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Excluir
N.º Ordem
C1

E6

E7
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E8

Áreas de REN Afetadas

Fim a que se Destina

Área de Máxima
Infiltração / Dunas

Espaço Residencial

C2

Área de Máxima
Infiltração / Dunas

Espaço Residencial

C3

Área de Máxima
Infiltração / Dunas

Espaço Residencial

C4

Área de Máxima
Infiltração / Dunas /
Faixa de Proteção à
Laguna

Espaço Residencial

C5

Área de Máxima
Infiltração / Dunas

Espaço Central

C6

Área de Máxima
Infiltração / Dunas

Espaço Central

C7

Área de Máxima
Infiltração / Dunas

Espaço Central

E1

Área de Máxima
Infiltração / Dunas

Espaço Residencial

Síntese da Fundamentação
A Mancha C1 corresponde a um ajustamento do perímetro urbano, a um limite físico e cadastral integrando edificação existente.

A Mancha C2 trata-se de um acerto com pouco significado do perímetro urbano pela divisão cadastral das propriedades de um conjunto habitacional já
existente. Este acerto tem como objetivo, garantir mais coerência ao aglomerado mas também à própria delimitação da REN.

A Mancha C3 corresponde à integração em perímetro urbano de uma parcela e “hiatos” no perímetro urbano. Trata-se de uma opção urbanística de
valorização enquanto “arruamento de valor paisagístico” da EN_327 que foi, recentemente, objeto de obras de reperfilamento e de beneficiação.

Pretende-se assumir a EN_327 como uma via estruturante do ponto de vista ambiental e paisagístico, com carácter de “rua” e dispondo de infraestruturas
como vias ciclo pedonais, dada a importância estratégica do eixo Furadouro (Ovar) / S. Jacinto.

A Mancha C4 corresponde à integração em perímetro urbano de uma parcela e “hiatos” no perímetro urbano. Trata-se de uma opção urbanística de

valorização enquanto “arruamento de valor paisagístico” da EN_327 que foi, recentemente, objeto de obras de reperfilamento e de beneficiação.
Pretende-se assumir a EN_327 como uma via estruturante do ponto de vista ambiental e paisagístico, com carácter de “rua” e dispondo de infraestruturas
como vias ciclo pedonais, dada a importância estratégica do eixo Furadouro (Ovar) / S. Jacinto.

A Mancha C5 corresponde a um acerto com pouco significado do perímetro urbano, promovendo a integração em perímetro urbano de um conjunto de
preexistências, com o objetivo de garantir mais coerência ao aglomerado mas também à própria delimitação da REN.

A Mancha C6 corresponde a um acerto com pouco significado do perímetro urbano, promovendo a integração em perímetro urbano de algumas
preexistências, com o objetivo de garantir mais coerência ao aglomerado mas também à própria delimitação da REN.

A Mancha C7 corresponde igualmente a um acerto com pouco significado do perímetro urbano, com o objetivo de garantir mais coerência ao aglomerado
mas também à própria delimitação da REN.

A Mancha E1 corresponde a uma conformação e estruturação de um aglomerado integrando um “vazio urbano” no perímetro. Pretende-se coerência e

continuidade urbana ao nível da imagem e da função num “hiato” de arruamento (frente de aproximadamente 230 metros) estruturado e infraestruturado.

Trata-se da EN_327 que assume um valor estratégico na definição da imagem e da criação de uma rede de pontos com interesse turístico entre Furadouro e
S. Jacinto.

Integração em perímetro urbano de um conjunto de parcelas e “hiatos” no perímetro urbano.
E2

Área de Máxima
Infiltração / Dunas

Espaço Residencial

Trata-se de uma opção urbanística de valorização enquanto “arruamento de valor paisagístico” da EN_327 que foi, recentemente, objecto de obras de
reperfilamento e de beneficiação.

Pretende-se assumir a EN_327 como uma via estruturante do ponto de vista ambiental e paisagístico, com carácter de “rua” e dispondo de infraestruturas
como vias ciclopedonais, dada a importância estratégica do eixo Furadouro (Ovar) / S. Jacinto.

A Mancha E3 corresponde à integração em perímetro urbano de uma parcela e “hiato” no perímetro urbano. Trata-se de uma opção urbanística de
E3

E4

E5

E9

Áreas de Máxima
Infiltração / Dunas

Espaço Residencial

Áreas de Máxima
Infiltração / Dunas /
Faixa de Proteção à
Laguna

Espaço Residencial

Áreas de Máxima
Infiltração / Faixa de
Proteção à Laguna

Espaço Residencial

Áreas de Máxima
Infiltração / Dunas

Espaço Residencial

Áreas de Máxima
Infiltração / Dunas /
Faixa de Proteção à
Laguna

Espaço Residencial

Áreas de Máxima
Infiltração / Dunas /
Faixa de Proteção à
Laguna

Espaço Residencial

valorização enquanto “arruamento de valor paisagístico” da EN_327 que foi, recentemente, objeto de obras de reperfilamento e de beneficiação.

Pretende-se assumir a EN_327 como uma via estruturante do ponto de vista ambiental e paisagístico, com carácter de “rua” e dispondo de infraestruturas
como vias ciclo pedonais, dada a importância estratégica do eixo Furadouro (Ovar) / S. Jacinto.

A Mancha E4 corresponde à integração em perímetro urbano de uma parcela e “hiato” no perímetro urbano. Trata-se de uma opção urbanística de

valorização enquanto “arruamento de valor paisagístico” da EN_327 que foi, recentemente, objeto de obras de reperfilamento e de beneficiação.
Pretende-se assumir a EN_327 como uma via estruturante do ponto de vista ambiental e paisagístico, com carácter de “rua” e dispondo de infraestruturas
como vias ciclo pedonais, dada a importância estratégica do eixo Furadouro (Ovar) / S. Jacinto.

A Mancha E5 corresponde à integração em perímetro urbano de uma parcela e “hiato” no perímetro urbano. Trata-se de uma opção urbanística de

valorização enquanto “arruamento de valor paisagístico” da EN_327 que foi, recentemente, objeto de obras de reperfilamento e de beneficiação.

Pretende-se assumir a EN_327 como uma via estruturante do ponto de vista ambiental e paisagístico, com carácter de “rua” e dispondo de infraestruturas
como vias ciclo pedonais, dada a importância estratégica do eixo Furadouro (Ovar) / S. Jacinto.

122000

122000

A Mancha E6 tem por objetivo promover a conformação e estruturação de um aglomerado integrando um “vazio urbano” no perímetro. Pretende-se

C5

E6

E7

C6

E8

coerência e continuidade urbana ao nível da imagem e da função num “hiato” de arruamento (frente de aproximadamente 230 metros) estruturado e

infraestruturado. Trata-se da EN_327 que assume um valor estratégico na definição da imagem e da criação de uma rede de pontos com interesse turístico
entre Furadouro e S. Jacinto.

A Mancha E7 tem por objetivo promover a conformação e estruturação de um aglomerado integrando um “vazio urbano” no perímetro. Pretende-se

coerência e continuidade urbana ao nível da imagem e da função num “hiato” de arruamento (frente de aproximadamente 230 metros) estruturado e
infraestruturado. Trata-se da EN_327 que assume um valor estratégico na definição da imagem e da criação de uma rede de pontos com interesse turístico
entre Furadouro e S. Jacinto.

A Mancha E8 tem por objetivo promover a conformação e estruturação de um aglomerado integrando um “vazio urbano” no perímetro. Pretende-se

coerência e continuidade urbana ao nível da imagem e da função num “hiato” de arruamento (frente de aproximadamente 230 metros) estruturado e
infraestruturado. Trata-se da EN_327 que assume um valor estratégico na definição da imagem e da criação de uma rede de pontos com interesse turístico
entre Furadouro e S. Jacinto.

Esta área corresponde no PDM de 2002 a “Espaços de Desenvolvimento Programado _ Áreas de Equipamentos envolventes do aglomerado” para as quais
E9

C7

Área de Máxima
Infiltração / Dunas

Espaço Residencial

se perspectiva a necessidade de elaboração de prévio plano de pormenor. Com a atual redação do RJIGT esta possibilidade de reclassificação do solo
através de plano de pormenor não se afigura viável nem operativa. Por isso a revisão do PDM integra esta área no perímetro urbano e classificando-a
como Espaço Residencial, na perspetiva de promover a estruturação, assumindo-se como principal zona de expansão do aglomerado da Torreira.
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Faixa de Proteção à Laguna de Aveiro
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j
j
j
j
j
j

j
j
j
j
j
j

jj
jj
jj
jj
jj
jj

jj
jj
jj
jj
jj
jj

j
j
j
j
j
j

jj
jj
jj
jj
jj
jj

jj
jj
jj
jj
jj
jj

j
j
j
j
j
j

Praia
Zonas Ameaçadas pelas Cheias
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118000

Áreas de Máxima Infiltração

C nº

Proposta de Exclusão do Regime da REN
Área efectivamente comprometida
Identificação da mancha

E nº

Proposta de Exclusão do Regime da REN
Área para satisifação de carências existentes

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA

116000

116000

a. Identificação da entidade proprietária da cartografia
Co-propriedade da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro - Baixo Vouga (ex AMRia)
e do Instituto Geográfico Português (ex IPCC), no âmbito do protocolo PROCARTA para elaboração da cartografia oficial à escala 1:10.000
b. Identificação da entidade produtora e da data de edição
Data da Edição: 2000
Levantamento aerofotográfica - ERFOTO - Fotografia Aérea, Lda (1999)
Produtor da Cartografia - ESTEREOFOTO - Levantamentos Aerocartográficos, Lda (2000 - 2004)
Fiscalização - UNAVE - Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro
Controle e aceitação definitiva - IGP - Instituto Geográfico Português
c. Série cartográfica oficial a que pertence
Série Cartográfica Nacional 1:10.000 (SCN10K) do Instituto Geográfico Português
d. Data e número de homologação e entidade responsável pela homologação
Trata-se de cartografia oficial publicada na 2ª Série do Diário da República, através do Despacho n.º 23915,
de 23 de Novembro do Secretário de Estado do Ordenamento do território e das Cidades
e. Sistema de referência (datum e projecção cartográfica)
Sistema de referência Hayford-Gauss, Datum 73 (HGD73)
Referêncial altimétrico: Marégrafo de Cascais (MS1)
f. Exactidão posicional e temática
Exactidão posicional: Erro médio quadrático inferior a 1,5 metros (CE10K)

Limite Administrativo do concelho da Murtosa
Carta Administrativa Oficial de Portugal, IGP - Versão CAOP 2014.0.
(Despacho Conjunto nº 542/99, de 31/05/1999, publicado no Diário
da República nº 156 de 07/07/1999)

CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA
PLANTA DE CONDICIONANTES
RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL
data
Janeiro 2015
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