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ALVARÁ n. º 2/2021 

 

ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE 

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 

(ex Zona Industrial de Figueira de Castelo Rodrigo) 

 
 

 ----- Nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei. n.° 555/99 de 16 de dezembro, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n. º 136/2014, de 9 de setembro, é emitido o 

alvará de licenciamento de loteamento n. º 2 /2021, em nome do Município de 

Figueira de Castelo Rodrigo, Largo Dr. Vilhena, n.°1, 6440-100 Figueira de Castelo 

Rodrigo, portador do número de contribuinte 505987449, que titula a aprovação 

da operação de loteamento que inside sobre as áreas referentes aos anteriores  

alvarás de loteamento n.º 1/2000, alterado pelo alvará de loteamento n.º 4/2008 e 

pelo aditamento ao alvará n. º 1/2016, e ao alvará de loteamento n. º 2/2004. --------  

 -----  -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- O loteamento, aprovado em reunião de Câmara de 24 de março de 2021, 

respeita o disposto no Plano Diretor Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo e 

apresenta, de acordo com a planta de sintese que constitui o Anexo III, as 

seguintes características: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Área total do prédio a lotear: 198982,15 m2.  -------------------------------------------------  

 ----- Área total de construção: 32117,50 m2. --------------------------------------------------------  

 ----- Número de lotes: 26, numerados de 1 a 7, 9, de 1A a 14A, de 17A a 19A e 1B. ----  

 ----- Área total de implantação: 29325,00 m2. ------------------------------------------------------  

 ----- Área total dos lotes: 125517,50 m2. --------------------------------------------------------------   

 ----- Área média dos lotes: 4827,60 m2.  --------------------------------------------------------------  

 ----- Os números dos lotes, as áreas dos lotes, a sua finalidade, área total de 

implantação, área total de construção e número de pisos, são descritos da 

seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------  

 ----- Lote n.° 1– Com a área total de 16000,00 m2, destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, com área máxima de ocupação de 5500,00 m2, com área máxima 
de construção para pavilhão de 6050,00 m2, 1 piso acima da cota de soleira, com 
a possibilidade de construir escritório ou similar no 2.º piso, cuja área não deverá 
ultrapassar 10 % da área de implantação. ------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 2 – Com a área total de 18028,00 m2, destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
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competentes, com área máxima de ocupação de 4500,00 m2, com área 
máxima de construção para pavilhão de 4950,00 m2, 1 piso acima da cota de 
soleira, com a possibilidade de construir escritório ou similar no 2.º piso, cuja 
área não deverá ultrapassar 10 % da área de implantação. ---------------------------  
 ----- Lote n.° 3 – Com a área total de 6385,00 m2, destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, com área máxima de ocupação de 1050,00 m2, com área 
máxima de construção para pavilhão de 1155,00 m2, 1 piso acima da cota de 
soleira, com a possibilidade de construir escritório ou similar no 2.º piso, cuja 
área não deverá ultrapassar 10 % da área de implantação. ---------------------------  
 ----- Lote n.° 4 – Com a área total de 5453,50 m2, destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, com área máxima de ocupação de 1050,00 m2, com área 
máxima de construção para pavilhão de 1155,00 m2, 1 piso acima da cota de 
soleira, com a possibilidade de construir escritório ou similar no 2.º piso, cuja 
área não deverá ultrapassar 10 % da área de implantação. ---------------------------  
 ----- Lote n.° 5 – Com a área total de 4522,50 m2, destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, com área máxima de ocupação de 1050,00 m2, com área 
máxima de construção para pavilhão de 1155,00 m2, 1 piso acima da cota de 
soleira, com a possibilidade de construir escritório ou similar no 2.º piso, cuja 
área não deverá ultrapassar 10 % da área de implantação. ---------------------------  
 ----- Lote n.° 6 – Com a área total de 13506,00 m2, destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, com área máxima de ocupação de 4000,00 m2, com área 
máxima de construção para pavilhão de 4400,00 m2, 1 piso acima da cota de 
soleira, com a possibilidade de construir escritório ou similar no 2.º piso, cuja 
área não deverá ultrapassar 10 % da área de implantação. ---------------------------  
 ----- Lote n.° 7 – Com a área total de 4550,00 m2, destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, com área máxima de ocupação de 1200,00 m2, com área 
máxima de construção para pavilhão de 1320,00 m2, 1 piso acima da cota de 
soleira, com a possibilidade de construir escritório ou similar no 2.º piso, cuja 
área não deverá ultrapassar 10 % da área de implantação. ---------------------------  
 ----- Lote n.° 9 – Com a área total de 2200,00 m2, destinado às instalações 
técnicas da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR.  ----------------------   
 ----- Lote n.º 1A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com area coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima da cota de soleira, com a possibilidade de construir escritório 
ou similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 2A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 3A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
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m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 4A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 5A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 6A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 7A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 8A – Com a área total de 2.185.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 9A – Com a área total de 2.215.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 10A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 11A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
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competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 12A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 13A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 14A – Com a área total de 2.275.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 450.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 495.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 17A – Com a área total de 2.600.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 600.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 660.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 18A – Com a área total de 3575.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 1050.00 m2, com área máxima 
de construção para pavilhão de 1155.00 m2 e anexo com área coberta de 
70.00 m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir 
escritório on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área 
de implantação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 19A – Com a área total de 2.925.00 m2 destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 625.00 m2, com área máxima de 
construção para pavilhão de 687.00 m2 e anexo com área coberta de 70.00 
m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir escritório 
on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área de 
implantação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Lote n.° 1B – Com a área total de 14073.00 m2, destinado a indústria, 
armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e 
reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades 
competentes, área máxima de ocupação de 1000.00 m2, com área máxima 
de construção para pavilhão de 1100.00 m2 e anexo com área coberta de 
210.00 m2, 1 piso acima de cota da soleira, com a possibilidade de construir 
escritório on similar no 2.° piso, cuja área não deverá ultrapassar 10% da área 
de implantação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----  -  ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- São integrados no domínio público do município as seguintes parcelas de 
terreno:  
 ----- Parcela de terreno com a área de 10.232.00 m2, destinada a Equipamento 
público; ---------------------------------------------------------------------------------  
 --- Parcela de terreno com a área de 38660,85 m2, destinada a Espaços Verdes 
de Utilização Coletiva; ----------------------------------------------------------------  
 --- Parcela de terreno com a área de 28158,50 m2, destinado a arruamentos; -  
 --- Parcela de terreno com a área de 4610,50 m2 destinada estacionamentos;  
 --- Parcela de terreno com a área de 9125.00 m2 destinada a passeios; --------  
 --- Parcela de terreno com a área de 1638,00 m2 destinada a passagens 
pedonais (conforme planta que constitui o Anexo III). -----------------------------  
 -----  -  ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos as 
efeitos prescritos no Decreto-Lei n.° 555/99 de 16 de dezernbro, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n. º 136/2014, de 9 de setembro. ------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
 
 
 

(Paulo José Gomes Langrouva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinado de forma 
digital por PAULO JOSÉ 
GOMES LANGROUVA 
Dados: 2021.04.21 
08:36:20 +01'00'
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Anexo I – Quadro de Áreas 

 

QUADRO SÍNTESE – ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 2/2021 - ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE FCR - abril 2021 

N.º de 
LOTES 

TIPOLOGIA DE 
OCUPAÇÃO 

(***) 

AREA          
do LOTE       

(m2) 

N.º de 
PISOS (*) 

ÁREA DE OCUPAÇÃO 
ÍNDICE          

de 
OCUPAÇÃO 

(%) 

ÁREA DE 
CONSTRUÇÃO             

(m2)               (**) 

ÍNDICE          
de 

OCUPAÇÃO 
(%) 

AFASTAMENTOS REGULAMENTARES            
(m) 

 

PAVILHÃO ANEXOS PAVILHÃO ANEXOS FRENTE ESQUERDO DIREITO TARDOZ  

1 Indústria/Armazém 16000,00 1 5500,00 − 30,22 6050,00 − 33,25 20,00 15,00 15,00 20,00 
 

2 Indústria/Armazém 18028,00 1 4500,00 − 24,96 4950,00 − 27,46 20,00 15,00 15,00 20,00 
 

3 Indústria/Armazém 6385,00 1 1050,00 − 16,44 1155,00 − 18,09 20,00 15,00 15,00 20,00 
 

4 Indústria/Armazém 5453,50 1 1050,00 − 19,26 1155,00 − 21,18 20,00 15,00 15,00 20,00 
 

5 Indústria/Armazém 4522,00 1 1050,00 − 23,22 1155,00 − 25,55 20,00 15,00 15,00 20,00 
 

6 Indústria/Armazém 13506,00 1 4000,00 − 29,62 4400,00 − 32,58 20,00 15,00 15,00 20,00 
 

7 Indústria/Armazém 4550,00 1 1200,00 − 26,37 1320,00 − 29,01 20,00 15,00 15,00 20,00 
 

9 ETAR 2200,00 − − − − − − − − − − −  

1A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00  

2A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

3A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

4A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

5A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

6A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

7A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

8A Indústria/Armazém 2185,00 1 450,00 70,00 22,65 495,00 70,00 25,86 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

9A Indústria/Armazém 2215,00 1 450,00 70,00 22,35 495,00 70,00 25,51 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

10A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

11A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

12A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

13A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

14A Indústria/Armazém 2275,00 1 450,00 70,00 22,90 495,00 70,00 24,83 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

17A Indústria/Armazém 2600,00 1 600,00 70,00 25,77 660,00 70,00 28.08 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

18A Indústria/Armazém 3575,00 1 1050,00 70,00 31,33 1155,00 70,00 34,27 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

19A Indústria/Armazém 2925,00 1 625,00 70,00 23,80 687,50 70,00 25,90 20,00 10,00 10,00 15,00 
 

1B pavilhão industrial 14073,00 1  1000,00 210,00 8,09 1100,00 210,00 8,76 20,00 10,00 10,00 15,00  

TOTAIS   125517,50   
27925,00 1400,00 

  

30717,50 1400,00 

          

 

ÁREA TOTAL 
IMPLANTAÇÃO 29325,00 

ÁREA TOTAL 
CONSTRUÇÃO 32117,50  

    
  *  Está prevista a construção de escritórios ou similares no 2.º piso, cuja área não deverá ultrapassar em 10 % a área do pavilhão. 

   ** Inclui 10% de área de construção adicionais. 
 *** Indústria, armazenagem, comércio e serviços, operação de gestão de resíduos e reciclagem, desde que devidamente licenciadas pelas autoridades competentes. 
  

 

Áreas totais 

 S1 ÁREA A LOTEAR 198982,15 m2  
 SL ÁREA TOTAL DOS LOTES 125517,50 m2  
 A0 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 29325,00 m2  
 Aj ÁREA DE CONSTRUÇÃO 32117,50 m2  
 SL/n ÁREA MÉDIA DOS LOTES 4827,60 m2  
 ZV ZONA VERDE 38660,85 m2  
 Seq EQUIPAMENTO 10232,00 m2  
  ÁREA DE PASSEIOS 9125,00 m2  
  ÁREA DE ESTACIONAMENTO 4610,50 m2  
 Sarr ÁREA DE ARRUAMENTOS 28158,50 m2  
  PASSAGENS PEDONAIS 1638,00 m2  

 

Estacionamentos 
ESTACIONAMENTO 

PRIVADO PÚBLICO 

PESADOS LIGEIROS PESADOS LIGEIROS 

31 235 31 173 
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Anexo II – Planta de Localização  
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Anexo III  - Planta de Síntese 

 



12A

7A 6A8A

10A 11A9A

4A 2A3A5A 1A

19A

13A

18A

14A

17A

1 2

7 6

4

3

5

1B

AFASTAMENTOS REGULAMENTARES (m)
ÁREA DE CONSTRUÇÃO

ÁREA DE OCUPAÇÃOÁREA

OCUPAÇÃO

TIPOLOGIA DE

 LOTES
do

LOTE

N.º de
PISOS

PAVILHÃO FRENTE ESQUERDO DIREITO TARDOZ(m)2 (%)

ÌNDICE DE

OCUPAÇÃO

20.00  4 522.005 23.22 25.551 050.00 1 155.00

1 200.00

   4 000.006

7

13 506.00

  4 550.00 1 320.00

   4 400.0029.62

26.37 29.01

32.58 20.00

20.00

15.00 15.00

15.00 20.00

15.00 15.00

1 *

1 *

4

3

2

1

20.00  5 453.50 19.26 21.181 050.00 1 155.00 15.00 15.001 *

20.00  6 385.00 16.44 18.091 050.00 1 155.00 15.00 15.001 *

20.0018 028.00 24.96 27.46 20.004 500.00 4 950.00 15.00 20.001 *

20.0016 000.00 30.22 33.25 20.005 500.00 6 050.00 15.00 15.001 *

QUADRO SÍNTESE 

ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE FCR - ABRIL 2021

Nº de

(*) ANEXOS

_

_

_

_

_

_

_

PAVILHÃO ANEXOS

(m)2 (**)

_

_

_

_

_

_

_

(%)

ÌNDICE DE

OCUPAÇÃO

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

1A

2A

5A

6A

7A

22.90 20.00 10.00 10.00 15.0024.83

15.0020.00

20.00 15.00

20.00 15.00

20.00 15.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

  2 275.00

  2 215.00

13A

12A

11A

10A

9A 23.5070.00 25.50

20.00  2 600.0017A 25.80 28.08 15.00

 70.00  450.00

70.00

70.00

70.00

600.00  70.00

  495.00

660.00

625.00

1 050.0018A

19A

  3 575.00

  2 925.00 687.50

1 155.00

70.00

70.00 31.30

23.80 25.91

34.28 20.00

20.00

15.00

 70.00  450.00  2 275.00

  2 275.00

  2 275.00   450.00  70.00

 70.00  450.00

  2 275.00

  2 275.00   450.00

  450.00

  450.00

  450.00

  900.00

1 400.00TOTAIS    125517.50 27 925.00 1 400.00

22.90

22.90

22.90

22.90

22.90

22.90

19.80

  495.00

  495.00

  495.00

  495.00

  495.00

  495.00

  495.00

  900.00

24.83

24.83

24.83

24.83

24.83

24.83

49.66

10.00 10.00

10.00

10.00

10.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

20.003A   900.00 15.00

20.00  900.00 15.004A

8A 20.00 15.00  2 185.00 22.65 25.86

20.0014A   900.00 19.80   900.00 49.66 15.00

1B

 70.00

 70.00

 70.00

 70.00

 70.00

 70.00

70.00

 70.00

70.00

70.00

70.00

 70.00

70.00

70.00

 70.00

 70.00

 70.00

 70.00

 70.00

 70.00

 70.00

 70.00

 70.00

15.00

  2 275.00

  2 275.00

  2 275.00

  2 275.00

  2 275.00

  14 073.00

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

1 *

  450.00

  450.00

22.90

22.90

22.90

  495.00

  495.00

  495.00

  495.00

24.83

24.83

24.83

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

20.00 10.00 15.0010.008.76210.001 100.008.09210.001 000.00

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**
30 717.50

  2 275.00

9 2 200.00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

99

* - ESTÁ PREVISTA A CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIOS OU SIMILARES NO 2º PISO, CUJA ÁREA NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR EM 10% DA ÁREA DO PAVILHÃO.

S1  ÁREA A LOTEAR

SL  ÁREA TOTAL DOS LOTES

A0  ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 

AI  ÁREA DE CONSTRUÇÃO

 ÁREA MÉDIA DOS LOTES

 ÁREA DE PASSEIOS

 ZONA DE EQUIPAMENTOSeq

 ZONA VERDE

SL/n

ZV

Sarr

 ÁREA DE ESTACIONAMENTO

 ÁREA DE ARRUAMENTOS

 PASSAGENS PEDONAIS

PUBLICOS

ESTACIONAMENTO

PESADOS LIGEIROS

31 235

PRIVADOS

17331

LIGEIROSPESADOS 

LIMITE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL

NOTA - CADA LOTE CONTÊM 8 ESTACIONAMENTOS PRIVADOS

198 982.15 m²

126 394.50 m²

29 325.00 m²

32 117.50 m²

4 827.60 m²

38 660.85 m²

10 232.00 m²

9 125.00 m²

4 610.50 m²

28 158.50 m²

1 638.00 m²

** - INCLUI 10% DE ÀREA DE CONSTRUÇÃO ADICIONAIS.

 ÁREA TOTAL DO TERRENO 331 730.25 m²

MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Orç.

Verif.

6440 - FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Lev.

Top.

Des.

Cop.

Titulo da obra

Proj.

1
Escala 1 : 2000

Proc.

Sec.

Data

Arq.

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Local

Designação

DOPAU

Folha nº

ABRIL 2021
ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE FIG. DE CAST. RODRIGO

SERVIÇOS TÉCNICOS - Rua de S. FRANCISCO - Telef. 271319000 - fax 271319009

LIMITE ZONA DE EXPANSÃO

 ZONA DE EXPANSÃO 104 542.54 m²

PLANTA SÍNTESE


