implantação (m2): 71 Área de construção (m2): 140 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: n/a Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 241 N.º do Processo: 298/2018 ETRS89: X: -10078,754141 Y: -269815,753096 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 13/07/2020 Data de validade: 13/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 68992 Área de implantação (m2): n/a Área de construção (m2): n/a 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: n/a Uso: Centro Ecológico 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão do alvará de construção. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 242 N.º do Processo: 12/2019/45 ETRS89: X: -14785,939714 Y: -279582,347791 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 13/07/2020 Data de validade: 13/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 19000 Área de implantação (m2): 7000 Área de construção (m2): 7000 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: n/a N.º de Pisos: 3 Uso: Armazém 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 243 N.º do Processo: 22/2020 ETRS89: X: -20751,50472 Y: -284555,210079 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Arquitetura 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 29/06/2020 Data de validade: 29/12/2020 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1254 Área de implantação (m2): 632.10 Área de construção (m2): 3048.10 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 24 N.º de Pisos: 6 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação das especialidades. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 244 N.º do Processo: 12/2020/16 ETRS89: X: -20824,581399 Y: -284091,762129 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 01/06/2020 Data de validade: 01/06/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 4640 Área de implantação (m2): 434.75 Área de construção (m2): 701.75 

N.º de Lotes: 5 N.º de Fogos: 5 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 163,75 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 204,67 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 245 N.º do Processo: 12/2020/12 ETRS89: X: -30383,480631 Y: -275628,458036 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 29/06/2020 Data de validade: 29/06/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 149100 Área de implantação (m2): 22365 Área de construção (m2): 36636 

N.º de Lotes: s/d N.º de Fogos: 600 N.º de Pisos: s/d Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 246 N.º do Processo: 01/176/2016 ETRS89: X: -14843,023689 Y: -278203,597226 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de utilização 90/2020 Data de emissão: 13/10/2020 Data de validade: n/a 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 981.40 Área de implantação (m2): 148.30 Área de construção (m2): 366.79 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Processo terminado. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 247 N.º do Processo: 01/168/2019 ETRS89: X: -14113,920716 Y: -278952,704492 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 30/07/2020 Data de validade: 30/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 459 Área de implantação (m2): 128.32 Área de construção (m2): 128.32 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se o pedido de emissão do alvará de construção. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 248 N.º do Processo: 263/2019 ETRS89: X: -14056,95828 Y: -278893,104378 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Licenciamento 

N.º do Alvará: Alvara de obras de con/anstrução 44/2020 Data de emissão: 03/07/2020 Data de validade: 05/07/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 384 Área de implantação (m2): 130 Área de construção (m2): 130 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): 00 Edificação (%): 00 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Obra em curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 249 N.º do Processo: 12/2019/55 ETRS89: X: -30070,821259 Y: -274599,542157 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/05/2020 Data de validade: 18/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 7250 Área de implantação (m2): s/d Área de construção (m2): s/d 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: s/d N.º de Pisos: s/d Uso: s/d 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 250 N.º do Processo: 12/2019/21 ETRS89: X: -25737,027487 Y: -274138,304518 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/05/2020 Data de validade: 18/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 19065 Área de implantação (m2): 400 Área de construção (m2): 400 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 1 N.º de Pisos: 1 Uso: s/d 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 251 N.º do Processo: 12/2020/15 ETRS89: X: -19192,4644 Y: -280628,824176 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/05/2020 Data de validade: 18/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 2808 Área de implantação (m2): 600 Área de construção (m2): 1150 

N.º de Lotes: 5 N.º de Fogos: 5 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 252 N.º do Processo: 12/2019/61 ETRS89: X: -14908,742165 Y: -278493,142868 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 18/05/2020 Data de validade: 18/05/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 760 Área de implantação (m2): s/d Área de construção (m2): s/d 

N.º de Lotes: s/d N.º de Fogos: s/d N.º de Pisos: s/d Uso: s/d 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 253 N.º do Processo: 12/2020/16 ETRS89: X: -20864,48862 Y: -283947,136844 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 01/06/2020 Data de validade: 01/06/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 21675 Área de implantação (m2): 3251 Área de construção (m2): 4335 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 65 N.º de Pisos: 2 Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): 1902 Equipamentos de utilização coletiva (m2): 1698 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 254 N.º do Processo: 12/2020/21 ETRS89: X: -13903,268166 Y: -279727,780448 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
Tipo de procedimento: Informação prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 16/03/2020 Data de validade: 16/03/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 43440 Área de implantação (m2): 1984 Área de construção (m2): 1984 

N.º de Lotes: n/a N.º de Fogos: 20 unidades alojamento N.º de Pisos: 1 Uso: Turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projeto de arquitetura. 
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IDENTIFICAÇÃO 
ID: 255 N.º do Processo: 12/2020/44 ETRS89: X: -12439,55814 Y: -279255,70785 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 14/09/2020 Data de validade: 14/09/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: n/a Data de receção das infraestruturas: n/a 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): 1266925 Área de implantação (m2): 52830 Área de construção (m2): 97225 

N.º de Lotes: s/d N.º de Fogos: 1100 camas N.º de Pisos: 1,2,3,4 Uso: Habitação, serviços e turismo 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): n/a Edificação (N.º): n/a Edificação (%): n/a 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): n/a Equipamentos de utilização coletiva (m2): n/a 

Infraestruturas (m2): n/a 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se apresentação do projeto de arquitetura. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
ID: 256 N.º do Processo: 12/2015/4 ETRS89: X: -14271,17761 Y: -266982,28495 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Tipo de procedimento: Informação Prévia 

N.º do Alvará: n/a Data de emissão: 01/06/2020 Data de validade: 01/06/2021 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Prazo para a conclusão das obras de urbanização: s/d Data de receção das infraestruturas: s/d 

CARATERIZAÇÃO 
Área de intervenção (m2): s/d Área de implantação (m2): s/d Área de construção (m2): s/d 

N.º de Lotes: s/d N.º de Fogos: s/d N.º de Pisos: s/d Uso: Habitação 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Infraestruturação (%): s/d Edificação (N.º): s/d Edificação (%): s/d 

CEDÊNCIAS 
Espaços verdes e de utilização coletiva (m2): s/d Equipamentos de utilização coletiva (m2): s/d 

Infraestruturas (m2): s/d 

OBSERVAÇÕES 
Aguarda-se a apresentação do projecto de arquitectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: NA Não aplicável SD Sem Dados SO Sem Observações 
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