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Artigo 3.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
Aprovada em 22 de julho de 2015.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da
Assunção A. Esteves.
Promulgada em 7 de agosto de 2015.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 11 de agosto de 2015.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA
Portaria n.º 243/2015

declaração datada de 2 de julho de 2014, em que manifestou concordância com a presente delimitação da
REN, realizada no âmbito da revisão do Plano Diretor
Municipal de Fafe.
Assim, considerando o disposto no n.º 2 do artigo 41.º
do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro, com a redação introduzida no artigo 20.º,
n.os 4 e 5, pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho,
e nos n.os 2 e 3 da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 81/2012, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 192, de 3 de outubro de 2012, manda o Governo,
pelo Secretário de Estado do Ordenamento do Território
e da Conservação da Natureza, no uso das competências
delegadas pelo Ministro do Ambiente, Ordenamento
do Território e Energia, previstas na subalínea ii) da
alínea b) do n.º 3 do Despacho n.º 13322/2013, de 11
de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 202, de 18 de outubro de 2013, alterado pelo Despacho n.º 1941-A/2014, de 5 de fevereiro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro
de 2014, e pelo Despacho n.º 9478/2014, de 5 de junho,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de
22 de julho de 2014, o seguinte:

de 14 de agosto

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN)
para a área do município de Fafe foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/96, publicada no
Diário da República, 1.ª série-B, n.º 107, de 8 de maio
de 1996.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte apresentou, nos termos do disposto no n.º 2 do
artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de
2 de novembro, com a redação introduzida no artigo 20.º,
n.os 4 e 5, pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho,
uma proposta de delimitação de REN para o município
de Fafe, enquadrada no procedimento de revisão do Plano
Diretor Municipal do mesmo município.
A Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional
(CNREN) pronunciou-se favoravelmente sobre a delimitação proposta, nos termos do disposto no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, aplicável por via
do mencionado n.º 2 do artigo 41.º, sendo que o respetivo
parecer se encontra consubstanciado em ata da reunião
daquela Comissão, realizada em 25 de junho de 2013,
subscrita pelos representantes que a compõem, bem como
na documentação relativa às demais diligências no âmbito
do respetivo procedimento.
Sobre a referida proposta de delimitação foi ouvida a Câmara Municipal de Fafe, tendo apresentado

Artigo 1.º
Objeto

É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Fafe, com as áreas a integrar e a
excluir identificadas na planta e no quadro anexo à presente
portaria, que dela fazem parte integrante.
Artigo 2.º
Consulta

A referida planta, o quadro anexo e a memória descritiva do presente processo podem ser consultados na
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDR do Norte), bem como na Direção-Geral
do Território (DGT).
Artigo 3.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz os seus efeitos com a entrada
em vigor da revisão do Plano Diretor Municipal de Fafe.
O Secretário de Estado do Ordenamento do Território e
da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto, em
21 de julho de 2015.
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QUADRO ANEXO
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Fafe
Áreas a
excluir
(n.º de
ordem)

C01

C02

C03

C04

C05
C06

Áreas da REN afetadas

Fim a que se destina

Fundamentação

Faixa de proteção à albufeira Uso especial (acerto a ETA e Área comprometida, durante a vigência do PDM, com equipamento de
parque de campismo)
recreio (parque de campismo) e infraestrutura de abastecimento de água
(estação de tratamento de água) de relevância municipal, de influência
concelhia (no caso da ETA, sendo que este sistema de água é responsável
pela globalidade do abastecimento de água no concelho) e supraconcelhia
(no caso do parque de campismo).
Faixa de proteção à albufeira Uso habitacional (remate de Área de remate de pequeno aglomerado de carácter rural, promovendo-se
aglomerado rural)
a consistência e a coerência do uso habitacional a que se destina e a
contenção de edificações em solo rural. A proposta de exclusão não
desvirtua o objetivo do sistema REN (faixa de proteção à albufeira) visto
tratarem-se de edificações existentes, não estando previsto o acréscimo
de impermeabilizações neste local.
Áreas com risco de erosão . . . Uso especial (acerto a polides- Área comprometida com um equipamento desportivo (polidesportivo),
portivo)
construído durante a vigência do PDM e edifício de apoio (anterior
à entrada em vigor do plano municipal de ordenamento do território)
destinado a servir a população de aglomerado rural constituindo um fator
de descontinuidade deste sistema e, consequentemente, da REN. A obra
realizada conduziu à alteração da topografia do local de implantação
do equipamento.
Áreas com risco de erosão . . . Uso especial (acerto a cemité- Área a excluir encontra-se comprometida com o cemitério e área envolvente
rio e área de apoio)
com parque de estacionamento de apoio, destinada a servir a população
do aglomerado de carácter rural. O sistema abrangido pela proposta de
exclusão não afetará significativamente a integridade e continuidade
da REN pela localização marginal na delimitação e por se encontrar
já desvirtuado pela presença do cemitério e respetivas obras de beneficiação e ampliação.
Áreas com risco de erosão . . . Vias de comunicação (acerto a Espaço comprometido pela rede rodoviária — autoestrada A7/IC5.
acessos da autoestrada)
Áreas de máxima infiltração. . . Uso comercial e serviços Área impermeabilizada por uso social instituído em meio urbano — cidade;
(acerto a superfície comerocupação por superfície comercial de média dimensão e parque de
cial e área de acesso)
estacionamento de apoio.
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Áreas a
excluir
(n.º de
ordem)

C07
C08
C09

Áreas da REN afetadas

Fim a que se destina

Fundamentação

Áreas de máxima infiltração. . . Uso comercial (acerto a su- Área impermeabilizada por uso social instituído em meio urbano — cidade;
perfície comercial e área de
ocupação por superfície comercial de média dimensão e acesso a parque
de estacionamento de apoio.
acesso)
Áreas de máxima infiltração. . . Uso comercial e serviços Área impermeabilizada por uso social estabelecido em meio urbano — ci(acerto a superfície comerdade; ocupação por parque de estacionamento de apoio a superfície
cial e área de acesso)
comercial de média dimensão.
Áreas de máxima infiltração. . . Uso industrial (acerto a lotea- Área parcialmente impermeabilizada por uso industrial em meio urbano; inclui edifício industrial e área de apoio. Área integrada em loteamento.
mento industrial)

C10

Áreas de máxima infiltração. . . Uso industrial (acerto a área de Área parcialmente impermeabilizada por uso industrial em meio urbano;
apoio a indústria)
inclui legalização de estação de tratamento de águas e área de apoio.

C11

Áreas de máxima infiltração. . . Uso especial (acerto a equipa- Área de apoio a equipamento social (unidade de cuidados continuados).
mento social)

C12

Áreas de máxima infiltração. . . Uso habitacional (remate de Pretende-se integrar o uso habitacional existente, assegurando o remate
aglomerado)
e estruturação do urbano consolidado, não se prevendo o aumento dos
níveis de impermeabilização neste local cuja realidade se encontra
presente pelas vias e edificação. O local de exclusão ocorre a um nível
superior relativamente ao curso de água mantendo-se a área adjacente
em área de REN.
Áreas com risco de erosão . . . Uso habitacional (remate de Área de expansão da malha edificada de carácter rural destinada a usos
aglomerado)
habitacionais, promovendo-se a contenção e a coerência do aglomerado.
A área proposta para exclusão do sistema de áreas com risco de erosão
não desvirtua a integridade e a continuidade da REN pela existência de
edificado no limite do solo urbano, além de que se trata de um local que
corresponde ao fundo de vertente de maior declive.
Áreas com risco de erosão . . . Uso habitacional (expansão de Área de expansão da malha edificada de carácter rural destinada a usos
aglomerado rural)
habitacionais, promovendo-se a contenção e a coerência do aglomerado
pela via existente. A área proposta para exclusão do sistema de áreas com
risco de erosão não desvirtua a integridade e a continuidade da REN pela
existência de edificado no limite do solo urbano, além de que se trata de
um local que corresponde ao fundo de vertente de maior declive.
Áreas com risco de erosão . . . Uso habitacional . . . . . . . . . . . Área de expansão de pequeno aglomerado de carácter rural, promovendo-se a consolidação do uso habitacional a que se destina e a contenção
de edificações em solo rural. Encontra-se em estudo para este local a
construção de 10 edificações para fim social. A proposta de exclusão
apresentada em áreas com risco de erosão não colocará em causa a
integridade e unidade do sistema devido à localização em zona limite
do sistema.
Áreas com risco de erosão . . . Uso habitacional (acerto a edi- Área de remate de pequeno aglomerado de carácter rural, promovendo-se
ficação rural)
a consistência e a coerência do uso habitacional a que se destina e a
contenção de edificações em solo rural. A proposta de exclusão apresentada visa contribuir para a possibilidade de fixação de população de área
em risco de desertificação, sendo que uso proposto em áreas com risco
de erosão, não colocará em causa a integridade e unidade do sistema.
Não se prevê o aumento substancial da área impermeabilizada, que se
resumirá apenas ao preenchimento da malha edificada.
Áreas com risco de erosão . . . Uso habitacional (acerto a edi- Área de remate de pequeno aglomerado de carácter rural, promovendo-se
ficação rural)
a consistência e a coerência do uso habitacional a que se destina e a
contenção de edificações em solo rural. A proposta de exclusão em áreas
com risco de erosão, não colocará em causa a integridade e unidade do
sistema. Não se prevê o aumento substancial da área impermeabilizada,
que se resumirá apenas ao preenchimento da malha edificada.
Áreas com risco de erosão . . . Uso habitacional (expansão de Área de expansão de pequeno aglomerado de carácter rural, promovendo-se
aglomerado rural)
a consistência e a coerência do uso habitacional a que se destina e a contenção de edificações em solo rural. A proposta de exclusão apresentada
visa contribuir para a possibilidade de fixação de população de áreas
com perda populacional, sendo que uso proposto em áreas com risco de
erosão, não colocará em causa a integridade e unidade do sistema pela
localização em zona limite.
Área de máxima infiltração. . . Uso industrial (área ocupada Na área ocupada pelas edificações industriais pretende-se admitir a claspor edifícios industriais dessificação urbana para espaços de atividades económicas, pela importinados à atividade pirotéctância da atividade industrial pirotécnica no contexto concelhio. O uso
nica — armazém e fabrico;
mencionado inclui o exercício de atividades industriais de fabrico e de
remate urbano com ocupaarmazenagem de produtos explosivos pirotécnicos. Dado o enquadração em consolidação)
mento desta unidade em área de sensibilidade ecológica prevê-se a sua
integração na estrutura ecológica municipal com pressupostos de usos
condicionados às características específicas subjacentes. A ocorrência
em causa constitui o limite físico do aglomerado urbano e não afetará
significativamente o sistema de REN (áreas de máxima infiltração)
pela baixa possibilidade de aumento dos níveis de impermeabilização
do solo possíveis no presente local, atendendo aos condicionamentos
impostos pelo perímetro da zona de segurança, definida como servidão
específica da atividade em causa.

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07
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E09
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E12

E13

E14

E15

E16
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Áreas da REN afetadas

Fim a que se destina

Fundamentação

Área de máxima infiltração. . . Uso habitacional (acerto a área Solo com ocupação rural, onde se pretende o preenchimento e consolide colmatação; remate de
dação do núcleo rural e contenção de edificações em solo agrícola. A
proposta de solo rural)
proposta de exclusão não coloca em causa a unidade e integridade do
sistema (áreas de máxima infiltração), já que a mesma se localiza em
área marginal da delimitação e não se prevê o aumento significativo dos
níveis de impermeabilização neste local.
Cabeceiras das Linhas de Água Uso habitacional (acerto a uni- Área de quinta integrada em pequeno núcleo de carácter rural, promovendodade de restauração e edifi-se a possibilidade de expansão de unidade de restauração e reabilitação
cação em ruína — remate de
de edificado existente, sendo que uso proposto em cabeceiras das linhas
pequeno conjunto de edifide água, não colocará em causa a integridade e unidade do sistema, já
que não se prevê o aumento substancial da área impermeabilizada, que
cação rurais)
se resumirá à compactação do edificado.
Cabeceiras das Linhas de Água Uso habitacional (remate do Área de expansão de pequeno aglomerado de carácter rural, promovendoaglomerado)
-se a consistência e a coerência do uso habitacional a que se destina
e a contenção de edificações dispersas em solo rural. A proposta de
exclusão apresentada visa contribuir para a possibilidade de fixação de
população de área em risco de desertificação, sendo que uso proposto
em cabeceiras das linhas de água, não colocará em causa a integridade
e unidade do sistema devido à localização em zona limite.
Áreas com risco de erosão . . . Uso industrial (área de expan- Na área assinalada pretende-se admitir a classificação urbana para espaços
são de unidade industrial de
de atividades económicas, pela possibilidade de expansão de unidade
vinhos)
industrial ligada a atividade rural. O uso mencionado inclui especificamente a produção e engarrafamento de vinhos para exportação.
Áreas de máxima infiltração . . . Uso habitacional (colmatação Área de colmatação urbana com ocupação predominantemente dispersa,
de aglomerado destinada a
destinada a usos habitacionais, promovendo-se a contenção da edificação
fins habitacionais e a condispersa em solo rural e a consolidação do aglomerado.
tenção de edificação dis- A situação de proposta de exclusão apresentada em áreas de máxima
persa em solo rural)
infiltração justifica-se pela existência de infraestruturas no local com
condições de ocupação de espaços intersticiais passíveis de ocupação
urbana e devido a localização marginal de delimitação da REN proposta,
assegurando coerência e lógicas de ocupação do território.
Áreas com risco de erosão . . . Uso comercial e serviços . . . . Área de expansão para atividades económicas destinadas especificamente
a comércio e serviços, de interesse particular pela acessibilidade inter-regional, promovendo-se o preenchimento e consolidação de zona
comercial existente na cidade.
Áreas de máxima infiltração . . . Uso habitacional (remate de Área de remate de pequeno aglomerado rural, com construções anteriores
ao PDM vigente, promovendo-se a consistência e a coerência do uso
aglomerado destinado a fins
habitacionais em solo rural)
do solo a que se destina e a contenção de edificações em solo rural. O
uso proposto em áreas de máxima infiltração não colocará em causa a
integridade do sistema e a continuidade da REN devido à localização
em área marginal da delimitação não se prevendo o aumento dos níveis
de impermeabilização do solo, que se resumirá ao preenchimento da
malha envolvente ao edificado existente.
Áreas de máxima infiltração . . . Uso comercial (área de ex- Na área proposta para expansão de solo urbano pretende-se admitir a
pansão de solo urbano, desclassificação como espaços de atividades económicas. Pretende-se ainda
tinada ao desenvolvimento
a colmatação urbana com enquadramento predominantemente consolide atividades económicas)
dado, destinado a atividades económicas, promovendo-se a contenção e
coerências de usos neste local. Refere-se ainda a importância da localização estratégica pela acessibilidade promovida pela autoestrada (A7/IC5),
de impacto na economia e território (capacidade de atratividade de novos
investimentos). A ocorrência em causa (áreas de máxima infiltração)
será pouco afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização que
se resumirá apenas à ocupação marginal da malha urbana.
Áreas de máxima infiltração. . . Uso comercial (área de ex- Na área proposta para expansão de solo urbano pretende-se admitir a
pansão de solo urbano, desclassificação como espaços de atividades económicas. Pretende-se ainda
tinada ao desenvolvimento
a colmatação urbana com enquadramento predominantemente consolide atividades económicas)
dado, destinado a atividades económicas, promovendo-se a contenção e
coerências de usos neste local. Refere-se ainda a importância da localização estratégica pela acessibilidade promovida pela autoestrada (A7/IC5),
de impacto na economia e território (capacidade de atratividade de novos
investimentos). A ocorrência em causa (áreas de máxima infiltração)
será pouco afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização que
se resumirá apenas à ocupação marginal da malha urbana.
Áreas de máxima infiltração. . . Uso habitacional (área de ex- Desenvolvimento, de forma disciplinada, de núcleo urbano de cariz repansão destinada a habitação
sidencial (habitação social), promovendo soluções de enquadramento
social)
ao conjunto rural existente. A interligação prevista à variante à EN 206
constitui elemento, de igual modo importante, na estruturação da área
de intervenção.
Áreas de máxima infiltração. . . Uso industrial (área ocupada Área a excluir encontra-se já comprometida pela área de apoio a unidade
por área de apoio a edifício
industrial existente. O sistema abrangido pela proposta de exclusão
industrial)
não afetará significativamente a integridade e continuidade da REN
por se encontrar já desvirtuado pela impermeabilização do solo e a sua
localização se encontrar no limite da proposta.
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Áreas a
excluir
(n.º de
ordem)

E19

E20

E21

E22

E23

Áreas da REN afetadas

Fim a que se destina

Fundamentação

Áreas de máxima infiltração. . . Uso habitacional (área com Pretende-se assegurar a consolidação da cidade, atendendo à centralidade
ocupação urbana destinada
pretendida para a urbe. Encontra-se em curso a obra para a qual se
a usos habitacionais, asseobjetiva uma estruturação urbana.
gurando a consolidação da
cidade)
Áreas de máxima infiltração. . . Equipamentos (acerto a área de Acerto a envolvente a edifício de restauração, destinado à realização de
serviços e equipamentos)
eventos, integrado num complexo de equipamentos de recreio e lazer
(campo de golfe e pista de karting), promovendo-se a contenção e
a coerência da ocupação urbana. A área proposta para exclusão do
sistema (áreas de máxima infiltração) não desvirtua a integridade e a
continuidade da REN, não se prevendo o aumento significativo de áreas
impermeabilizadas neste local.
Áreas de máxima infiltração . . . Equipamentos (acerto a área de Acerto a envolvente a campo de jogos, integrado num complexo de
serviços e equipamentos)
equipamentos de recreio e lazer (campo de golfe e pista de karting),
promovendo-se a contenção e a coerência da ocupação urbana. A área
proposta para exclusão do sistema (áreas de máxima infiltração) não
desvirtua a integridade e a continuidade da REN, não se prevendo o
aumento significativo de áreas impermeabilizadas neste local.
Áreas com risco de erosão . . . Uso habitacional (área de Área de colmatação da malha edificada de carácter urbano destinada a usos
colmatação do aglomerado
habitacionais, promovendo-se a contenção e a coerência do aglomerado.
urbano)
A área proposta para exclusão do sistema (áreas com risco de erosão)
não desvirtua a integridade e a continuidade da REN, não se prevendo
o aumento significativo de áreas impermeabilizadas que, quanto muito,
se resumirá ao preenchimento de malha urbana existente adjacente à
via estruturante.
Áreas com risco de erosão . . . Uso habitacional (área de re- Área de expansão e remate urbano destinada a usos habitacionais,
mate do aglomerado urbano)
promovendo-se a contenção e a coerência do aglomerado. A área proposta
para exclusão do sistema (áreas com risco de erosão) não desvirtua a
integridade e a continuidade da REN não se prevendo níveis significativos de impermeabilização do solo.

Portaria n.º 244/2015
de 14 de agosto

O Decreto-Lei n.º 382/99 de 22 de setembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, estabelece
as normas e os critérios para a delimitação de perímetros
de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas
ao abastecimento público, com a finalidade de proteger a
qualidade das águas dessas captações.
Os perímetros de proteção visam prevenir, reduzir e controlar a poluição das águas subterrâneas, nomeadamente
por infiltração de águas pluviais lixiviantes e de águas
excedentes de rega e de lavagens, bem como potenciar os
processos naturais de diluição e de autodepuração, prevenir, reduzir e controlar as descargas acidentais de poluentes
e, por último, proporcionar a criação de sistemas de aviso
e alerta para a proteção dos sistemas de abastecimento de
água proveniente de captações subterrâneas, em situações
de poluição acidental destas águas.
Todas as captações de água subterrânea destinadas ao
abastecimento público de água para consumo humano, e
a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão
sujeitas às regras estabelecidas no mencionado Decreto-Lei
n.º 382/99 de 22 de setembro, bem como no artigo 37.º da
Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e alterada pela Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro
e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho, que estabelece
os termos da delimitação dos perímetros de proteção das
captações destinadas ao abastecimento público de água
para consumo humano, bem como os respetivos condicionamentos.
Na sequência de um estudo apresentado pela Câmara
Municipal da Pampilhosa da Serra, a Agência Portuguesa
do Ambiente, I. P., elaborou, ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º

do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, uma proposta de delimitação e respetivos condicionamentos dos
perímetros de proteção de 27 captações de água subterrânea
destinadas ao abastecimento público de água.
Compete, agora, ao Governo aprovar as referidas zonas
de proteção.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 382/99, de 22 de setembro, na redação dada pelo artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio,
manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Ambiente,
no uso das competências delegadas nos termos da subalínea ii) da alínea a) e da subalínea iv) da alínea b) do
n.º 1 do Despacho n.º 13322/2013, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 202, de 18 de outubro de 2013,
com a redação dada pela alínea c) do n.º 1 do Despacho
n.º 1941-A/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2014, e alterado pelo Despacho n.º 9478/2014, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 139, de 22 de julho de 2014, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

1 — É aprovada a delimitação dos perímetros de proteção das seguintes captações que captam na Massa de
Água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego
(PT_A02RH4):
a) Nascente de Boiças;
b) Nascente de Camba 1;
c) Nascente de Camba 2;
d) Furo de Camba;
e) Nascente de Castanheira da Serra;

