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I – INTRODUÇÃO 

 
O presente documento constitui o relatório de análise e ponderação das participações 

apresentadas no âmbito do período de participação pública preventiva relativo ao procedimento 

de elaboração da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) da Lousã, em fase 

inicial. 
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II – INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO À 1.ª REVISÃO DO PDM 
DA LOUSÃ 

 
A Câmara Municipal, na sua reunião pública ordinária de 7 de outubro de 2019, deliberou: 

 Ao abrigo do disposto no artigo 118.º do novo Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 76.º, o n.º 1 do artigo 119.º e o n.º 2 do artigo 199.º do 

RJIGT, dar início ao procedimento de elaboração da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da 

Lousã, para conformação e adequação ao Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

fixando um prazo de 180 dias para a respetiva elaboração;  

 Nos termos do n.º 3 do artigo 76.º do RJIGT, aprovar a definição de oportunidade e os 

termos de referência da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã; 

 Sujeitar a 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã a Avaliação Ambiental Estratégica, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 

junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, e dos 

n.os 1 e 2 do artigo 120.º do RJIGT; 

 Nos termos do n.º 1 do artigo 76.º e do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT, estabelecer um 

período de participação inicial de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação de 

aviso no Diário da República, para formulação de sugestões e a apresentação de 

informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 

procedimento de elaboração da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã; 

 De acordo com o n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT, proceder à publicação da deliberação da 

Câmara Municipal que determinou o início do procedimento de alteração à 1.ª Revisão 

do PDM da Lousã, no Diário da República, bem como à sua divulgação através da 

comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e da página da 

internet da Câmara Municipal; 
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 Ao abrigo do artigo 86.º e do n.º 2 do artigo 119.º do RJIGT, solicitar à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro o acompanhamento do 

procedimento de elaboração da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã. 

Em conformidade com o n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT, a deliberação camarária que determinou o 

início do procedimento de elaboração da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã, foi 

devidamente publicitada no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de 28 de outubro de 2019, 

através do Aviso n.º 17292/2019 (Anexo I), bem como divulgada através dos seguintes meios: 

 Comunicação social: Jornal Diário de Coimbra n.º 30452, de 5 de novembro de 2019 

(Anexo II); 

 Página da internet do Município da Lousã (Anexo III); 

 Publicitação de aviso nas Juntas de Freguesia e no edifício dos Paços do Concelho da 

Lousã (Anexo IV). 

A definição da oportunidade e os termos de referência da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da 

Lousã foram disponibilizados para consulta no Balcão Único da Câmara Municipal da Lousã, 

todos os dias úteis das 9.00h às 16.00h, e na página da internet do Município da Lousã – 

www.cm-lousa.pt. 

 



RELATÓRIO DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA 
1.ª Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal da Lousã 

 

JANEIRO DE 2020 

4 
CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ 

 

III – PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA 

 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º e no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT, a Câmara 

Municipal deliberou estabelecer um período de participação inicial de 15 (quinze) dias úteis, para 

formulação de sugestões e apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam 

ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do 

PDM da Lousã. 

Este período de participação preventiva decorreu entre 29 de outubro e 19 de novembro de 

2019, com início no dia seguinte após a publicação de aviso, no Diário da República, 2.ª série, n.º 

207, de 28 de outubro de 2019 (Anexo I). 

A abertura do período de participação preventiva e o respetivo modo de participação foram 

divulgados através do Aviso n.º 50/2019, de 8 de outubro, e das seguintes formas: 

 Publicação do aviso no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de 28 de outubro de 2019 

(Anexo I); 

 Divulgação do aviso na comunicação social: Jornal Diário de Coimbra n.º 30452, de 5 de 

novembro de 2019 (Anexo II); 

 Divulgação do aviso na página da internet do Município da Lousã (Anexo III); 

 Publicitação do aviso nas Juntas de Freguesia e no edifício dos Paços do Concelho da 

Lousã (Anexo IV). 

Durante o período de participação preventiva, os interessados puderam apresentar as suas 

sugestões e informações por escrito, através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal, identificando devidamente o seu subscritor, e entregue pessoalmente no Balcão de 

Atendimento da Câmara Municipal da Lousã, sita na Rua Dr. João Santos, 3200-953 Lousã ou 

remetido através do correio, ou através de correio eletrónico para o seguinte endereço: 

geral@cm-lousa.pt.
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IV – RESULTADOS DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA 

 
No âmbito do período de participação preventiva, foram rececionadas na Câmara Municipal 4 

(quatro) participações, das quais 1 (uma) foi remetida após a conclusão do referido período. 

No Quadro 1 são listadas as participações recebidas, assim como n.º de registo de entrada e as 

respetivas datas. 

Quadro 1 – Lista de participações 

N.º de participação 
Nome do(a) 
participante 

N.º de registo de 
entrada 

Data 

1 Ricardo Antunes 11004 06/11/2019 

2 
Cláudia Margarida de 

Lima Andrade 
11324 19/11/2019 

3 
António Borges Correia 

dos Santos 
11325 19/11/2019 

4  
Adesenhar – Projetos de 

Arquitetura, Lda. 
194 08/01/2020 

 

De referir ainda, que no decurso deste período, foram ainda prestadas 

informações/esclarecimentos presenciais pelos serviços técnicos municipais. 

O RJIGT não determina a obrigatoriedade de ponderação e resposta das participações recebidas 

no âmbito do período de participação preventiva, reservando essa obrigatoriedade para a 

discussão pública da proposta de alteração em causa (artigo 89.º do RJIGT). No entanto, 

entende-se que todas as participações apresentadas no âmbito do período de participação 

preventiva relativo ao procedimento de elaboração da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da 

Lousã, deverão ser objeto de análise e ponderação e de respetiva resposta. 
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VI – ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 

 

As participações apresentadas foram identificadas por autor(a), n.º e data de registo de entrada 

e síntese da participação 

Após a identificação das participações procedeu-se à análise de cada uma destas, por ordem de 

número e data de registo de entrada, e à ponderação do seu enquadramento no procedimento 

de elaboração da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã, ainda em fase inicial. 

A identificação, a análise e a ponderação supramencionadas encontram-se sistematizadas nas 

fichas de participação a seguir apresentadas. 
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FICHA  
DE PARTICIPAÇÃO 

N.º 1 

Autor: Ricardo Antunes 

Assunto: Reclassificação de solo  

N.º e data de registo de entrada: 11004, de 06/11/2019 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO 

Solicita a alteração da classificação de um terreno localizado na Estrada 
da Sr.ª das Barrraquinhas, inserido em Reserva Agrícola Nacional, de solo 
rural para solo urbano, dado que confina com estrada infraestruturada e 
se localiza na proximidade de duas habitações.   

 

ANÁLISE 

Considerando a definição de oportunidade e dos termos de referência 
do procedimento de 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã, 
verifica-se que a abertura do referido procedimento decorre da 
necessidade de: 

 Cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 199.º do novo RJIGT, 
ou seja, de conformação da 1.ª Revisão do PDM da Lousã ao 
modelo de classificação e qualificação do solo instituído pelo 
novo RJIGT e aos critérios estabelecidos no Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto; 

 Adequação da 1.ª Revisão do PDM da Lousã ao Programa 
Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), 
aprovado pela Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro e ao 
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios da Lousã 
(PMDFCI), através, nomeadamente, da atualização da “Planta de 
Condicionantes – Defesa da Floresta contra Incêndios”; 

Atualização da “Planta de Condicionantes – Povoamentos 
Florestais percorridos por Incêndios” que identifica os 
povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos 10 
anos (informação disponibilizada pelo Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P.); 
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ANÁLISE 

 Proceder a algumas correções à 1.ª Revisão do PDM da Lousã, 
que visam clarificar e aperfeiçoar as suas disposições 
regulamentares. 

Neste sentido, o procedimento da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da 
Lousã não visa a ponderação de reclassificações de solo rústico para solo 
urbano. 

Sobre a regulação da reclassificação de solo rústico para solo urbano, 
importa referir, que nos termos do n.º 1 do artigo 72.º do RJIGT, “A 
reclassificação do solo rústico para solo urbano tem caráter excecional, 
sendo limitada aos casos de inexistência de áreas urbanas disponíveis e 
comprovadamente necessárias ao desenvolvimento económico e social e 
à indispensabilidade de qualificação urbanística, traduzindo uma opção 
de planeamento sustentável, em termos ambientais, patrimoniais, 
económicos e sociais.” 

A reclassificação do solo para urbano é limitada ao indispensável, 
devendo ser sustentável dos pontos de vista económico e financeiro, 
sendo, por isso, obrigatório, nomeadamente, a demonstração da 
sustentabilidade económica e financeira da transformação do solo 
rústico em urbano, através de indicadores demográficos e dos níveis de 
oferta e procura do solo urbano (n.º 2 e 3 do artigo 72.º do RJIGT). 

Destaca-se ainda que o n.º 4 do artigo 72.º do RJIGT determina que a 
reclassificação do solo para urbano se processa através de 
procedimentos de elaboração, de revisão ou de alteração de planos de 
pormenor com efeitos registais. 

Assim sendo, à luz do estipulado no n.º 4 do artigo 72.º do RJIGT, o 
procedimento da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã não 
poderá contemplar propostas de reclassificações para solo urbano. 

 

PONDERAÇÃO 

 

A pretensão do autor desta participação não tem enquadramento no 
procedimento da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã. 
 



RELATÓRIO DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA 
1.ª Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal da Lousã 

 

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ JANEIRO DE 2020 

9 
 

 

FICHA  
DE PARTICIPAÇÃO  

N.º 2 

Autora: Cláudia Margarida de Lima Andrade 

Assunto: Alteração ao Regulamento da 1.ª Revisão do PDM da Lousã 

N.º e data de registo de entrada: 11324, de 19/11/2019 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO 

Propõe a revogação do artigo 72.º do Regulamento da 1.ª Revisão do 
PDM da Lousã, dado esta disposição regulamentar condicionar a 
viabilidade de construção em terrenos estreitos, bem como ampliação 
de edifícios existentes. 

 

ANÁLISE 

Considerando a definição de oportunidade e dos termos de referência 
do procedimento de 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã, 
verifica-se que a abertura do referido procedimento decorre da 
necessidade de: 

 Cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 199.º do novo RJIGT, 
ou seja, de conformação da 1.ª Revisão do PDM da Lousã ao 
modelo de classificação e qualificação do solo instituído pelo 
novo RJIGT e aos critérios estabelecidos no Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto; 

 Adequação da 1.ª Revisão do PDM da Lousã ao Programa 
Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), 
aprovado pela Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro e ao 
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios da Lousã 
(PMDFCI), através, nomeadamente, da atualização da “Planta de 
Condicionantes – Defesa da Floresta contra Incêndios”; 

 Atualização da “Planta de Condicionantes – Povoamentos 
Florestais percorridos por Incêndios” que identifica os 
povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos 10 
anos (informação disponibilizada pelo Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P.); 
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ANÁLISE 

 Proceder a algumas correções à 1.ª Revisão do PDM da Lousã, 
que visam clarificar e aperfeiçoar as suas disposições 
regulamentares. 

Perante o exposto, constata-se que o procedimento da 1.ª alteração à 
1.ª Revisão do PDM da Lousã irá ponderar a reformulação de algumas 
disposições do regulamento, com o intuito de promover a sua 
clarificação e aperfeiçoamento. 

 

PONDERAÇÃO 

 
A pretensão da autora desta participação será objeto de ponderação no 
âmbito dos trabalhos de elaboração da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do 
PDM da Lousã. 
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FICHA 
 DE PARTICIPAÇÃO 

N.º 3 

Autor: António Borges Correia dos Santos 

Assunto: Reclassificação de solo  

N.º e data de registo de entrada: 11325, de 19/11/2019 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO 

Solicita que o prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia das 
Gândaras sob o artigo 438.º, seja desafetado do solo rural para solo 
urbano, de forma a possibilitar a construção de habitação. 

 

ANÁLISE 

Da consulta da definição de oportunidade e dos termos de referência do 
procedimento de 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã verifica-se 
que a abertura do referido procedimento decorre da necessidade de: 

 Cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 199.º do novo RJIGT, 
ou seja, de conformação da 1.ª Revisão do PDM da Lousã ao 
modelo de classificação e qualificação do solo instituído pelo 
novo RJIGT e aos critérios estabelecidos no Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto; 

 Adequação da 1.ª Revisão do PDM da Lousã ao Programa 
Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), 
aprovado pela Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro e ao 
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios da Lousã 
(PMDFCI), através, nomeadamente, da atualização da “Planta de 
Condicionantes – Defesa da Floresta contra Incêndios”; 

 Atualização da “Planta de Condicionantes – Povoamentos 
Florestais percorridos por Incêndios” que identifica os 
povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos 10 
anos (informação disponibilizada pelo Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P.). 

Paralelamente e aproveitando a oportunidade desta alteração, 
pretende-se ainda proceder a algumas correções à 1.ª Revisão do PDM 
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ANÁLISE 

da Lousã, que visam clarificar e aperfeiçoar as suas disposições 
regulamentares. 

Neste sentido, o procedimento da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da 
Lousã não visa a ponderação de reclassificações de solo rústico para solo 
urbano. 

Sobre a regulação da reclassificação de solo rústico para solo urbano, 
importa referir que, nos termos do n.º 1 do  artigo 72.º do RJIGT, “A 
reclassificação do solo rústico para solo urbano tem caráter excecional, 
sendo limitada aos casos de inexistência de áreas urbanas disponíveis e 
comprovadamente necessárias ao desenvolvimento económico e social e 
à indispensabilidade de qualificação urbanística, traduzindo uma opção 
de planeamento sustentável, em termos ambientais, patrimoniais, 
económicos e sociais.” 

A reclassificação do solo para urbano é limitada ao indispensável, 
devendo ser sustentável dos pontos de vista económico e financeiro, 
sendo, por isso, obrigatório, nomeadamente, a demonstração da 
sustentabilidade económica e financeira da transformação do solo 
rústico em urbano, através de indicadores demográficos e dos níveis de 
oferta e procura do solo urbano (n.º 2 e 3 do artigo 72.º do RJIGT). 

Destaca-se ainda que o n.º 4 do artigo 72.º do RJIGT determina que a 
reclassificação do solo para urbano se processa através de 
procedimentos de elaboração, de revisão ou de alteração de planos de 
pormenor com efeitos registais. 

Assim sendo, à luz do estipulado no n.º 4 do artigo 72.º do RJIGT, o 
procedimento da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã não 
poderá realizar propostas de reclassificações para solo urbano. 

 

PONDERAÇÃO 

 
A pretensão do autor desta participação não tem enquadramento no 
procedimento da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã. 
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FICHA  
DE PARTICIPAÇÃO  

N.º 4 

Autora: Adesenhar – Projetos de Arquitetura, Lda. 

Assunto: Alteração ao Regulamento da 1.ª Revisão do PDM da Lousã 

N.º e data de registo de entrada: 194, de 08/01/2020 

 

SINTESE DA 
PARTICIPAÇÃO 

Propõe a revisão do artigo 72.º do Regulamento da 1.ª Revisão do PDM 
da Lousã, que limita a profundidade das edificações a 20 metros, dado 
que, em terrenos com frentes para a via pública reduzidas, o 
cumprimento desta disposição “torna-se praticamente impossível”. Esta 
limitação evidencia-se sobretudo na construção de edifícios com um só 1 
piso, que presentemente têm uma grande procura, e na construção de 
anexos. 

 

ANÁLISE 

Considerando a definição de oportunidade e dos termos de referência 
do procedimento de 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã, 
verifica-se que a abertura do referido procedimento decorre da 
necessidade de: 

 Cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 199.º do novo RJIGT, 
ou seja, de conformação da 1.ª Revisão do PDM da Lousã ao 
modelo de classificação e qualificação do solo instituído pelo 
novo RJIGT e aos critérios estabelecidos no Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto; 

 Adequação da 1.ª Revisão do PDM da Lousã ao Programa 
Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), 
aprovado pela Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro e ao 
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios da Lousã 
(PMDFCI), através, nomeadamente, da atualização da “Planta de 
Condicionantes – Defesa da Floresta contra Incêndios”; 

 Atualização da “Planta de Condicionantes – Povoamentos 
Florestais percorridos por Incêndios” que identifica os 
povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos 10 
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anos (informação disponibilizada pelo Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P.); 

ANÁLISE 

 Proceder a algumas correções à 1.ª Revisão do PDM da Lousã, 
que visam clarificar e aperfeiçoar as suas disposições 
regulamentares. 

Perante o exposto, constata-se que o procedimento da 1.ª alteração à 
1.ª Revisão do PDM da Lousã irá ponderar a reformulação de algumas 
disposições do regulamento, com o intuito de promover a sua 
clarificação e aperfeiçoamento. 

 

PONDERAÇÃO 

 
A pretensão da autora desta participação será objeto de ponderação no 
âmbito dos trabalhos de elaboração da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do 
PDM da Lousã. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese das participações recebidas no âmbito do período de participação preventiva, 

constata-se que, da globalidade, duas participações não se enquadram no procedimento da 1.ª 

alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã em curso, e que duas participações serão objeto de 

ponderação no âmbito dos trabalhos de elaboração da referida alteração. 

O processo de participação pública não se encerra com o fim do prazo legalmente imposto para 

este período de participação inicial, desejando-se o envolvimento dos munícipes durante as fases 

seguintes, de forma sucessiva, para além do período de discussão pública, que será formalmente 

obrigatório antes da elaboração da versão final da 1.ª alteração à 1.ª Revisão do PDM da Lousã 

(artigo 89.º do RJIGT). 
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VIII – ANEXOS 

ANEXO I – AVISO PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 

ANEXO II – DIVULGAÇÃO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ANEXO III – DIVULGAÇÃO NA PÁGINA DA INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ 

ANEXO IV – AVISO N.º 50/2019 

ANEXO V – PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS NO ÂMBITO DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 
PREVENTIVA 
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Carmo Caramelo

De: Ricardo Antunes <antunes.ricardo@gmail.com>
Enviado: 6 de novembro de 2019 14:19
Para: Câmara Municipal da Lousã - Geral
Assunto: Alteração à primeira revisão do PDM
Anexos: terreno.jpg

Exmo Sr. Presidente, 
 
Possuo um terreno perto da Senhora das Barraquinhas (fotografia da localização em anexo) que neste momento 
está classificado como RAN no PDM. 
Queria aproveitar ao abrigo desta alteração comunicada pela CML para pedir encarecidamente a alteração da 
classificação para solo urbano com vista à futura construção no terreno visto que na estrada que confina com o 
terreno já reúne todas as condições de infraestruturas tal como saneamento, agua e electricidade.  
Também se encontram edificadas duas habitações perfeitamente licenciadas a 50 metros do meu terreno. 
 
Agradeço desde já todo o tempo dispensado na analise do meu pedido. 
 
Ricardo Antunes 
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Carmo Caramelo

De: Adesenhar <geral@adesenhar.pt>
Enviado: 8 de janeiro de 2020 12:15
Para: Câmara Municipal da Lousã - Geral
Cc: Ricardo Fernandes; Edite Verissimo
Assunto: Proposta Alteração PDM

Boa tarde. 

Sei que está a decorrer uma  alteração ao PDM da Lousã, mas não sei se é oportuno ou possível, reverem uma 
situação do Regulamento nesta fase. 
Quando oportuno, acho que deveriam rever o n.º1 do artº 72º do Regulamento da 1ª Revisão do PDMLSA, que 
defina a profundidade das edificações, e limita a mesma a 20m. 
 
Justificação: 

No meu ponto de vista, e na realidade atual, a grande procura de edificações de um só piso, em terrenos com uma 
frente para a via publica relativamente diminuta, realidade de grande maioria dos terrenos da Lousã, torna-se 
praticamente impossível o cumprimento desta norma, principalmente em edifícios de um único piso, e a mesma 
ainda se torna mais limitadora quando se pretende juntar ao edifício principal um anexo ou garagem. 
Acho que esta lei, em nada beneficia a volumetria das edificações e limita em muito os edificios de um único piso, 
achando que em alguns "exageros" que possam surgir, a CML tem sempre autonomia para o indeferimento devido a 
volumetria inapropriada para o local.  
 
Espero que esta sugestão possa ser analisada quando oportuno. 
Obrigado 

 
Com os melhores cumprimentos: 
Sérgio Leal 

ADESENHAR arquitectura | engenharia | topografia 
239 991 527 / 914 537 963 
Praceta Comandante Fernandes Costa, loja 7A 
3200-211 Lousã 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE 
Este email e quaisquer ficheiros informáticos com ele transmitidos são confidenciais. Caso tenha recebido este email indevidamente, queira informar-nos de imediato. Não 
deverá fazer qualquer copia desta ,mensagem, utiliza-la para qualquer fim ou transmitir o se conteúdo a terceiros. Obrigado 
Precisa mesmo de imprimir? Decida a favor do ambiente. 
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