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1. Caracterização Geral 

1.6. Caracterização do uso do solo e Ordenamento do terr itório 

Para a análise do tipo de solos da área do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos 
rios Vouga, Mondego e Lis integradas na Região Hidrográfica 4, doravante designado por 
PGBH do Vouga, Mondego e Lis, foi usado o elemento cartográfico "Atlas do Ambiente"1, 
nomeadamente a Carta de Solos à escala 1:1 000 000 e respetiva notícia explicativa 
(Desenho D1_6_01_b). 

Para a caracterização dos solos existentes na área de estudo, nomeadamente no que 
concerne à capacidade de uso do solo, recorreu-se igualmente à informação constante no 
“Atlas do Ambiente”2, a qual se encontra representada no Desenho D1_6_03_b. 

Para a caracterização da ocupação do solo recorreu-se à análise da carta de ocupação do 
solo (CORINE Land Cover 2006) disponibilizada pelo Instituto Geográfico Português, 
apresentada no Desenho D1_6_02_b. 

1.6.1. Tipos de solo 

A caracterização dos solos e sua distribuição ao longo da área do PGBH do Vouga, 
Mondego e Lis tem como objetivo fornecer elementos para outras atividades inerentes ao 
plano, nomeadamente indicadores de erosão, balanço hídrico e capacidade útil da água.  

A metodologia adotada, na análise do tipo de solos desta região centrou-se na análise do 
tipo de solos e na capacidade de uso do solo, com base na informação cartográfica 
disponível, nomeadamente a Carta de Solos à escala 1: 1 000 000 e respetiva notícia 
explicativa (peça desenhada D1_6_01_b), ambas parte integrante do “Atlas do Ambiente". 

Foram desenvolvidas as seguintes tarefas:  

���� Identificação e caracterização das unidades pedológicas existentes e quantificação das 
áreas que ocupam em extensão e percentagem face à área da sub-bacia.  

���� Identificação das áreas de solos relativamente à aptidão agrícola. 

A classificação das unidades pedológicas utilizada neste estudo segue a classificação de 
FAO (FAO, 1998) para a Carta de Solos da Europa, que é também apresentada no “Atlas do 
Ambiente”. A carta é desagregada em grandes grupos de unidades pedológicas, no tipo de 
solo e, mais especificamente, associações de solos existentes na área das bacias do Lis, 
Mondego e Vouga (Quadro 1.6.1). 

                                                                 
 
 
1 Disponibilizada pelo ex-Instituto do Ambiente (APA - Agência Portuguesa do Ambiente) 
2 Disponibilizada pelo ex-Instituto do Ambiente (APA - Agência Portuguesa do Ambiente) 
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Quadro 1.6.1 - Resumo dos principais tipos de solos  na área do PGBH4 

Código de 
unidades 

pedológicas 

Unidades 
pedológicas – 

grandes 
grupos 

Tipo de solo 
Especificidades da associação de 

solos 

717 

Cambissolos 

Cambissolos crómicos  

716 Cambissolos cálcicos  

703 Cambissolos dístricos rochas sedimentares post-Paleozóicas 

701 Cambissolos dístricos  

705 Cambissolos húmicos associados a Cambissolos dístricos 
(rochas eruptivas) 

704 Cambissolos húmicos rochas eruptivas 

711 Cambissolos húmicos rochas sedimentares post-Paleozóicas 

706 Cambissolos húmicos xistos 

707 Cambissolos húmicos xistos (associados a Luvissolos, forte 
influência atlântica) 

710 Cambissolos húmicos xistos e quartzitos do Ordovicio 
(moderada influência atlântica) 

715 Cambissolos êutricos rochas sedimentares post-Paleozóicas 

102 
Fluvissolos 

Fluvissolos êutricos associados a Fluvissolos calcários 

101 Fluvissolos êutricos  

303 Litossolos Litossolos êutricos associados a Luvissolos 

801 
Luvissolos 

Luvissolos órticos  

803 Luvissolos 
rodocrómicos cálcicos  

903 

Podzóis 

Podzóis órticos associados a Cambissolos calcários 

904 Podzóis órticos associados a Cambissolos êutricos 

902 Podzóis órticos associados a Regossolos êutricos 

401 Rankers Rankers  

202 Regossolos Regossolos dístricos  

601 Solochaks Solonchaks gleizados  

De acordo com a nomenclatura da base de referência mundial para os recursos do solo 
(IUSS Working Group WRB, 2007), define-se, de uma maneira muito sucinta, os tipos de 
solo que fazem parte integrante da área analisada: 

���� Cambissolos combinam solos com pelo menos uma formação de solo incipiente na 
subsuperfície. A transformação de material de origem é evidente pela formação de 
estruturas e principalmente pela descoloração acastanhada, aumentando a 
percentagem de argila, e/ou eliminação de carbonatos.  

���� Fluvissolos abrangem solos geneticamente jovens, solos azonais em depósitos 
aluvionares. Estes solos aplicam-se não só a sedimentos em leitos de rios e cursos de 
água mas também a ambientes lacustres e marinhos. 
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���� Litossolos são solos incipientes grosseiros e/ou pedrosos derivados de rochas 
consolidadas, de espessura efetiva normalmente inferior a 10 cm. São azonais e 
particularmente comuns em regiões montanhosas. 

���� Luvissolos são solos que possuem um maior teor de argila no subsolo do que na 
superfície do solo como resultado de processos pedogenéticos (principalmente a 
migração de argila). Luvissolos têm argilas de atividade alta ao longo do horizonte B e 
uma alta saturação por bases em determinadas profundidades. 

���� Podzóis são solos que ocorrem em áreas húmidas nas zonas temperadas e boreais e 
localmente também nos trópicos. É um solo rico em matéria orgânica e óxidos de ferro. 

���� Rankers são solos desenvolvidos sobre vários materiais não calcários, geralmente 
rasos, sem horizonte B (material alterado). 

���� Regossolos formam um grupo taxonómico remanescente contendo todos os solos que 
não podem ser acomodados em qualquer um dos outros tipos. Na prática, os 
regossolos são solos minerais muito pouco desenvolvidos em materiais inconsolidados, 
materiais que não são muito superficiais nem muito grosseiros (litossolos), areias 
(arenossolos) ou com materiais de origem fluvial (Fluvissolos). Os regossolos são 
extensivos em terras expostas a erosão, particularmente em zonas áridas e semiáridas 
e em terrenos montanhosos. 

���� Solonckaks são solos que possuem uma alta concentração de sais solúveis em 
algumas alturas do ano. São estritamente limitados a zonas de clima árido e semiárido 
e a regiões costeiras em todos os tipos de climas. 

A análise do tipo de solo pretende caracterizar as principais unidades pedológicas para a 
área do PGBH da RH4 (bacias do Vouga, Mondego e Lis), efetuando-se a análise ao nível 
da região hidrográfica. 

Com base na Carta de Solos (D1_6_01_b), e tendo em conta que se trata de uma carta 
classificativa dos vários tipos de solos, que se baseia em critérios geológicos, litológicos, 
características físicas, químicas e biológicas de cada solo, é possível concluir que a maior 
parte dos solos desta região se formou a partir da alteração e desagregação dos materiais 
rochosos subjacentes (rochas consolidadas e semi-consolidadas), devido à constante ação 
dos vários agentes de meteorização. Assim, e dependendo da intensidade dos fenómenos 
de meteorização, das condições climatéricas, do relevo e do tipo de vegetação, tem-se 
materiais mais ou menos desagregados, com várias constituições químicas e orgânicas, de 
várias granulometrias e espessuras variadas. 

Devido à disposição das estruturas geológicas e morfoestruturais da região separadas pelo 
importante alinhamento tectónico que se desenvolve entre Porto e Tomar, existem duas 
grandes zonas de distribuição dos tipos de solos, coincidentes com as mesmas zonas e 
compostas por: 

���� Formações antigas (paleozóicas, metamórficas ou eruptivas) que pertencem ao Maciço 
Antigo, na zona a Este do referido alinhamento tectónico; 
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���� Formações sedimentares pertencentes à Orla Mesocenozóica Ocidental, na zona a 
Oeste da falha Porto-Tomar. 

Na parte da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis onde ocorre o Maciço Antigo 
predominam os Cambissolos e os Rankers, aparecendo na zona de transição para a Orla 
Mesocenozóica Ocidental essencialmente os Fluvissolos, os Litossolos e os Luvissolos. Na 
zona ocidental, predominam os solos Podzolizados, onde aparecem também frações 
importantes de Regossolos, Solonchaks, Fluvissolos, Cambissolos e Luvissolos. 

No Quadro 1.6.2 apresenta-se a distribuição percentual dos tipos de solos e unidades 
litológicas presentes na área em análise, indicando-se a respetiva extensão (em km2). 

Quadro 1.6.2 - Análise das unidades pedológicas da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

Unidades 
pedológicas 
– grandes 

grupos 

Associação de solos 
Especificidades de 

solos 
Área (km 2) % 

Cambissolos 

Cambissolos crómicos  221,0 1,9 
Cambissolos cálcicos  453,8 4,0 

Cambissolos dístricos rochas sedimentares 
post-Paleozóicas 65,8 0,6 

Cambissolos dístricos  281,7 2,5 

Cambissolos húmicos 
associados a 
Cambissolos dístricos 
(rochas eruptivas) 

2 131,4 18,7 

Cambissolos húmicos rochas eruptivas 1 172,2 10,3 

Cambissolos húmicos rochas sedimentares 
post-Paleozóicas 439,4 3,9 

Cambissolos húmicos Xistos 2 260,6 19,9 

Cambissolos húmicos 
xistos (associados a 
Luvissolos, forte 
influência atlântica) 

497,1 4,4 

Cambissolos húmicos 
xistos e quartzitos do 
Ordovicio (moderada 
influência atlântica) 

95,4 0,8 

Cambissolos êutricos rochas sedimentares 
post-Paleozóicas 448,9 3,9 

Fluvissolos Fluvissolos êutricos associados a Fluvissolos 
calcários 198,8 1,7 

Fluvissolos êutricos  72,3 0,6 

Litossolos Litossolos êutricos associados a Luvissolos 58,0 0,5 

Luvissolos 
Luvissolos órticos  21,5 0,2 
Luvissolos rodocrómicos 
cálcicos  421,7 3,7 

Podzois 

Podzóis órticos associados a 
Cambissolos calcários 

690,4 6,1 

Podzóis órticos associados a 
Cambissolos êutricos 922,1 8,1 

Podzóis órticos associados a 
Regossolos êutricos 107,0 0,9 

Rankers Rankers  291,4 2,6 

Regossolos Regossolos dístricos  430,5 3,8 

Solonchaks Solonchaks gleizados  98,7 0,9 
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A análise do Quadro 1.6.2 e do Gráfico 1.6.1 permite verificar que na área do PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis as unidades pedológicas dominantes correspondem aos 
Cambissolos húmicos (xistos), com cerca de 19.9%, e aos Cambissolos húmicos 
associados a Cambissolos dístricos (rochas eruptivas), com representatividade de cerca de 
18.7%, muito por causa da grande área relativa à bacia do rio Mondego, onde aparece 
muito representado, inserido nas formações antigas. A área total de todos os Cambissolos é 
de aproximadamente 71%.  

Em termos totais, os Podzóis cobrem a superfície da região em cerca de 15% e estão 
associados às formações sedimentares do Mesocenozóico que domina a região. 

Os restantes tipos de solos estão pouco representados à escala da área analisada mas, 
com exceção dos Rankers (que encimam as formações antigas), todos os outros tipos estão 
também associados às formações sedimentares da zona ocidental. 

Gráfico 1.6.1 – Tipo de solos na área do PGBH do Vo uga, Mondego e Lis 

 

Relativamente às características de permeabilidade dos solos presentes na área de estudo, 
estes classificam-se em três classes: Baixa; Baixa a Moderada; e Alta (Quadro 1.6.3). 
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Quadro 1.6.3 - Permeabilidade do Solo 

Tipo de solo Classe de Permeabilidade 

Cambissolos Baixa a moderada 

Fluvissolos Alta 

Litossolos Baixa a moderada 

Luvissolos Baixa a moderada 

Podzois Baixa a Moderada 

Rankers Alta 

Regossolos Alta 

Solonchaks Baixa 

 

Gráfico 1.6.2 – Classe de permeabilidade dos solos na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

 

No que diz respeito às classes de permeabilidade na área do PGBH do Vouga, Mondego e 
Lis, representada no Gráfico 1.6.2, verifica-se uma clara predominância de solos com 
permeabilidade baixa a moderada, os quais ocupam praticamente 90% da área total. 
Existem ainda 9% de solos com permeabilidade considerada alta e apenas 1% da área é 
ocupada por solos de permeabilidade baixa. 

1.6.2. Capacidade de uso do solo 

Relativamente à capacidade de uso do solo, conforme se constata no Desenho D1_6_03_a, 
de uma forma global, a área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis caracteriza-se por ter, 
maioritariamente, uma classe de capacidade de uso baixa - Classe F, pelo que os solos 
apresentam boas características para a prática de atividades florestais e baixa qualidade 
agrológica. 
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Todavia, tanto na faixa litoral como no planalto beirão ocorrem manchas de solos de 
elevada qualidade agrológica – Classe A – que correspondem a uma zona aplanada e 
utilizada para a agricultura. Deste modo, este tipo de solo detém poucas ou nenhumas 
limitações, com reduzidos riscos de erosão e é suscetível de utilização agrícola. 

Paralelamente, e em especial na parte mais interior da área do PGBH do Vouga, Mondego 
e Lis, também se assinala a presença de solos de Classe C os quais se caracterizam pelas 
suas limitações acentuadas, riscos de erosão elevados e por serem suscetíveis de utilização 
agrícola pouco intensa. 

1.6.3. Usos do solo 

Considerando as classes de uso do solo do CORINE Land Cover 2006 (Desenho 
D1_6_02_b), disponibilizada pelo Instituto Geográfico Português, para efeitos do presente 
subcapítulo, agruparam-se os usos do solo no interior da área do PGBH do Vouga, 
Mondego e Lis conforme consta no Quadro A.1 apresentado em Anexo I.1. 

Atendendo ao Quadro A.1 e Gráfico 1.6.3, constata-se que a área do PGBH do Vouga, 
Mondego e Lis tem uma ocupação maioritariamente florestal (63,1%), sendo a bacia do 
Mondego aquela que mais contribui para esta ocupação (64,2% de ocupação florestal). 

Segue-se a ocupação agrícola (31,1% da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis), 
destacando-se novamente o contributo da bacia do Mondego (31,6%).  

Os usos urbanos e industriais apresentam menor representatividade comparativamente aos 
anteriormente referidos, correspondendo, respetivamente, a 2,8% e 0,4% da área do PGBH 
do Vouga, Mondego e Lis. Aqui destacam-se as bacias do Vouga e do Lis por apresentarem 
maior ocupação industrial – 1,6% no Lis e 1,3% no Vouga (face aos 0,5% do Mondego) – e 
maior ocupação urbana – 7,5% no Lis e 5,7% no Vouga (face aos 2,4% do Mondego). 

A categoria “outros espaços” (ver o Quadro A.1 no Anexo I.1) tem uma ocupação de cerca 
de 2,4% na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis, sendo de 4,6% na bacia do Vouga, o 
que traduz uma relativa maior diversidade do uso do solo nesta bacia comparativamente às 
restantes. 
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Quadro 1.6

PGBH do 
Vouga, 

Mondego e 
Lis 

Urbano Industrial

Km 2 %

Lis 74,5 7,5% 15,7 

Mondego 164,9 2,4% 38,8 

Vouga 211,4 5,7% 46,5 

Total PGBH 285,9 3,9% 46,5 

Fonte: IGP, Corine Land Cover 2006

Gráfico 1.6

Fonte: IGP, Corine Land Cover 2006

 

No Anexo I.1 apresenta
acordo com as respetivas classes de usos em cada uma das bacias (Lis, Mondego e 
Vouga).  

 

Urbano

Industrial

Áreas Infra-Estruturadas

Agrícola

Florestal

Outros espaços
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1.6.4 - Uso do solo (km 2) na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis

Industrial  
Áreas 

Infraestruturadas  
Agrícola Florestal

% km 2 % 

1,6% 4,7 0,5% 292,9 29,4% 601,9

0,5% 6,9 0,1% 2146,5 31,6% 4365,8

1,3% 8,9 0,2% 1079,2 29,3% 2170,7

0,9% 15,8 0,2% 3225,7 30,6% 6536,4

Fonte: IGP, Corine Land Cover 2006 

1.6.3 – Uso do solo (%) na área do P GBH Vouga, Mondego e Lis

Fonte: IGP, Corine Land Cover 2006 

No Anexo I.1 apresenta-se, pormenorizadamente, o tipo de ocupação do solo (km
acordo com as respetivas classes de usos em cada uma das bacias (Lis, Mondego e 
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Vouga, Mondego e Lis  

Florestal  
Outros 

espaços 

km 2 % 

601,9 60,5% 5,5 0,5% 

4365,8 64,2% 78,9 1,2% 

2170,7 58,9% 168,5 4,6% 

6536,4 62,2% 247,4 2,2% 

GBH Vouga, Mondego e Lis  

 

se, pormenorizadamente, o tipo de ocupação do solo (km2 e %) de 
acordo com as respetivas classes de usos em cada uma das bacias (Lis, Mondego e 

60% 70%

Total RH

Vouga

Mondego

Lis
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1.6.3.1. Urbano 

De acordo com o CORINE Land Cover 2006 considera-se espaço urbano o conjunto das 
seguintes classes de uso do solo: tecido urbano contínuo; tecido urbano descontínuo; áreas 
em construção; espaços verdes urbanos; equipamentos desportivos, culturais e de lazer e 
zonas históricas. 

Torna-se percetível pela Figura seguinte que a ocupação urbana é mais acentuada na faixa 
litoral da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis e, dentro desta, junto de alguns polos 
urbanos como seja Oliveira de Azeméis, Estarreja, Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, 
Pombal, Leiria, Marinha Grande, entre outros de menor relevância face à sua ocupação 
espacial. O interior da região denota uma menor e mais dispersa ocupação urbana, sendo a 
maior concentração em torno de Viseu. 

 

 
Figura 1.6.1 - Espaços Urbanos na área do PGBH do V ouga, Mondego e Lis 
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1.6.3.2. Industrial 

Nos espaços industriais estão enquadradas as áreas de indústria, comércio e equipamentos 
gerais, as áreas de extração de inertes, as áreas de deposição de resíduos e as áreas 
infraestruturadas (incluindo as redes viárias e ferroviárias e espaços associados, as áreas 
portuárias e aeroportos e aeródromos) consignadas no CORINE Land Cover 2006.  

A representação espacial destes espaços apresenta-se na Figura seguinte e evidencia a 
existência de algumas áreas de indústria, comércio e equipamentos gerais, as quais têm 
maior expressão territorial na faixa mais litoral da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 
(São João da Madeira, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Águeda, Oliveira do Bairro e Figueira da 
Foz).  

Nestas bacias ocorrem igualmente áreas ocupadas por extração de inertes, por 
infraestruturas e depósitos de resíduos, relativamente dispersas por toda a área de estudo e 
com ocupação pouco expressiva na mesma. 

 

 
Figura 1.6.2 - Espaços Industriais na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 
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1.6.3.3. Agrícola 

Os espaços agrícolas apresentados na Figura seguinte constituem o somatório das 
seguintes ocupações do uso do solo do CORINE Land Cover 2006: culturas temporárias de 
sequeiro, culturas temporárias de regadios, arrozais, vinhas, pomares, olivais, pastagens 
permanentes, culturas temporárias e/ou pastagens associadas e culturas permanentes, 
sistemas culturais e parcelares complexos, agricultura com espaços naturais e seminaturais 
e sistemas agroflorestais. Estes espaços proliferam um pouco por toda a área do PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis. 

A Figura seguinte representa também os tipos de solos com alta permeabilidade – 
Fluvissolos, Rankers e Regosolos -, explicitados no subcapítulo 1.6.1 Tipos de Solos, os 
quais, cruzados com os espaços agrícolas (onde é expectável a utilização de aditivos 
agrícolas), permitem assinalar as áreas com maior suscetibilidade à poluição derivada da 
infiltração de nitratos de origem agrícola.  

Assim, desta sobreposição denota-se que as áreas mais suscetíveis localizam-se em: 

���� Leiria (bacia do Lis); 

���� Figueira da Foz, Cantanhede, Soure, Montemor-o-Velho, Coimbra, Condeixa-a-Nova, 
Lousã, Arganil, Seia, Gouveia, Manteigas, Celorico da Beira e Guarda (bacia do 
Mondego); 

���� Cantanhede, Mira, Vagos, Ílhavo, Aveiro, Murtosa, Estarreja e Ovar (bacia do Vouga).  
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Figura 1.6.3 - Espaços Agrícolas e solos de alta pe rmeabilidade na área do PGBH do Vouga, Mondego e Li s 
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1.6.3.4. Floresta 

Entende-se por ocupação florestal, o conjunto das seguintes classes de espaço do CORINE 
Land Cover 2006: florestas de folhosas; florestas de resinosas; florestas mistas; vegetação 
herbácea natural, matos, vegetação esclerófila, florestas abertas, cortes e novas plantações 
e vegetação esparsa. Embora a faixa litoral tenha menor ocupação florestal, esta é, 
indubitavelmente, a ocupação do solo dominante na área do PGBH do Vouga, Mondego e 
Lis, tal como se denota pela Figura seguinte. 

 
Figura 1.6.4 - Espaços Florestais na área do PGBH d o Vouga, Mondego e Lis 
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1.6.3.5. Outros Espaços 

Na categoria de outros espaços, estão consideradas as seguintes classes do CORINE Land 
Cover 2006: praias, dunas e areais; rocha nua; áreas ardidas; pauis; sapais; salinas e 
aquicultura litoral; cursos de água; planos de água; lagoas costeiras, desembocaduras 
fluviais, oceano. Acrescem-se também as linhas de água. 

De acordo com a análise da Figura seguinte torna-se evidente a existência de várias linhas 
de água algumas das quais apresentam planos de água. 

As lagoas costeiras localizam-se no contínuo entre Estarreja, Murtosa, Aveiro, Ílhavo e 
Vagos e Mira, associando-se uma área de sapais. As praias, dunas e areais encontram-se 
ao longo da faixa costeira.  

Quanto às desembocaduras fluviais assinala-se apenas uma na Figueira da Foz, à qual é 
antecedida de uma área de salinas e aquicultura litoral.  

Os pauis têm uma presença meramente residual na área de estudo.  

No interior da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis assinalam-se também algumas 
manchas de áreas ardidas (Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Oliveira do Hospital, 
Penalva do Castelo, Aguiar da Beira, Fornos de Algodres e Pombal). 

 
Figura 1.6.5 – Outros espaços na área do PGBH do Vo uga, Mondego e Lis 
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1.6.4. Planeamento e Ordenamento do Território 

Um território, independentemente da sua escala, necessita de um planeamento coerente e 
flexível, ou seja, de um planeamento capaz de explorar as oportunidades, de promover o 
desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, que garanta e assegure a qualidade de 
vida das populações que no mesmo residem. Este processo é cíclico e contínuo, daí que 
esteja subjacente, ao planeamento, um conjunto de etapas para se chegar à ação 
(executar) de forma a atingir determinados objetivos num determinado horizonte temporal.  

Portanto, planear e gerir o território exige, à partida, um conjunto de ideias, estratégias e 
ações a desenvolver, que devem estar formalizadas nos “instrumentos de gestão territorial” 
os quais “asseguram a harmonização dos vários interesses políticos com expressão 
espacial, tendo em conta as estratégias de desenvolvimento económico e social, bem como 
a sustentabilidade e a solidariedade intergeracional na ocupação e utilização do território” e 
“ (…) devem estabelecer as medidas de tutela dos interesses públicos prosseguidos e 
explicitar os respetivos efeitos (…)”3. Este capítulo efetua a sistematização dos instrumentos 
de gestão territorial (IGT), respetiva articulação entre eles, e ressalva da sua articulação 
com os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica. 

Descrevem-se igualmente os IGT aplicáveis à área geográfica das bacias do Vouga, 
Mondego e Lis de modo a evidenciar a integração do PGBH nos mesmos.  

1.6.4.1. Articulação dos Instrumentos de Gestão Ter ritorial com o Plano de Gestão 
de Bacia Hidrográfica 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Ter ritório (PNPOT) “ estabelece 
as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, consubstancia 
o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão 
territorial e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados membros para 
a organização do território da União Europeia” 4. 

Os Planos Sectoriais de Ordenamento do Território  (PSOT) “são instrumentos de 
programação ou de concretização das diversas políticas com incidência na organização do 
território” e são considerados planos sectoriais “a) Os planos, programas e estratégias de 
desenvolvimento respeitantes aos diversos sectores da administração central, 
nomeadamente nos domínios dos transportes, das comunicações, da energia e dos 
recursos geológicos, da educação e da formação, da cultura, da saúde, da habitação, do 
turismo, da agricultura, do comércio, da indústria, das florestas e do ambiente; b) Os planos 
de ordenamento sectorial e os regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial; c) As 
decisões sobre a localização e a realização de grandes empreendimentos públicos com 

                                                                 
 
 
3 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 
de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 2, n.2 c), pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
4 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 
de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 2, n.2 c), pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
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incidência territorial”5. Os Planos Especiais de Ordenamento do Território  (PEOT) são 
instrumentos de natureza regulamentar que têm “em vista a prossecução de objetivos de 
interesse nacional com repercussão espacial, estabelecendo regimes de salvaguarda de 
recursos e valores naturais e assegurando a permanência dos sistemas indispensáveis à 
utilização sustentável do território”. Compreendem “os planos de ordenamento de áreas 
protegidas, os planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas, os planos de 
ordenamento da orla costeira e os planos de ordenamento dos estuários” 6.  

Deste modo, de entre os PSOT e PEOT assinalam-se os seguintes: 

���� Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) visa a salvaguarda e valorização 
dos Sítios da Rede Natura e das Zonas de Proteção Especial do território continental, 
assim como a manutenção das espécies e habitats, apresentando-se como “um 
instrumento para a gestão da biodiversidade” 7. 

���� Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) uma vez que a bacia hidrográfica apresenta-se 
como uma unidade de análise com valências importantes justificativas da elaboração 
destes planos que “(...) definem orientações de valorização, proteção e gestão 
equilibrada da água, de âmbito territorial, para uma bacia hidrográfica ou agregação de 
pequenas bacias hidrográficas”8.  

���� Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) enquanto instrumentos com 
competências para a definição das formas de ocupação e utilização do espaço florestal 
a nível regional. O PROF define os usos dominantes dos espaços florestais, bem como 
do conjunto de alternativas e soluções técnicas adotáveis com vista à implementação e 
utilização sustentada dos recursos envolvidos, servindo de elemento de harmonização 
com outros instrumentos de Ordenamento do Território. 

���� Planos de Ordenamento das Albufeiras de Águas Públicas (POAAP), “também 
designados comummente como Planos de Ordenamento das Albufeiras (POA), são 
planos especiais de ordenamento do território que consagram as medidas adequadas à 
proteção e valorização dos recursos hídricos na área a que se aplicam de modo a 
assegurar a sua utilização sustentável, vinculando a Administração Pública e os 
particulares” (www.inag.pt). 

  

                                                                 
 
 
5 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 
de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 2, n.2 c), pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
6 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 
de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 2, n.2 c), pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
7 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho, publicada no Diário da República n.º 139, I Série, 
de 21 de Julho de 2008 
8 Despacho ministerial de 98.12.31 e Decreto-Lei 45/94 de 22 de Fevereiro. 
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���� Planos de Ordenamento de Estuários (POE) que “visam a proteção das suas águas, 
leitos e margens e dos ecossistemas que os habitam, na perspetiva da sua gestão 
integrada, assim como a valorização ambiental, social, económica e cultural da orla 
estuarina”9. 

���� Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) que “surgem como um instrumento 
enquadrador que as pode conduzir a uma melhoria, valorização e gestão dos recursos 
presentes no litoral” e “preocupam-se, especialmente com a proteção e integridade 
biofísica do espaço, com a valorização dos recursos existentes e a conservação dos 
valores ambientais e paisagísticos” (www.inag.pt). 

���� Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP) enquanto instrumentos que 
estabelecem a política de salvaguarda e conservação que se instituem em cada uma 
das áreas protegidas (Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural e Paisagem 
Protegida, quando sejam de âmbito nacional), “dispondo designadamente sobre os 
usos do solo e condições de alteração dos mesmos, hierarquizados de acordo com os 
valores do património em causa” e assumindo um carácter vinculativo para as 
entidades públicas e privadas (http://portal.icnb.pt). 

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT ) inserem-se nos 
Instrumentos de Desenvolvimento Territorial que “(...) definem a estratégia regional de 
desenvolvimento territorial integrando as opções estabelecidas a nível nacional e 
considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de 
referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território” 10.  

Os Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território  (PIMOT) “ (…) é o instrumento 
de desenvolvimento territorial que assegura a articulação entre o plano regional e os planos 
municipais de ordenamento do território, no caso das áreas territoriais que, pela 
interdependência dos seus elementos estruturantes, necessitam de uma coordenação 
integrada. (…) abrange a totalidade ou parte das áreas territoriais pertencentes a dois ou 
mais municípios vizinhos” 11.  

  

                                                                 
 
 
9 Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de Julho, Publicado no Diário da República n.º 139, I Série, de 21 de Julho de 2008 
10 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 
de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 2, n.2 c), pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
11 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 
de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 2, n.2 c), pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
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Os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMO T) estabelecem “ (…) o 
regime de uso do solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação humana e da 
organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de 
aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental”12. Atente-se aos seguintes 
PMOT: 

���� Plano Diretor Municipal (PDM) que estabelece “a estratégia de desenvolvimento 
territorial, a política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais 
políticas urbanas, integra e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de 
gestão territorial de âmbito nacional e regional e estabelece o modelo de organização 
espacial do território municipal”13; 

���� Plano de Urbanização (PU) que “concretiza, para uma determinada área do território 
municipal, a política de ordenamento do território e de urbanismo, fornecendo o quadro 
de referência para a aplicação das políticas urbanas e definindo a estrutura urbana, o 
regime de uso do solo e os critérios de transformação do território” 14. 

���� Planos de Pormenor (PP) que “desenvolve e concretiza propostas de ocupação de 
qualquer área do território municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das 
infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização coletiva, a forma de edificação e 
a disciplina da sua integração na paisagem, a localização e inserção urbanística dos 
equipamentos de utilização coletiva e a organização espacial das demais atividades de 
interesse geral” 15. 

Os instrumentos acima enunciados interagem e interligam-se entre si, conforme se observa 
no esquema seguinte. 

                                                                 
 
 
12 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 
de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 2, n.2 c), pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
13 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 
de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 2, n.2 c), pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
14 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 
de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 2, n.2 c), pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
15 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 
de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 2, n.2 c), pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
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Figura 1.6

De acordo com o Artigo 24º e 25º do Decreto
estudo, assinala-se a seguinte relação entre os instrumentos de gestão territorial:

���� “O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, os planos sectoriais, 
os planos especiais de ordenamento do território e os planos regi
do território traduzem um compromisso recíproco de compatibilização das respetivas 
opções. 

���� O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, os planos sectoriais e 
os planos regionais de ordenamento do território estabelece
orientadoras da disciplina a definir por novos planos especiais de ordenamento do 
território, salvo o disposto no n.º 2 do artigo 25.º (...).
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Fonte: Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), 2008

1.6.6 – Articulação entre os Instrumentos de Gestão Territo rial

De acordo com o Artigo 24º e 25º do Decreto-Lei n.º 46/2009, e com
se a seguinte relação entre os instrumentos de gestão territorial:

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, os planos sectoriais, 
os planos especiais de ordenamento do território e os planos regi
do território traduzem um compromisso recíproco de compatibilização das respetivas 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, os planos sectoriais e 
os planos regionais de ordenamento do território estabelecem os princípios e as regras 
orientadoras da disciplina a definir por novos planos especiais de ordenamento do 
território, salvo o disposto no n.º 2 do artigo 25.º (...). 
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Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), 2008 

Articulação entre os Instrumentos de Gestão Territo rial  

Lei n.º 46/2009, e com o âmbito do presente 
se a seguinte relação entre os instrumentos de gestão territorial: 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, os planos sectoriais, 
os planos especiais de ordenamento do território e os planos regionais de ordenamento 
do território traduzem um compromisso recíproco de compatibilização das respetivas 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, os planos sectoriais e 
m os princípios e as regras 

orientadoras da disciplina a definir por novos planos especiais de ordenamento do 
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���� A elaboração dos planos sectoriais é condicionada pelas orientações definidas no 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território que desenvolvem e 
concretizam, devendo assegurar a necessária compatibilização com os planos 
regionais de ordenamento do território.  

���� Quando sobre a mesma área territorial incida mais do que um plano sectorial ou mais 
do que um plano especial, o plano posterior deve indicar expressamente quais as 
normas do plano preexistente que revoga, sob pena de invalidade por violação deste” 
(Artigo 8º). 

���� “(...) Os planos municipais de ordenamento do território e, quando existam, os planos 
intermunicipais de ordenamento do território, devem acautelar a programação e a 
concretização das políticas de desenvolvimento económico e social e de ambiente, 
com incidência espacial, promovidas pela administração central, através dos planos 
sectoriais”. 

���� Os planos especiais de ordenamento do território prevalecem sobre os planos 
intermunicipais de ordenamento do território, quando existam, e sobre os planos 
municipais de ordenamento do território” (Artigo 9º). 

Deste modo, depreende-se que o PNPOT prevalece sobre todos os demais instrumentos de 
gestão territorial em vigor, define as orientações e opções para a elaboração de novos 
planos sectoriais e planos regionais de ordenamento do território, bem como o quadro 
estratégico a concretizar pelos novos planos municipais e intermunicipais de ordenamento 
do território. 

O PROT é um instrumento de natureza estratégica que visa desenvolver, à escala regional, 
as opções definidas pelo PNPOT e pelos PSOT, resolvendo as assimetrias de 
desenvolvimento existentes à escala inter-regional.  

O PIMOT assume-se como um instrumento de natureza estratégica que estabelece 
diretrizes de carácter genérico, com relevância na organização do território ao passo que os 
PMOT são instrumentos de natureza regulamentar pois vão classificar e qualificar o uso do 
solo, concretizando, à escala mais restrita, as orientações estabelecidas a níveis superiores. 

Salienta-se que a gestão e valorização dos recursos hídricos deve estar integrada nos 
vários IGT, contudo os PMOT, particularmente os PDM, reúnem as disposições necessárias 
à gestão do território municipal que constam dos instrumentos de âmbito nacional e 
regional, estabelecendo o modelo de organização espacial do ordenamento do território. Os 
PDM definem, ainda, as unidades de planeamento e gestão e os objetivos e os termos de 
referência para a elaboração de PU e PP. 

Em suma, o PGBH do Vouga, Mondego e Lis deverá traduzir as or ientações do PNPOT  
e ser compatível com as orientações do respetivo PROT . Relativamente aos PIMOT e 
PMOT, os mesmos deverão integrar  uma visão estratégica dos recursos hídricos 
decorrentes das orientações do respetivo PROT e do Plano de Gestão de Bacia 
Hidrográfica . Estas questões serão avaliadas no subcapítulo seguinte.  
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1.6.4.2. Instrumentos de gestão territorial aplicáv eis à área do PGBH do Vouga, 
Mondego e Lis 

A presente análise baseia-se essencialmente nos instrumentos de planeamento e 
ordenamento territorial da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis disponibilizados pela 
Direcção-Geral de Ordenamento e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) e pela Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), de modo a 
garantir-se a identificação do sistema de gestão territorial e articulação deste PGBH com os 
outros instrumentos de gestão territorial.  

No que concerne aos Planos Regionais de Ordenamento do Território, na área do PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis, ressalta-se: 

���� Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro) – A elaboração 
foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 31/2006, de 23 de Março16 
e a sua área de intervenção inclui os seguintes municípios: Águeda, Aguiar da Beira, 
Albergaria-a-Velha , Almeida, Alvaiázere, Anadia, Ansião, Arganil, Aveiro, Batalha , 
Belmonte, Cantanhede, Carregal do Sal, Castanheira de Pêra , Castelo Branco, 
Castro Daire, Celorico da Beira, Coimbra, Condeixa- a-Nova, Covilhã, Estarreja , 
Figueira de Castelo Rodrigo, Figueira da Foz, Fornos de Algodres , Fundão, Góis, 
Gouveia, Guarda , Idanha-a-Nova, Ílhavo, Leiria, Lousã , Mação, Mangualde, 
Manteigas, Marinha Grande, Mealhada,  Meda, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-
o-Velho, Mortágua, Murtosa, Nelas,  Oleiros, Oliveira de Frades, Oliveira do Bairro, 
Oliveira do Hospital, Ovar, Pampilhosa da Serra , Pedrógão Grande, Penacova, 
Penalva do Castelo , Penamacor, Penela , Pinhel, Pombal, Porto de Mós, Proença-a-
Nova, Sabugal, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Seia , Sertã, Sever do 
Vouga, Soure, Tábua, Tondela, Trancoso, Vagos , Vila de Rei, Vila Nova de Paiva, 
Vila Nova de Poiares , Vila Velha de Ródão, Viseu e Vouzela . Os concelhos 
destacados a negrito pertencem à área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis. O plano 
encontra-se em fase de consulta pública17; 

���� Plano de Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 
(PROTOVT)18 – “tem como área de intervenção as sub-regiões da Lezíria do Tejo, 
Médio Tejo e Oeste que em conjunto acolhem mais de 800 mil habitantes distribuídos 
por 8792 Km2 e 33 municípios dos distritos de Leiria, Santarém e Lisboa, a saber: 
Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Alenquer, Almeirim, Alpiarça, Arruda dos Vinhos, 
Azambuja, Benavente, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cartaxo, Chamusca, 
Constância, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Lourinhã, Nazaré, 
Óbidos, Ourém , Peniche, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal, Sobral 

                                                                 
 
 
16 Publicado no Diário da Republica n.º 59, I Série B, de 23 de Março de 2006 
17 www.ccdrc.pt/ 
18 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, publicada no Diário da República n.º 151, Suplemento, Série I de 
6 de Agosto de 2009 e retificada pela Declaração de Retificação n.º 71-A/2009, publicada no Diário da República nº 192, Série I de 2 
de Outubro de 2009 
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de Monte Agraço, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras e Vila Nova da Barquinha”19. 
Apenas parte do concelho de Ourém (assinalado a negrito) pertence à área do PGBH 
do Vouga, Mondego e Lis. 

���� Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT Norte)20 – encontram-se 
“concluídos todos os procedimentos legais exigíveis no Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), (...) está sujeito à aprovação do Governo 
Português”21. Dos 86 concelhos abrangidos22, fazem parte da área do PGBH do Vouga, 
Mondego e Lis os concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, 
São João da Madeira, Sernancelhe e Vale de Cambra . 

Uma vez que a maioria dos concelhos da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis está 
incluída no PROT Centro considera-se que este é o principal instrumento de gestão 
territorial de âmbito regional, pelo que será dado um destaque particular a este plano. 

Outra nota prende-se com o Plano de Ordenamento do Estuário do Rio Vouga (POE 
Vouga). Embora este plano ainda não esteja em vigor, dado que a sua elaboração está 
prevista que ocorra entre 2011 e 201223, devido à importância do mesmo para o âmbito do 
PGBH do Vouga, Mondego e Lis será referenciado no subcapítulo seguinte. 

O Quadro seguinte sistematiza estes instrumentos de gestão territorial aplicáveis à área do 
PGBH do Vouga, Mondego e Lis, os quais serão devidamente analisados nos subcapítulos 
seguintes. 

 

 

                                                                 
 
 
19 http://www.ccdr-lvt.pt/ 
20 Instituído pela Resolução do Conselho de Ministros nº 29/2006, de 23 de Março.  
21 www.ccdr-n.pt/ 
22 Alfândega da Fé, Alijó, Amarante, Amares, Arcos de Valdevez, Armamar, Arouca , Baião, Barcelos, Boticas, Braga, Bragança, 
Cabeceiras de Basto, Caminha, Carrazeda de Ansiães, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Chaves, Cinfães, Espinho, Esposende, 
Fafe, Felgueiras, Freixo de Espada à Cinta, Gondomar, Guimarães, Lamego, Lousada, Macedo de Cavaleiros, Maia, Marco de 
Canaveses, Matosinhos, Melgaço, Mesão Frio, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Moimenta da Beira, Monção, Mondim de 
Basto, Montalegre, Murça, Oliveira de Azeméis , Paços de Ferreira, Paredes, Paredes de Coura, Penafiel, Penedono, Peso da Régua, 
Ponte da Barca, Ponte de Lima, Porto, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Resende, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Maria da 
Feira , Santa Marta de Penaguião, Santo Tirso, São João da Madeira , São João da Pesqueira, Sernancelhe , Tabuaço, Tarouca, 
Terras de Bouro, Torre de Moncorvo, Trofa, Vale de Cambra , Valença, Valongo, Valpaços, Viana do Castelo, Vieira do Minho, Vila do 
Conde, Vila Flor, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila 
Real, Vila Verde, Vimioso, Vinhais e Vizela. 
23 www.arhcentro.pt 
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 Quadro 1.6.5 - Instrumentos de Gestão Territorial a plicáveis à área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis  

Bacias Planos Nacionais 
Planos Regionais de 

Ordenamento do Território 
Planos Especiais e Sectoriais de 

Ordenamento do Território 
Planos Municipais de 

Ordenamento do Território 

Lis 

− Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território 
(PNPOT) 

− Plano Nacional da Água (PNA) 

− Programa Nacional de Barragens 
com Elevado Potencial 
Hidroelétrico (PNBEPH) 

− Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais 
II (PEAASAR) 

− Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água (PNUEA) 

− Estratégia Nacional para os 
Efluentes Agropecuários e 
Agroindustriais (ENEAPAI) 

− Bases e Estratégia Nacional de 
Gestão Integrada da Zona 
Costeira (GIZC) 

− Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ENDS) 

− Estratégia Nacional de Adaptação 
às Alterações Climáticas 
(ENAAC) 

− Plano Regional de 
Ordenamento do Território do 
Centro (PROT CENTRO) 

− Plano Estratégico de 
Intervenção de Requalificação 
e Valorização da Ria de Aveiro 

− Plano Sectorial da Rede Natura 
2000 

− Plano de Bacia Hidrográfica do Lis 

− Plano de Bacia Hidrográfica do 
Mondego 

− Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Centro Litoral 

− Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira Ovar-Marinha Grande 

− Plano de Ordenamento Parque 
Natural das Serras de Aires e 
Candeeiros 

− Plano de Ordenamento do Espaço 
Marítimo 

Planos Diretores Municipais 
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Bacias Planos Nacionais 
Planos Regionais de 

Ordenamento do Território 
Planos Especiais e Sectoriais de 

Ordenamento do Território 
Planos Municipais de 

Ordenamento do Território 

Mondego 

− Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território 
(PNPOT) 

− Plano Nacional da Água (PNA) 

− Programa Nacional de Barragens 
com Elevado Potencial 
Hidroelétrico (PNBEPH) 

− Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais 
II (PEAASAR II) 

− Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água (PNUEA) 

− Estratégia Nacional para os 
Efluentes Agropecuários e 
Agroindustriais (ENEAPAI) 

− Bases e Estratégia Nacional de 
Gestão Integrada da Zona 
Costeira (GIZC) 

− Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ENDS) 

− Estratégia Nacional de Adaptação 
às Alterações Climáticas 
(ENAAC) 

− Plano Regional de 
Ordenamento do Território do 
Centro (PROT CENTRO) 

− Plano de Bacia Hidrográfica do Lis 

− Plano de Bacia Hidrográfica do 
Mondego 

− Plano de Bacia Hidrográfica do 
Vouga 

− Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Centro Litoral 

− Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Pinhal Interior Norte 

− Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Dão Lafões 

− Plano Regional de Ordenamento 
Florestal da Beira Interior Norte 

− Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira Ovar-Marinha Grande 

− Plano de Ordenamento da 
Albufeira de Fronhas 

− Plano de Ordenamento da 
Albufeira da Aguieira 

− Plano de Ordenamento da Área de 
Paisagem Protegida da Serra do 
Açor 

− Plano de Ordenamento do Parque 
Natural da Serra da Estrela 

− Plano de Ordenamento da Reserva 
Natural do Paul de Arzila 

− Plano de Ordenamento do Espaço 
Marítimo 

Planos Diretores Municipais 
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Bacias Planos Nacionais 
Planos Regionais de 

Ordenamento do Território 
Planos Especiais e Sectoriais de 

Ordenamento do Território 
Planos Municipais de 

Ordenamento do Território 

Vouga 

− Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território 
(PNPOT) 

− Plano Nacional da Água (PNA) 

− Programa Nacional de Barragens 
com Elevado Potencial 
Hidroelétrico (PNBEPH) 

− Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais 
II (PEAASAR II) 

− Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água (PNUEA) 

− Estratégia Nacional para os 
Efluentes Agropecuários e 
Agroindustriais (ENEAPAI) 

− Bases e Estratégia Nacional de 
Gestão Integrada da Zona 
Costeira (GIZC) 

− Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ENDS) 

− Estratégia Nacional de Adaptação 
às Alterações Climáticas 
(ENAAC) 

− Plano Regional de 
Ordenamento do Território do 
Centro (PROT CENTRO) 

− Plano de Bacia Hidrográfica do 
Vouga 

− Plano de Bacia Hidrográfica do 
Mondego 

− Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Dão Lafões 

− Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Centro Litoral 

− Plano Regional de Ordenamento 
Florestal da Área Metropolitana do 
Porto e entre Douro e Vouga 

− Plano Intermunicipal de 
Ordenamento do Território da Ria 
de Aveiro 

− Plano de Ordenamento da Reserva 
Natural das Dunas de São Jacinto 

− Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira Ovar-Marinha Grande 

− Plano de Ordenamento do Estuário 
do Rio Vouga 

− Plano de Ordenamento do Espaço 
Marítimo 

Planos Diretores Municipais 

Seguidamente sistematizam-se as diretrizes destes instrumentos de gestão territorial para o planeamento e ordenamento nacional, regional e 
municipal, assim como de âmbito especial e sectorial. 
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1.6.4.2.1. Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT)24 contempla 
orientações estratégicas para o desenvolvimento e coesão do território nacional, assumindo-
se como o quadro referencial de compromissos das políticas com incidência territorial, 
nomeadamente para os instrumentos de gestão territorial. O PNPOT define a estratégia de 
desenvolvimento para o “Portugal 2025”, sistematizada através de um plano de ação que 
contempla um conjunto articulado de objetivos estratégicos, objetivos específicos e medidas 
prioritárias. 

O PNPOT identifica 24 problemas para o ordenamento do território, contando entre eles a 
“degradação da qualidade da água e deficiente gestão dos recursos hídricos”, problema a 
resolver no horizonte temporal do plano.  

São definidos os seguintes objetivos estratégicos para Portugal25: 

���� a) Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, 
utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e 
minimizar os riscos; 

���� b) Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços 
ibérico, europeu, atlântico e global; 

���� c) Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas 
de suporte à integração e à coesão territoriais; 

���� d) Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos 
coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a 
coesão social; 

���� e) Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e 
incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e Administração 
Pública; 

���� f) Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação 
informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições.  

Considerando o âmbito do PGBH do Vouga, Mondego e Lis e as opções estratégicas 
territoriais para a Região Centro, assinalam-se as seguintes: 

���� Promover o potencial turístico, dando projeção internacional ao património natural, 
cultural e paisagístico; 

���� Mobilizar o potencial agropecuário e valorizar os grandes empreendimentos 
hidroagrícolas da região; 

���� Valorizar os recursos hídricos e recuperar a qualidade da água, concluindo os projetos 
integrados de despoluição; 

                                                                 
 
 
24 Aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, publicada no Diário da República n.º 170, I Série, de 4 de Setembro de 2007  
25 Aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, publicada no Diário da República n.º 170, I Série, de 4 de Setembro de 2007  
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���� Proteger e valorizar o litoral e ordenar as dinâmicas urbanas nestas áreas. 

Concretamente para os espaços onde se inserem as bacias do Lis, Mondego e Vouga, 
destacam-se as seguintes opções para o desenvolvimento do território: 

Centro Litoral 

���� Valorizar os grandes projetos hidroagrícolas do Baixo Mondego, Baixo Vouga e do Lis 
e promover o desenvolvimento do cluster horticultura de acordo com os princípios do 
bom ordenamento e de preservação dos recursos naturais; 

���� Compatibilizar o modelo de urbanização e de industrialização difusas com a 
preservação e valorização do potencial de desenvolvimento das atividades 
agropecuárias, dos sectores da pesca e da aquicultura e do turismo com a salvaguarda 
dos valores ambientais, patrimoniais e paisagísticos; 

���� Valorizar os recursos hídricos e concluir os projetos de despoluição integrada das 
bacias do Lis, do Mondego e do Vouga e ainda da Ria de Aveiro; 

Dão Lafões 

���� Sustentar o dinamismo de Viseu, reforçando a sua articulação com as cidades do 
Centro Litoral, e valorizar o seu papel estratégico para a estruturação de um eixo de 
desenvolvimento que se prolongue para o interior até à Guarda; 

���� Reforçar a dinâmica industrial do sistema urbano sub-regional, de forma a suportar a 
base económica do “território de Viseu”; 

���� Fomentar o turismo através da criação de um produto turístico sub-regional que 
combine o potencial existente nas múltiplas vertentes: cultura e património, natureza e 
paisagem, turismo ativo, termalismo e turismo de saúde, enoturismo, gastronomia 

O programa de ação do PNPOT identifica, ainda, como medidas prioritárias no campo dos 
recursos hídricos a necessidade de “estabelecer e implementar um programa de 
monitorização do estado químico e ecológico das águas de superfície e do estado químico e 
quantitativo das águas subterrâneas, incluindo as massas de água classificadas como 
zonas protegidas, visando o cumprimento dos objetivos ambientais definidos na Lei da Água 
(2007-2013)”. 

O PGBH do Vouga, Mondego e Lis terá de integrar os objetivos estratégicos, as opções 
para o desenvolvimento do território e medidas prioritárias do PNPOT, as quais também 
deverão ter sido consideradas no PROT Centro.  
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1.6.4.2.2. Plano Nacional da Água (PNA) 

O Plano Nacional da Água (PNA) assume-se como o elemento enquadrador para uma 
estratégia racional de gestão e utilização dos recursos hídricos nacionais, em articulação 
com o ordenamento do território e a conservação e proteção do ambiente. Deste modo, 
define as orientações de âmbito nacional para a gestão integrada dos recursos hídricos 
fundamentadas em diagnóstico da situação e definição de objetivos a alcançar através de 
medidas e ações. 

As grandes linhas de orientação que estruturam o PNA são:  

���� Aumento da produtividade da água e promoção do seu uso racional, com o máximo 
respeito pela integridade territorial das bacias hidrográficas 

���� Proteção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos ecossistemas 
associados  

���� Satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento económico e 
social do país  

���� Respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e satisfação dos 
compromissos internacionais assumidos pelo Estado português  

���� Acesso à informação e participação dos cidadãos na gestão dos recursos hídricos 

No seguimento dos objetivos gerais do PNA26 assinalam-se os subsequentes objetivos 
específicos: 

���� Promover a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das utilizações dos 
recursos hídricos, como forma de gerir a procura e garantir as melhores condições 
ambientais futuras. 

���� Assegurar a gestão integrada do Domínio Hídrico, promovendo a integração da 
componente recursos hídricos nas outras políticas sectoriais e assegurando a 
integridade hídrica das Regiões Hidrográficas, bem como a integração dos aspetos da 
quantidade e da qualidade da água e dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais. 

���� Promover a gestão sustentável da procura da água, baseada na gestão racional dos 
recursos e nas disponibilidades existentes em cada bacia hidrográfica e tendo em 
conta a proteção a longo prazo dos meios hídricos disponíveis e as perspetivas 
socioeconómicas. 

���� Promover o aumento do conhecimento, estudo e a investigação aplicada dos sistemas 
hídricos. 

                                                                 
 
 
26 Promover a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das utilizações dos recursos hídricos; Assegurar a gestão integrada do domínio hídrico; 
Promover a gestão sustentável da procura de água; Promover a racionalização, a otimização e a eficácia do quadro institucional; Promover a informação e 
a participação das populações; Promover o aumento do conhecimento, do estudo e da investigação. 
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���� Promover a aplicação efetiva do regime económico financeiro ao Domínio Público 
Hídrico, nomeadamente aos princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador e, 
ainda, estabelecer um sistema de preços da água. 

���� Promover a racionalização, a otimização e a eficácia do quadro institucional, a 
adequação do quadro normativo nacional às novas perspetivas e exigências da gestão 
e planeamento em matéria de recursos hídricos e o cumprimento da legislação 
comunitária e dos acordos internacionais subscritos por Portugal. 

���� Promover a informação e a participação das populações e das suas instituições 
representativas nos processos de planeamento e gestão dos recursos hídricos. 

Pelo exposto, depreende-se que, necessariamente, o PGBH do Vouga, Mondego e Lis 
deverá considerar os referidos objetivos estabelecidos no PNA.  

“Com efeito o Plano Nacional da Água perspetiva a utilização dos recursos hídricos numa 
ótica de gestão da procura, de otimização de recursos, de eficiência, de integração dos dois 
ramos – abastecimento e tratamento – do ciclo da água, de consideração da água como 
bem económico e de sustentabilidade ambiental dos recursos hídricos. Os Planos de Bacia 
integram igualmente essas perspetivas donde se pode concluir, também neste domínio, pela 
articulação e coerência entre os objetivos. 

Os Planos de Bacia, pelo seu carácter mais executivo em termos de pormenor, que lhes 
advém do facto de serem de nível inferior ao Plano Nacional da Água, têm uma natureza 
mais restrita em termos espaciais e apresentam maior desagregação, nomeadamente 
através de objetivos operacionais para a resolução de problemas específicos de cada bacia, 
desagregação essa que se entendeu não ser adequada para um Plano com a natureza do 
Plano Nacional da Água. 

A articulação fundamental entre os objetivos dos PBH e os do Plano Nacional da Água 
realiza-se através dos objetivos gerais e específicos, sendo no entanto de salientar que um 
objetivo geral do Plano Nacional da Água pode ter, em termos de expressão, 
correspondência em mais do que um objetivo dos Planos de Bacia Hidrográfica”27. 

1.6.4.2.3. Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico 
(PNBEPH) 

O objetivo primordial do Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial 
Hidroelétrico (PNBEPH) consistiu na identificação e definição de prioridades para os 
investimentos a realizar em aproveitamentos hidroelétricos no horizonte 2007-2020, assente 
nos seguintes objetivos gerais: 

���� Contribuição para as metas de produção de energia com origem em fontes renováveis; 

���� Redução da dependência energética nacional; 

���� Redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE). 

                                                                 
 
 
27 http://www.inag.pt/inag2004/port/a_intervencao/planeamento/pna/pdf_pna_v2/v2_c6_t2.pdf 
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No âmbito dos estudos realizados28, e através da ponderação de aspetos técnicos, 
económicos, sociais e ambientais, o PNBEPH conduziu à seleção de 10 novos grandes 
aproveitamentos hidroelétricos (num total de 25 aproveitamentos analisados). Estes 
projetos, entre outros investimentos previstos, irão permitir um aumento da potência 
instalada adicional da ordem de 2000 MW, que contribuirão para atingir uma capacidade 
instalada hidroelétrica nacional superior a 7000 MW em 2020, conforme estabelecido nas 
metas a atingir definidas pelo Ministério da Economia e Inovação, em 2007, e que 
representará uma redução, de 54% para 33%, do potencial hídrico por aproveitar, até 2020. 

 

O PNBEPH assume ainda particular relevância no contexto nacional, na medida em que irá 
dar cumprimento ao objetivo estabelecido pelo Governo em termos de produção de energia 
com origem em fontes renováveis para o ano 2020, redução da dependência energética 
nacional e redução das emissões de CO2. 

Para a instalação de 2 000 MW de potência instalada adicional, terá de se assegurar a 
implementação de um conjunto de novos aproveitamentos hidroelétricos e para os quais 
contribuirão, até 2010, os seguintes projetos (em construção): 

���� A antecipação dos reforços de potência nas centrais de Picote e Bemposta 
(+ 409 MW), bem como a concretização, até 2015, da duplicação da central de Alqueva 
(+ 260 MW); 

���� A concretização dos aproveitamentos, em fase de implementação, de Ribeiradio 
(70 MW, 110 GWh/ano) e Baixo Sabor (170 MW, 230 GWh/ano), que corresponderão, 
no conjunto a 909 MW, ou seja, cerca de 45% do valor a instalar até 2020. 

De referir que a seleção dos 10 novos aproveitamentos hidroelétricos, considerados os mais 
viáveis para o cumprimento das metas estabelecidas, se baseou numa análise dos 
benefícios direta e indiretamente associados à implementação de cada aproveitamento e 
dos eventuais aspetos negativos que possam derivar da sua execução e exploração, 
através de um conjunto de critérios de avaliação de natureza técnica, económica, social e 
ambiental, consubstanciados em quatro Opções Estratégicas, devidamente analisadas em 
sede de avaliação ambiental estratégica: 

���� A – Potencial hidroelétrico do aproveitamento (representa os objetivos fundamentais do 
programa, em que são avaliados os aspetos técnicos e económicos considerados 
relevantes para a determinação da valia hidroelétrica de cada aproveitamento); 

���� B – Otimização do potencial hídrico da bacia hidrográfica (representa os aspetos 
socioeconómicos associados à implementação do aproveitamento, que podem 
aumentar o interesse da sua execução para satisfação de outras utilizações, mas que 
não são, por si só, determinantes para a definição da viabilidade do empreendimento); 

                                                                 
 
 
28 Dado tratar-se de um programa que enquadrava futuros aproveitamentos hidroelétricos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 
de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, o PNBEPH teve que obedecer a um processo de Avaliação Ambiental Estratégica, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. De referir que a mencionada Avaliação Ambiental Estratégica não substituiu a aplicação do regime 
de Avaliação de Impacte Ambiental dos projetos. 
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���� C – Conflitos / Condicionantes ambientais (pondera os aspetos ambientais que poderão 
ser determinantes para a viabilidade de determinado aproveitamento ou que poderão 
condicionar fortemente o seu calendário); 

���� D – Ponderação energética, socioeconómica e ambiental (define a valia global de cada 
aproveitamento, através da ponderação quantitativa do respetivo potencial de produção 
de energia, da possibilidade da sua utilização para fins múltiplos e da consideração dos 
aspetos ambientais mais relevantes associados à execução dos aproveitamentos). 

A identificação dos 10 novos aproveitamentos hidroelétricos selecionados a nível nacional 
encontra-se no Quadro 1.6.6, ordenado por ordem decrescente de potência instalada 
prevista. 

Quadro 1.6.6 - Principais características dos aprov eitamentos selecionados para o PNBEPH 

Aproveitamento Bacia Rio Tipo 

Área 
da 

bacia 
(km 2) 

Capacidade 
da albufeira 

(km 2) 

Potência 
instalada 

(MW) 

Energia 
produzida 
(GWh/ano) 

Foz Tua Douro Tua Reversível 3822 310 234 340 

Fridão Douro Tâmega - 2630 195 163 299 

Padroselos Douro Beça/Tâmega Reversível 315 147 113 102 

Gouvães Douro Torno/Tâmega Reversível 100 13 112 153 

Daivões Douro Tâmega Reversível 1984 66 109 148 

Vidago Douro Tâmega Reversível 1557 96 90 114 

Almourol Tejo Tejo - 67323 20 78 209 

Pinhosão Vouga Vouga Reversível 401 68 77 106 

Girabolhos Mondego Mondego Reversível 980 143 72 99 

Alvito Tejo Ocreza - 968 209 48 62 

TOTAL 1266 1096 1632 

Fonte: PNBEPH, 2007 

Pelo exposto na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis destacam-se 2 aproveitamentos 
hidroelétricos (AH): Pinhosão no rio Vouga (Figura 1.6.7) e Girabolhos no rio Mondego 
(Figura 1.6.8). 
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Fonte: PNBEPH, 2007 

Figura 1.6.7 – Aproveitamento Hidroelétrico do Pinh osão 

 
Figura 1.6.8 – Aproveitamento Hidroelétrico de Gira bolhos 
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No PNBEPH encontram-se identificadas outras utilizações dos aproveitamentos 
hidroelétricos, para além da produção de energia elétrica, de que se destacam os usos 
lúdico-recreativos das albufeiras, a reserva de água associada ao fornecimento para 
abastecimento e para rega, controlo de cheias e combate a incêndios florestais.  

No âmbito do PNBEPH não se encontra prevista a calendarização específica para a 
realização de cada um dos aproveitamentos hidroelétricos selecionados, dado que o 
cumprimento das metas de potência instalada estabelecidas só poderá ser atingido com a 
concretização dos 10 aproveitamentos. Deste modo, o PGBH do Vouga, Mondego e Lis 
deverá considerar a previsão destes dois aproveitam entos hidroelétricos definidos no 
PNBEPH.  

1.6.4.2.4. Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico 
(PNBEPH) 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais II, 
2006-2013 (PEAASAR)29 estabelece orientações estratégicas, pressupostos de base, 
objetivos e prioridades operacionais para o sector, definindo três grandes objetivos 
estratégicos:  

���� A universalidade, a continuidade e a qualidade do serviço - Solidariedade nacional e 
regional nas soluções adotadas, contribuindo para o pagamento do serviço a um preço 
justo e adaptado ao poder de compra dos utilizadores; Lógica de serviço com elevada 
qualidade e fiabilidade, privilegiando a adequada cobertura da população em 
detrimento da rentabilidade imediata dos investimentos; 

���� A sustentabilidade do sector - Melhoria da produtividade e da eficiência em articulação 
com o Programa Nacional de Ação para o Crescimento e o Emprego (Estratégia de 
Lisboa) e com o Plano Tecnológico; Coordenação com as políticas de desenvolvimento 
regional, nomeadamente como forma de consolidar a integração de cada entidade 
gestora no tecido social e empresarial da respetiva área de atuação; Credibilidade, 
eficácia, equilíbrio e transparência dos modelos de gestão do sector 

���� A proteção dos valores ambientais - Incorporação dos princípios subjacentes à 
estratégia nacional e comunitária para o desenvolvimento sustentável; Afirmação das 
boas práticas ambientais, nomeadamente no âmbito da implementação da Lei da Água, 
ajudando, pelo exemplo, à evolução no mesmo sentido do tecido empresarial 
envolvente; Reforço dos mecanismos de regulação, controlo e penalização. 

  

                                                                 
 
 
29 Aprovado pelo Despacho nº 2339/2007 de 14 de Fevereiro, publicado no Diário da República, n.º 32, II, de 14 de Fevereiro de 2007 
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Os principais objetivos operacionais definidos no PEAASAR 2006-2013 são: 

���� Servir cerca de 95% da população total do País com sistemas públicos de 
abastecimento de água e servir cerca de 90% da população total do País com sistemas 
públicos de saneamento de águas residuais urbanas, sendo que em cada sistema 
integrado de saneamento o nível de atendimento desejável deve ser de pelo menos 
70% da população abrangida; 

���� Obter níveis adequados de qualidade de serviço, mensuráveis pela conformidade dos 
indicadores de qualidade do serviço definidos pela entidade reguladora; 

���� Estabelecer orientações para a definição das tarifas ao consumidor final, evoluindo 
tendencialmente para um intervalo razoável e compatível com a capacidade económica 
das populações; 

���� Garantir a recuperação integral dos custos incorridos dos serviços; 

���� Otimizar a gestão operacional e eliminar custos de ineficiência; 

���� Contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado nacional e local; 

���� Cumprir os objetivos decorrentes do normativo nacional e comunitário; 

���� Garantir uma abordagem integrada na prevenção e no controlo da poluição provocada 
pela atividade humana e pelos sectores produtivos; 

���� Aumentar a produtividade e competitividade do sector através de soluções que 
promovam a eco-eficiência; 

Das medidas previstas para a consecução destes objetivos, e dado o intuito do PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis, destaca-se a seguinte: “implementar as disposições da Lei 
n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, Lei-Quadro da Água, diretamente relacionadas com o 
abastecimento de água e o saneamento de águas residuais e incentivar o uso eficiente da 
água e o controlo e a prevenção da população”. 

Pelo exposto, o PGBH do Vouga, Mondego e Lis deverá estar devidamente articulado com 
o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais II, 2006-
2013.  

1.6.4.2.5. Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 

O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA)30 “tem como principal 
finalidade a promoção do uso eficiente da água em Portugal, especialmente nos sectores 
urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de escassez hídrica e 
para melhorar as condições ambientais nos meios hídricos”, contribuindo para a 
“consolidação de uma nova cultura da água em Portugal, através da qual este recurso seja 
crescentemente valorizado, tanto pela sua importância para o desenvolvimento humano e 
económico como pela preservação e valorização do meio natural, no espírito do conceito de 
desenvolvimento sustentável”.  

                                                                 
 
 
30 Aprovado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, publicada no Diário da República n.º 124, I Série B, de 30 de Junho de 2005 
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O PNUEA assenta em quatro áreas programáticas, compreendendo cada uma delas um 
conjunto de ações: 

���� Medição e reconversão de equipamentos de utilização da água; 

���� Sensibilização, informação e educação; 

���� Regulamentação e normalização; 

���� Formação e apoio técnico. 

As metas previstas, ao fim de um período de 10 anos, são: 

���� Consumo urbano – eficiência de utilização da água de 80% 

���� Consumo agrícola - eficiência de utilização da água de 65% 

���� Consumo industrial – eficiência de utilização da água de 85% 

O PGBH do Vouga, Mondego e Lis, para ser conforme com este programa, terá de 
promover um uso mais eficiente da água disponível, otimizando a utilização desse recurso 
(eficiência de utilização) pelos sectores urbano, agrícola e industrial, sem, contudo, pôr em 
causa os objetivos pretendidos (de eficácia de utilização) ao nível das necessidades vitais, 
da qualidade de vida e do desenvolvimento socioeconómico. 

1.6.4.2.6. Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais 
(ENEAPAI) 

A Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI)31 
pretende resolver alguns dos problemas ambientais de alguns sectores como seja o da 
produção pecuária e o agroindustrial, assim como a necessidade de programar os 
financiamentos associados às intervenções propostas. Para tal, segue as seguintes 
orientações: 

���� Adotar um modelo institucional para a conceção, construção, gestão e exploração das 
soluções de valorização e de tratamento de efluentes, através de entidades com 
reconhecida capacidade técnica, que garanta o bom funcionamento das instalações e o 
controlo das descargas; 

���� Adotar soluções coletivas para o tratamento dos efluentes, quando tal se revelar a 
solução técnica, económica e ambientalmente mais adequada; 

���� Aplicar uma tarifa de tratamento ao utilizador o mais baixa possível, através da escolha 
da melhor solução técnica e que seja também a melhor solução em termos 
económicos, refletindo um modelo de gestão e exploração otimizado; 

���� Garantir a responsabilidade e o envolvimento dos sectores económicos. 

Os Objetivos Estratégicos são: I) cumprimento no normativo ambiental e dos objetivos da 
política de ambiente e de ordenamento de trabalho; II) sustentabilidade dos modelos de 
gestão; e III) gestão eficiente dos recursos financeiros.  

                                                                 
 
 
31 Aprovada pelo Despacho n.º 8277/2007, de 9 de Maio, publicado no Diário da República n.º 89, II Série, de 9 de Maio de 2007 
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“Para atingir os Objetivos Estratégicos e para implementar a Estratégia delineada, define-se 
um conjunto de medidas que se considera fundamental para o sucesso da ENEAPAI. As 
medidas indicadas são aquelas que, nesta fase, se consideram prioritárias, podendo outras 
vir a ser identificadas no futuro, resultado do processo de implementação e das ações de 
monitorização”. São elas: 

���� Medida 1 - Criar uma Estrutura de Coordenação e de Acompanhamento 

���� Medida 2 - Elaborar Planos Regionais de Gestão Integrada 

���� Medida 3 - Definir Modelos Financeiros de Suporte 

���� Medida 4 - Implementar Modelos de Gestão e Desenvolver Sistemas de Informação 

���� Medida 5 - Rever e Adequar o Normativo Legal 

���� Medida 6 - Elaborar Manuais de Boas Práticas 

���� Medida 7 - Definir o Quadro de Investigação e Desenvolvimento 

A ENEAPAI fornece orientações que devem ser consideradas no PGBH do Vouga, 
Mondego e Lis, nomeadamente as que se referem à eliminação das inúmeras situações de 
poluição das fontes (pecuária e agro industrial). 

1.6.4.2.7. Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC) 

A Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC)32 integra-se no 
âmbito da Gestão Integrada da Zona Costeira que “procura conciliar as diferentes políticas 
com impacto na zona costeira de acordo com um quadro de referência que facilite a 
ponderação de interesses e a coordenação das intervenções de todos os que são 
responsáveis e estão envolvidos na utilização, ordenamento, planeamento, gestão e 
desenvolvimento destas áreas”. Por conseguinte, a “missão da ENGIZC é garantir a 
adequada articulação e coordenação das políticas e dos instrumentos que asseguram o 
desenvolvimento sustentável da zona costeira”, nomeadamente as convenções 
internacionais e as orientações comunitárias e nacionais que lhe servem de 
enquadramento. 

“A Visão da ENGIZC assenta no sistema de princípios definidos no documento «Bases para 
a Estratégia da Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional», os quais integram as 
orientações comunitárias e o sistema de valores refletidos nos instrumentos de gestão 
territorial nacionais e que deverão orientar a ENGIZC: 

���� i) Sustentabilidade e solidariedade intergeracional, promovendo a compatibilização em 
todo o território nacional entre o desenvolvimento socioeconómico e a conservação da 
natureza, da biodiversidade e da geodiversidade, num quadro de qualidade de vida das 
populações atuais e vindouras; 

                                                                 
 
 
32 Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de Setembro, publicada no Diário da República n.º 174, I Série, de 8 de Setembro 
de 2009 
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���� ii) Coesão e equidade, assegurando o equilíbrio social e territorial e uma distribuição 
equilibrada dos recursos e das oportunidades pelos diversos grupos sociais, classes 
geracionais e territórios; 

���� iii) Prevenção e precaução, prevendo e antecipando os problemas e adotando uma 
atitude cautelar face ao défice de conhecimento ou à insuficiente capacidade de 
intervenção, minimizando riscos e impactos negativos; 

���� iv) Abordagem sistémica, criando uma nova cultura transversal, intersectorial e 
interdisciplinar que permita uma visão integradora e prospetiva da zona costeira; 

���� v) Conhecimento científico e técnico, apoiando as decisões de medidas de 
ordenamento e gestão na compreensão dos fenómenos e da sua evolução dinâmica e 
na resolução dos conflitos de uso que se colocam à zona costeira; 

���� vi) Subsidiariedade, coordenando os procedimentos dos diversos níveis da 
Administração Pública e dos níveis e especificidades regionais/locais, de forma a 
privilegiar o nível decisório mais próximo do cidadão; 

���� vii) Participação, potenciando o ativo envolvimento do público, das instituições e dos 
agentes locais e reforçando a consciência cívica dos cidadãos, através do acesso à 
informação e à intervenção nos procedimentos de elaboração, execução, avaliação e 
revisão dos instrumentos de gestão territorial; 

���� viii) Co -responsabilização, envolvendo a partilha da responsabilidade nas opções de 
gestão da zona costeira com a comunidade, os agentes económicos, os cidadãos e 
associações representativas, através da aplicação não só dos princípios do poluidor — 
pagador e do utilizador — pagador, mas também de formas institucionais e de 
cooperação interinstitucional (multi-escala e transversal) que permitam uma gestão 
mais próxima dos cidadãos e dos utentes da zona costeira; 

���� ix) Operacionalidade, criando mecanismos legais, institucionais, financeiros e 
programáticos eficazes e eficientes, capazes de garantir a realização dos objetivos e 
das intervenções”. 

As opções estratégias da ENGIZC apresentam-se no Quadro seguinte: 
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Quadro 1.6.7 - Opções estratégicas da ENGIZC 

 

Fonte: ENGIZC, 2009 

 

A Visão, os princípios e as opções estratégicas orientaram a definição dos seguintes 
objetivos (de carácter temático e transversal) da ENGIZC: 

���� Objetivos temáticos: 

– Conservar e valorizar os recursos e o património natural, paisagístico e cultural; 

– Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactos de natureza ambiental, 
social e económica; 

– Promover o desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de riqueza e que 
contribuam para a valorização de recursos específicos da zona costeira; 

– Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os ecossistemas e as 
paisagens costeiros. 

���� Objetivos transversais: 

– Desenvolver a cooperação internacional; 

– Reforçar e promover a articulação institucional e a coordenação de políticas e 
instrumentos; 

– Desenvolver mecanismos e redes de monitorização e observação; 

– Promover a informação e a participação pública 
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De entre as 20 medidas apresentadas na Estratégia, considera-se que o PGBH do Vouga, 
Mondego e Lis deverá estar em conformidade e contribuir, de forma direta e indireta, para 
as seguintes medidas da ENGIZC: 

���� M_06: Promover a gestão integrada dos recursos minerais costeiros 

���� M_07: Identificar e caracterizar as áreas de risco e vulneráveis e tipificar mecanismo de 
salvaguarda 

���� M_10: Proceder ao inventário do domínio hídrico e avaliar a regularidade das situações 
de ocupação do domínio público marítimo 

���� M_11: Integrar no quadro dos instrumentos de gestão territorial a problemática da 
gestão integrada da zona costeira 

1.6.4.2.8. Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015)33 tem por desígnio 
“retomar uma trajetória de crescimento sustentado que torne Portugal, no horizonte de 2015, 
num dos países mais competitivos e atrativos da União Europeia, num quadro de elevado 
nível de desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade social”. 
Como tal, os principais objetivos da ENDS 2015 são: 

���� Preparar Portugal para a «Sociedade do Conhecimento» 

���� Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética 

���� Melhor Ambiente e Valorização do Património 

���� Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social 

���� Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território 

���� Um Papel Ativo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação Internacional 

���� Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada. 

Destes objetivos, e considerando o âmbito do Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica, 
assinala-se o objetivo 3 “melhor ambiente e valorização do património” o qual “visa 
assegurar um modelo de desenvolvimento que integre, por um lado, a proteção do 
ambiente, com base na conservação e gestão sustentável dos recursos naturais, por forma 
a que o património natural seja evidenciado como fator de diferenciação positiva e, por 
outro, o combate às alterações climáticas que, sendo em si mesmo um desafio para 
diversos sectores da sociedade, deve ser encarado como uma oportunidade para promover 
o desenvolvimento sustentável. Tem-se em vista, também, a preservação e valorização do 
património construído”.  

                                                                 
 
 
33 Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministro n.º 109/2007, de 20 de Agosto publicada no Diário da República n.º 159, I Série, de 20 de Agosto de 
2007 
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Apresentam-se seguidamente as prioridades estratégicas e os vetores estratégicos do 
referido objetivo que se relacionam, direta e indiretamente, com os recursos hídricos 
(Quadro 1.6.8). 

Quadro 1.6.8 - Seleção das prioridades estratégicas  e vetores estratégicos da ENDS 2015 que se relacio nam com 
os recursos hídricos 

Prioridades Estratégicas Vetores Estratégicos 

III.3.2. Gestão Integrada da água e seu 
aproveitamento eficiente 

Gestão integrada da água para alcançar o bom 
estado das massas de água e o uso eficiente da 
água aplicando, designadamente o Programa 
Nacional para o Uso Eficiente da Água 

Dotar a generalidade da população com 
serviços de abastecimento de água e de 
tratamento de águas residuais com elevado 
nível de qualidade 

Promover e implementar a estratégia de gestão 
integrada da zona costeira e promover o 
ordenamento das zonas envolventes de 
estuários e albufeiras 

III.3.3. Aproveitamento dos oceanos 
como fator de diferenciação e 

desenvolvimento  

Promoção do conhecimento científico dos 
oceanos e do seu aproveitamento económico 

Conservação da biodiversidade marinha e 
gestão sustentável das pescas 

Promoção da segurança marítima e prevenção 
de acidentes nos oceanos 

III.3.4. Atividades agrícolas e florestais 
desenvolvidas em base sustentável, 
compatibilizadas com a conservação 

da natureza e a valorização da 
paisagem 

Proteção e conservação dos solos com maior 
potencialidade agrícola 

Incentivos à agricultura competitiva em termos 
sustentáveis 

Gestão sustentável dos recursos florestais e sua 
proteção adequada 

III.3.7. Gestão integrada de resíduos 

Gestão integrada dos resíduos sólidos, 
designadamente dos resíduos urbanos, 
industriais e hospitalares, visando a redução, 
reutilização, reciclagem e valorização, bem 
como a sua eliminação de forma segura e 
eficaz, em particular, dos resíduos industriais 
perigosos 

Fonte: ENDS 2015, 2007 

A ENDS 2015 define metas, para cada objetivo. Dado o intuito desta caracterização, 
assinalam-se seguidamente apenas as principais metas do objetivo 3 “melhor ambiente e 
valorização do património” por serem as que mais se relacionam com a gestão dos recursos 
hídricos: 

���� Atingir em 2011 uma eficiência de utilização da água de 80% nos sistemas de 
abastecimento de água para consumo humano de consumo urbano, de 66% nos 
sistemas agrícolas e de 84% nos sistemas de abastecimento industrial. 
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���� Garantir que a generalidade da população é servida por sistemas de abastecimento de 
água e de drenagem e tratamento de águas residuais com elevado nível de qualidade 
com preços acessíveis. 

���� Assegurar o cumprimento das normas de qualidade águas para consumo humano e 
implementar os planos de melhoria da qualidade das massas de água que se destinam 
à produção de água para consumo humano e dos sistemas de tratamento e distribuição 
de água. 

Deste modo, o PGBH do Vouga, Mondego e Lis deverá entrar em linha de conta com as 
metas consideradas na ENDS 2015, embora o prazo das mesmas, em alguns casos, já 
tenha expirado. 

1.6.4.2.9. Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) 

A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC)34 pretende aumentar 
a consciencialização sobre as alterações climáticas, manter atualizado e disponível o 
conhecimento científico sobre as mesmas e os seus impactes e, ainda, reforçar as medidas 
que Portugal terá de adotar, à semelhança da comunidade internacional, com vista ao 
controlo dos seus efeitos.  

Neste sentido, a ENAAC estrutura-se de acordo com os quatro objetivos seguintes:  

���� Informação e conhecimento,  

���� Redução da vulnerabilidade e aumento da capacidade de resposta, 

���� Promoção da participação, sensibilização e divulgação  

���� Desenvolvimento da cooperação internacional. 

A ENAAC implicará medidas de adaptação as quais são consideradas “ a resposta que os 
vários decisores e agentes devem tomar para fazer face aos riscos e impactes resultantes 
das alterações climáticas que foram previamente identificados. O objetivo dessas medidas 
pode ser: anular ou reduzir significativamente o risco de danos; potenciar os benefícios; 
reduzir ou mitigar as consequências de fenómenos resultantes das alterações do clima”. 

De entre os sectores estratégicos para adaptação às alterações climáticas assinalam-se, no 
âmbito do Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica, os recursos hídricos e a zona costeira. 
De qualquer das formas, as medidas de adaptação deverão ser planeadas  à escala das 
bacias hidrográficas, ou seja no PGBH do Vouga, Mondego e Lis . 

1.6.4.2.10. Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) 

A Rede Natura 2000 é definida nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, diploma que revê a 
transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de 
Abril (relativa à conservação das aves selvagens), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do 
Conselho, de 21 de Maio (relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

                                                                 
 
 
34 Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 24/2010, publicada no Diário da República n.º 64, I Série, de 1 de Abril de 2010. 



 
  

 

Capítulo 1.6 – Caracterização do Uso do Solo e Ordenamento do Território │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │52 
 

selvagens). Aquele diploma define a Rede Natura 2000 como uma rede ecológica de âmbito 
europeu que compreende as áreas classificadas como: 

���� Zonas de Proteção Especial (ZPE) - criadas ao abrigo da Diretiva Aves e que se 
destinam essencialmente a garantir a conservação das espécies de aves, e seus 
habitats (listadas no anexo I da Diretiva) e das espécies de aves migratórias (não 
referidas no anexo I) e que ocorram de forma regular; 

���� Zonas Especiais de Conservação (ZEC) – criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, com o 
objetivo expresso de contribuir para assegurar a biodiversidade, através da 
conservação dos habitats naturais e seminaturais (anexo I da Diretiva) e dos habitats 
de espécies da flora e da fauna selvagens (anexo II da Diretiva) considerados 
ameaçados no espaço da União Europeia.  

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000)35 “é um instrumento de gestão 
territorial, que visa a salvaguarda e valorização dos Sítios e das ZPE do território 
continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação 
favorável nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão da biodiversidade.  

Trata-se de um plano desenvolvido a uma macroescala (1:100.000) para o território 
continental, que caracteriza os habitats naturais e seminaturais e as espécies da flora e da 
fauna presentes nos Sítios e ZPE, e define as orientações estratégicas para a gestão do 
território abrangido por aquelas áreas, considerando os valores naturais que nelas ocorrem.  

O PSRN2000 vincula as entidades públicas, dele se extraindo orientações estratégicas e 
normas programáticas para a atuação da administração central e local”. (www.icnb.pt). 

O Quadro seguinte apresentam-se as ZPE e os SIC na área do PGBH do Vouga, Mondego 
e Lis. 

Quadro 1.6.9 - ZPE e SIC na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

Área classificada Aprovação Concelhos abrangidos 

Zona de 
Proteção 
Especial 
(ZPE) 

PTZPE0004 Ria de Aveiro Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 
de Setembro de 1999 

Águeda; Albergaria-a-
Velha; Aveiro; Estarreja; 

Ílhavo; Mira; Murtosa; 
Oliveira do Bairro; Ovar, 

Vagos 

PTZPE0005 Paul de Arzila Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 
de Setembro de 1999 

Coimbra; Condeixa-a-
Nova; Montemor-o-Velho 

PTZPE0040 Paul de Taipal Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 
de Setembro de 1999 Montemor-o-Velho 

PTZPE0006 Paul de Madriz Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 
de Setembro de 1999 Soure 

                                                                 
 
 
35 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho, publicada no Diário da República n.º 139, I Série, de 21 de Julho de 
2008 
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Área classificada Aprovação Concelhos abrangidos 

Sítios de 
Importância 
Comunitária 
(SIC) 

PTCON0055 Dunas de Mira, Gândara 
e Gafanhas 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho 

Cantanhede; Figueira da 
Foz; Mira; Vagos 

PTCON0015 Serras de Aire e 
Candeeiros 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho 

Alcanena; Alcobaça; 
Batalha; Ourém; Porto 

de Mós; Rio Maior; 
Santarém; Torres Novas 

PTCON0046 Azabuxo / Leiria Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho Leiria 

PTCON0045 Sicó / Alvaiazere Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho 

Ansião; Alvaiázere; 
Ferreira do Zêzere; 

Ourém; Penela; Pombal; 
Soure; Tomar 

PTCON0060 Serra da Lousã Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho 

Castanheira de Pêra; 
Figueiró dos Vinhos; 

Góis; Lousã; Miranda do 
Corvo 

PTCON0005 Paul de Arzila 
Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 142/97 de 28 de 
Agosto 

Coimbra; Condeixa-a-
Nova; Montermor-o-

Velho 

PTCON0051 Complexo do Açor Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho 

Arganil; Covilhã; 
Pampilhosa da Serra; 

Seia 

PTCON0027 Carregal do Sal 
Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 142/97 de 28 de 
Agosto 

Carregal do Sal; Oliveira 
do Hospital; Seia; Tábua 

PTCON0014 Serra da Estrela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho 

Celorico da Beira; 
Covilhã; Gouveia; 

Guarda; Manteigas; Seia 

PTCON0026 Rio Vouga 
Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 142/97 de 28 de 
Agosto 

Águeda; Albergaria-a-
Velha; Sever do Vouga 

PTCON0047 Serras da Freita e Arada Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho 

Arouca; Castro Daire; 
São Pedro do Sul; Vale 

de Cambra 

PTCON0016 Cambarinho Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho Vouzela 

 

O PGBH do Vouga, Mondego e Lis não deverá pôr em causa os objetivos de conservação 
das Zonas de Proteção Especial e dos Sítios de Importância Comunitária consignados no 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 e que estão inseridas nas bacias do Vouga, Mondego 
e Lis. 
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1.6.4.2.11. Planos de Bacia Hidrográfica (Lis, Mondego e Vouga) 

A bacia hidrográfica apresenta-se como uma unidade de análise com valências importantes 
justificativas da elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) que “(...) definem 
orientações de valorização, proteção e gestão equilibrada da água, de âmbito territorial, 
para uma bacia hidrográfica ou agregação de pequenas bacias hidrográficas”36. 

Na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis assinala-se a ratificação dos seguintes PBH 
(Quadro 1.6.10): 

Quadro 1.6.10 - Planos Bacia Hidrográfica na área d o PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

PBH Aprovação Concelhos abrangidos 

Lis 

Decreto Regulamentar n.º 
23/2002, de 3 de Abril, 
publicado no Diário da 

República n.º 78, I Série B, 
de 3 de Abril de 2002 

Marinha Grande, Alcobaça, Batalha, Leiria, 
Pombal, Porto de Mós, Ourém 

Mondego 

Decreto Regulamentar n.º 
9/2002, de 1 de Março, 
publicado no Diário da 

República n.º 51, I Série B, 
de 1 de Março de 2002 

Arganil, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira 
da Foz, Lousã, Miranda do Corvo, 

Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, 
Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila 

Nova de Poiares, Carregal do Sal, 
Mangualde, Mortágua, Nelas, Penalva do 

Castelo, Santa Comba Dão, Tondela, 
Celorico da Beira, Fornos de Algodres, 

Gouveia e Seia, Cantanhede, Góis, 
Pampilhosa da Serra, Sátão, Viseu, Vouzela, 
Aguiar da Beira, Guarda, Trancoso, Ansião, 

Pombal, Mealhada. 

Vouga 

Decreto Regulamentar n.º 
15/2002, de 14 de Março, 

publicada no Diário da 
República n.º 62, I Série B, 

de 14 de Março de 2002 

Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, 
Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira de 

Azeméis, Oliveira do Bairro, São João da 
Madeira, Sever do Vouga, Vagos e Vale de 

Cambra; Mira, Oliveira de Frades, 
Cantanhede e Montemor-o-Velho, Sátão, 
Viseu, Vouzela, São Pedro do Sul, Castro 
d’Aire, Mortágua, Sernancelhe, Tondela e 

Vila Nova de Paiva, Aguiar da Beira, 
Mealhada, Ovar, Feira, Arouca. 

 

                                                                 
 
 
36 Despacho ministerial de 98.12.31 e Decreto-Lei 45/94 de 22 de Fevereiro. 
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Os PBH do Lis, Mondego e Vouga visam estabelecer de forma estruturada e programática 
uma estratégia racional de gestão e utilização da bacia hidrográfica (Lis, Mondego e 
Vouga), em articulação com o ordenamento do território e a conservação e proteção do 
ambiente. Para tal, apresentam os mesmos objetivos estratégicos, linhas estratégicas e 
programas de medidas, tal como se observa no Quadro seguinte.  

Quadro 1.6.11 - Objetivos, Linhas Estratégicas, Pro gramas de Medidas dos Planos de Bacia Hidrográfica do Lis, 
Mondego e Vouga 

Objetivos estratégicos Linhas estratégicas Programas de Medidas 

GP - Gestão da procura; 

PA - Proteção das águas 
e controlo da poluição; 

CN - Conservação da 
natureza; 

MR - Proteção e 
minimização dos efeitos 
de cheias, secas e 
poluição acidental; 

 VR - Valorização social e 
económica dos recursos 
hídricos; 

DH - Articulação do 
domínio hídrico com o 
ordenamento do território; 

IN - Quadro normativo e 
institucional; 

EF - Regime económico-
financeiro; 

CR - Conhecimento dos 
recursos hídricos. 

Estratégias fundamentais : 

F.1 — Redução das cargas poluentes 
emitidas para o meio hídrico; 

F.2 — Níveis de atendimento das 
populações com superação das carências 
básicas de infraestruturas; 

F.3 — Melhoria da garantia da 
disponibilidade de recursos hídricos 
utilizáveis; 

F.4 — Acréscimo da segurança de 
pessoas e bens; 

F.5 — Preservação e valorização 
ambiental do meio hídrico e dos 
ecossistemas (e da paisagem associada). 

Estratégias instrumentais : 

I.1 — Reforço integrado dos mecanismos 
que controlam a gestão dos recursos 
hídricos; 

I.2 — Reforço da capacidade e da 
qualidade da intervenção por parte da 
Administração; 

I.3 — Aumento do conhecimento sobre o 
sistema recursos hídricos; 

I.4 — Reforço da sensibilização e 
participação da sociedade civil; 

I.5 — Melhoria do quadro normativo; 

I.6 — Avaliação sistemática do Plano. 

P01 — Recuperação e Prevenção 
da Qualidade da Água; 

P02 — Abastecimento de Água às 
Populações e Atividades 
Económicas; 

P03 — Proteção dos 
Ecossistemas Aquáticos e 
Terrestres Associados; 

P04 — Prevenção e Minimização 
dos Efeitos das Cheias, Secas e 
dos Acidentes de Poluição; 

P05 — Valorização dos Recursos 
Hídricos; 

P06 — Ordenamento e Gestão do 
Domínio Hídrico; 

P07 — Quadro Normativo e 
Institucional; 

P08 — Regime Económico e 
Financeiro; 

P09 — Informação e Participação 
das Populações; 

P10 — Aprofundamento do 
Conhecimento sobre os Recursos 
Hídricos; 

P11 — Avaliação Sistemática do 
Plano. 

Fonte: PBH Lis, Mondego e Vouga, 2002 

 

Para além das estratégias fundamentais e instrumentais anteriormente referidas (Quadro 
1.6.11), ressalta-se também a estratégia espacial devido à necessidade de definição de 
objetivos e medidas adaptadas às características particulares, daí que os Planos de Bacia 
Hidrográfica apresentem a definição de uma estratégia espacialmente diferenciada em 
função das respetivas Unidades Homogéneas de Planeamento (UHP)37. 

                                                                 
 
 
37 2 UHP no PBH Lis; 4 UHP no PBH Mondego; e 4 UHP no PBH Vouga 
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O PGBH do Vouga, Mondego e Lis terá, necessariamente, de considerar os elementos 
constantes nos Planos de Bacia Hidrográfica do Lis, Mondego e Vouga. 

1.6.4.2.12. Planos Regionais de Ordenamento Florestal (Centro Litoral; Pinhal Interior 
Norte; Dão Lafões; Beira Interior Norte; Área Metropolitana do Porto e entre Douro e Vouga) 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos sectoriais de 
gestão territorial, com competências para a definição das formas de ocupação e utilização 
do espaço florestal a nível regional, encontrando-se previstos na Lei de Bases da Política 
Florestal (Lei n.º 33/96 de 17 de Agosto) e regulados pelo Decreto-Lei n.º 204/99 de 9 de 
Junho. 

Os PROF devem contemplar38: 

���� “A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus 
usos dominantes; 

���� A definição do elenco das espécies a privilegiar nas ações de expansão ou 
reconversão do património florestal; 

���� A identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão de recursos mais 
adequados; 

���� A definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à 
erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas 
de silvicultura e de utilização sustentada de recursos a aplicar nestes espaços”. 

���� “Os PROF fornecem o enquadramento técnico e institucional apropriado para 
minimização dos conflitos relacionados com categorias de usos do solo e modelos 
silvícolas concorrentes para o mesmo território. Por outro lado, a sua relevância 
também reside no facto de alguns aspetos do sector florestal nacional necessitarem ser 
abordados numa perspetiva regional. 

���� (...) Assim, os planos regionais de ordenamento florestal constituem um instrumento de 
concretização da política florestal que responde às orientações fornecidas por outros 
níveis de planeamento e decisão política, nomeadamente os constantes da Lei de 
Bases da Política Florestal, da Estratégia Nacional para as Florestas e da Estratégia 
Europeia para as Florestas, e que procura a articulação com instrumentos e políticas 
de outros sectores”39. 

  

                                                                 
 
 
38 n.º 3 do Artigo 5º da Lei nº 33/96 de 17 de Agosto 
39 http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/gestao-florestal/ppf/prof-objectivos 
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���� Deste modo, os PROF identificam, nos respetivos mapa síntese, as sub-regiões 
homogéneas (SRH), as zonas sensíveis para a conservação da natureza, os 
corredores ecológicos, as florestas modelo, os terrenos submetidos a regime florestal, 
e as zonas críticas do ponto de vista de risco de defesa da floresta contra incêndio 
(DFCI). 

���� Por sua vez, o relatório dos PROF incluem a Base de Ordenamento e o Plano, que 
efetua a caracterização e diagnóstico, a análise estratégica, define os objetivos gerais e 
específicos, as normas de intervenção e os modelos de silvicultura por função 
prioritária e metas estratégicas por SRH, para além de indicadores para a 
monitorização do plano. 

O Quadro 1.6.12 sistematiza os PROF aplicáveis à área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 
assim como os respetivos concelhos abrangidos (assinalados a negrito). 

Quadro 1.6.12 - Planos Regionais de Ordenamento Flo restal na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

PROF Aprovação Concelhos abrangidos 

Centro Litoral 

Aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 11/2006, de 

21 de Julho, Diário da 
República n.º 140, Série I 

Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, 
Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, 
Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, 

Sever do Vouga, Vagos, Cantanhede, 
Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da 

Foz, Mira, Montemor-o-Velho, 
Penacova, Soure, Batalha, Leiria, 

Marinha Grande, Pombal e Porto de 
Mós. 

Pinhal Interior Norte 

Aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 9/2006, de 

19 de Julho, Diário da 
República n.º 138, Série I 

Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil, 
Vila Nova de Poiares, Góis, Lousã, 

Miranda do Corvo, Penela, Castanheira 
de Pêra, Pampilhosa da Serra, 

Pedrogão Grande, Ansião, Figueiró dos 
Vinhos e Alvaiázere. 

Dão Lafões 

Aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 7/2006, de 

18 de Julho, Diário da 
República n.º 137, Série I 

Aguiar da Beira, Carregal do Sal, 
Castro Daire, Mangualde, Mortágua, 

Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do 
Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro 
do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de 

Paiva, Viseu e Vouzela 

Beira Interior Norte 

Aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 12/2006, de 

24 de Julho, Diário da 
República n.º 141, Série I 

Meda, Figueira de Castelo Rodrigo, 
Pinhel, Trancoso , Almeida, Fornos de 
Algodres, Celorico da Beira, Guarda , 
Gouveia , Sabugal, Seia, Manteigas , 

Belmonte, Covilhã e Fundão 

Área Metropolitana do 
Porto e entre Douro e 
Vouga 

Aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 42/2007, 
Diário da República n.º 70, 

Série I 

Arouca , Espinho, Gondomar, Maia, 
Matosinhos, Oliveira de Azeméis , 

Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria 
da Feira, São João da Madeira , Vale 
de Cambra , Valongo, Vila do Conde e 

Vila Nova de Gaia. 
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Os corredores ecológicos definidos nos PROF pretendem contribuir para a formação de 
metapopulações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conectar 
populações, núcleos ou elementos isolados. Para tal, integram os principais eixos de 
conexão e são delimitados nos mapas sínteses com uma largura máxima de 3 km. A estes 
aplicam-se normas consideradas para as funções de proteção e de conservação, 
destacando-se a subfunção de proteção da rede hidrográfica, com objetivos de gestão e 
intervenções florestais ao nível da condução e restauração de povoamentos nas galerias 
ripícolas. 

Os corredores ecológicos devem ser considerados na definição da estrutura ecológica 
municipal no âmbito dos PMOT. 

Pelo exposto, o PGBH do Vouga, Mondego e Lis deverá considerar a delimitação dos 
corredores ecológicos dos PROF de modo a garantir que os seus objetivos de proteção e 
conservação não são postos em causa. 

1.6.4.2.13. Planos de Ordenamento de Albufeiras (Aguieira e Fronhas) 

“A proteção das albufeiras de águas públicas, incluindo os respetivos leitos e margens, bem 
como os terrenos integrados na zona terrestre de proteção, é também assegurada, sempre 
que tal se revele necessário em função dos objetivos de proteção específicos dos recursos 
hídricos em causa, através de plano de ordenamento de albufeira de águas públicas 
(POAAP) (...)”40. 

Assim, “os Planos de Ordenamento de Albufeiras, compreendem uma área na qual se 
integra o plano de água e a zona envolvente de proteção numa faixa de 500 ou 200 m, 
contados a partir do nível de pleno armazenamento da albufeira. 

Os planos de ordenamento de albufeiras são os únicos planos onde os objetivos de 
planeamento se orientam sobretudo para o ordenamento do plano de água e, a partir daí se 
extrapolam as regras para uso, ocupação e transformação do solo na sua envolvente. 

Será, portanto, determinante que seja estabelecido um zonamento que respeite a 
capacidade de carga do meio hídrico, quer em termos físicos quer em termos de 
qualidade”41. 

Na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis assinalam-se os seguintes planos de 
ordenamento de albufeiras de águas públicas (Quadro 1.6.13). 

  

                                                                 
 
 
40 Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio, publicado no Diário da República, n.º 94, I Série, de 15 de Maio de 2009, Artigo 2º. 
41 http://www.inag.pt/ 
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Quadro 1.6.13 - Planos de Ordenamento de Albufeiras  de Águas Públicas na área do PGBH do Vouga, Mondeg o e 
Lis 

POAAP Aprovação Área abrangida 

Aguieira 

Aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 186/2007, 
publicada no Diário da República, n.º 
246, I Série, de 21 de Dezembro de 
2007 

Abrange o plano de água e a 
zona de proteção integrando o 

território dos concelhos de 
Carregal do Sal, Mortágua, 

Penacova, Santa Comba Dão, 
Tábua e Tondela 

Fronha 

Aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 37/2009, 
publicada no Diário da República, n.º 
90, I Série, de 11 de Maio de 2009  

Abrange o plano de água e a 
zona terrestre de proteção da 

albufeira, integrando o território 
dos concelhos de Arganil e de 

Vila Nova de Poiares 

 

O PGBH do Vouga, Mondego e Lis deverá ter em consideração o constante nos POAAP 
(regulamento e zonamento da planta-síntese) de modo a não colocar em causa os seus 
objetivos de proteção. 

1.6.4.2.14. Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande 

Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) “têm por objeto as águas marítimas 
costeiras e interiores e os respetivos leitos e margens, assim como as faixas de proteção 
marítima e terrestre, definidas em legislação específica ou no âmbito de cada plano”. 

Os POOC “estabelecem opções estratégicas para a proteção e integridade biofísica da área 
envolvida, com a valorização dos recursos naturais e a conservação dos seus valores 
ambientais e paisagísticos, e, nomeadamente: 

���� a) Ordenam os diferentes usos e atividades específicas da orla costeira; 

���� b) Classificam as praias e disciplinam o uso das praias especificamente vocacionadas 
para uso balnear; 

���� c) Valorizam e qualificam as praias, dunas e falésias consideradas estratégicas por 
motivos ambientais e turísticos; 

���� d) Enquadram o desenvolvimento das atividades específicas da orla costeira e o 
respetivo saneamento básico; 

���� e) Asseguram os equilíbrios morfodinâmicos e a defesa e conservação dos 
ecossistemas litorais”42. 

                                                                 
 
 
42 Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, publicada no Diário da República n.º 249, I Série A, de 29 de Dezembro de 2005 
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“Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira abrangem uma faixa ao longo do litoral, a qual 
se designa por zona terrestre de proteção, cuja largura máxima é de 500 m, contados a 
partir do limite da margem das águas do mar, ajustável sempre que se justifique, e uma 
faixa marítima de proteção que tem com limite inferior a batimétrica – 30”43. 

O Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (POOC Ovar-Marinha 
Grande)44 é o único que está abrangido na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis uma 
vez que “incide sobre a área identificada na respetiva planta de síntese, distribuída pelos 
concelhos de Ovar, Murtosa, Aveiro, Ílhavo, Vagos, Mira, Cantanhede, Figueira da Foz, 
Pombal, Leiria e Marinha Grande” 45. 

O POOC Ovar-Marinha Grande apresenta como objetivos específicos: 

���� Valorizar as praias marítimas; 

���� Diversificar e valorizar os usos e as funções da orla costeira; 

���� Proteger e recuperar os ecossistemas naturais com interesse para a conservação; 

���� Assegurar a exploração sustentável dos recursos vivos aquáticos; 

���� Melhorar a qualidade das águas dos sistemas aquáticos; 

���� Garantir a manutenção dos usos e das funções da orla costeira; 

���� Manter e valorizar o atual tipo de povoamento (nucleado), promovendo a sua expansão 
para o interior em forma de cunha; 

���� Melhorar as condições de vida da população; 

���� Melhorar as acessibilidades regionais e as condições de circulação nos aglomerados; 

���� Contribuir para o reforço das infraestruturas e equipamentos de apoio à pesca local; 

���� Reforçar a capacidade das infraestruturas portuárias; 

���� Promover a imagem turística da região; 

���� Promover a diversificação da oferta de produtos turísticos; 

���� Criar as condições necessárias à afirmação do turismo balnear como eixo de 
desenvolvimento da região litoral; 

���� Promover a articulação das ações dos diversos fatores económicos e sociais. 

���� Inevitavelmente, o PGBH do Vouga, Mondego e Lis terá de considerar o POOC 
Ovar-Marinha Grande, nomeadamente os seus elementos fundamentais46 e 
complementares47. 

                                                                 
 
 
43 www.inag.pt 
44 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000, publicada no Diário da República n.º 243, I Série B, de 20 de Outubro de 2000 
45 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000, publicada no Diário da República n.º 243, I Série B, de 20 de Outubro de 2000 
46 Constituídos pelo regulamento, planta síntese e planta de condicionantes 
47 Constituídos pelo relatório síntese, plano de intervenções, programa de execução, planos de praia e estudos de caracterização da área de intervenção 
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1.6.4.2.15. Plano de Ordenamento do Estuário do Rio Vouga (POE Vouga) 

O Plano de Ordenamento do Estuário do Rio Vouga (POE Vouga)48, cuja elaboração se 
prevê que ocorra entre 2011 e 201249, “visa a gestão sustentável dos recursos hídricos 
estuarinos, numa ótica de proteção e valorização das suas componentes ambientais, 
socioeconómicas, culturais e paisagísticas e a prevenção e minimização dos riscos 
associados a estas zonas” (www.arhcentro.pt). 

“A elaboração do POE do Vouga compreenderá 3 componentes essenciais. A primeira 
componente inclui os estudos de base para a caracterização do estuário, orla estuarina e 
zona adjacente; o diagnóstico da situação existente, a formulação do quadro estratégico de 
referência e a formulação da proposta de plano. A segunda componente diz respeito à 
Avaliação Ambiental Estratégica do Plano com o respetivo processo de participação pública. 
Incluirá também uma plataforma colaborativa de elaboração e implementação do plano.  

Os principais objetivos a atingir pelo POE do Vouga-Ria de Aveiro passam por definir 
normas de utilização dos recursos hídricos da Ria (margens e leito), procurando a 
concertação de usos. Adicionalmente visa-se com o Plano a criação de um documento que 
possa servir de base ao processo de delegação de competências de licenciamento e 
fiscalização dos recursos hídricos na comunidade intermunicipal, ao abrigo do previsto na 
Lei da Água. Procura-se, com o plano, proteger e valorizar as suas características 
ambientais, garantindo a utilização sustentável dos recursos hídrico e dos valores naturais 
associados; assegurar a gestão integrada das águas de transição com as águas interiores e 
costeiras confinantes, e dos respetivos sedimentos; assegurar o funcionamento sustentável 
do ecossistema estuarino; preservar e recuperar as espécies aquáticas e ribeirinhas 
protegidas ou ameaçadas e os respetivos habitats; e garantir a articulação com os IGT, 
planos e programas de interesse local, regional e nacional, aplicáveis na área abrangida 
pelo POE” (www.arhcentro.pt).  

O PGBH do Vouga, Mondego e Lis não poderá entrar em consideração com o POE Vouga 
em virtude de o mesmo ainda não estar concretizado. 

  

                                                                 
 
 
48 Elaboração determinada pelo Despacho n.º 22550/2009, publicado no Diário da República n,º 198, II Série, de 13 de Outubro de 2009 
49 http://www.arhcentro.pt/website/newsletter/default.asp?ed=3&n=46 



 
  

 

Capítulo 1.6 – Caracterização do Uso do Solo e Ordenamento do Território │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │62 
 

1.6.4.2.16. Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas 

Os Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP) são instrumentos que 
estabelecem a política de salvaguarda e conservação que se instituem em cada uma das 
áreas protegidas (Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural e Paisagem Protegida, 
quando sejam de âmbito nacional). 

Na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis assinalam-se os seguintes POAP: 

Quadro 1.6.14 - Planos de Ordenamento de Áreas Prot egidas na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

POAP Aprovação Área abrangida 

Parque Natural das 
Serras de Aires e 
Candeeiros 

Aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 57/2010, 

de 12 de Agosto, publicada no Diário 
da República n.º 156, I Série, de 12 e 

Agosto de 2010 

Abrange parte dos concelhos de 
Alcanena, Alcobaça, Ourém, 

Porto de Mós, Rio Maior, 
Santarém e Torres Novas 

Área de Paisagem 
Protegida da Serra do 
Açor 

Aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 183/2008, 
de 24 de Novembro, publicada no 

Diário da República n.º 228, I Série, 
de 24 de Novembro de 2008 

Abrange parte do concelho de 
Arganil 

Parque Natural da 
Serra da Estrela 

Aprovada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 83/2009, 

de 9 de Setembro, publicada no 
Diário da República n.º 175, I Série, 

de 9 de Setembro de 2009 

Abrange a totalidade do 
concelho de Manteigas e parte 
dos concelhos de Celorico da 

Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda 
e Seia. 

Reserva Natural das 
Dunas de São Jacinto 

Aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 76/2005, 
de 21 de Março, publicada no Diário 
da República n.º 56, I Série B, de 21 

de Março de 2005 

Abrange parte do município de 
Aveiro 

Reserva Natural do 
Paul de Arzila 

Aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 75/2004, 
de 19 de Junho, publicada no Diário 

da República n.º 143, I Série B, de 19 
de Junho de 2004 

Abrange parte dos concelhos de 
Coimbra, Condeixa-a-Nova e 

Montemor-o-Velho 

1.6.4.2.16.1. PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRES E 

CANDEEIROS (POPNSAC) 

O POPNSAC apresenta os seguintes objetivos gerais: 

���� Assegurar, à luz da experiência e dos conhecimentos científicos adquiridos sobre o 
património natural desta área, uma estratégia de conservação e gestão que permita a 
concretização dos objetivos que presidiram à criação do Parque Natural das Serras de 
Aire e Candeeiros; 

���� Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais, da fauna e flora 
selvagens protegidas, nos termos do Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 
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���� Fixar o regime de gestão compatível com a proteção e a valorização dos recursos 
naturais e com o desenvolvimento das atividades humanas em presença, tendo em 
conta os instrumentos de gestão territorial convergentes na área protegida; 

���� Determinar, atendendo aos valores em causa, os estatutos de proteção adequados às 
diferentes áreas, bem como definir as respetivas prioridades de intervenção. 

Quanto aos objetivos específicos do POPNSAC, destacam-se: 

���� Promover a gestão e valorização dos recursos naturais possibilitando a manutenção 
dos sistemas ecológicos essenciais e os suportes de vida, garantindo a sua utilização 
sustentável, a preservação da geodiversidade, biodiversidade e a recuperação dos 
recursos depauperados ou sobre explorados; 

���� Promover a salvaguarda do património paisagístico, geológico, arqueológico, 
arquitetónico, histórico e cultural da região; 

���� Enquadrar as atividades humanas através de uma gestão racional dos recursos 
naturais, incluindo o ordenamento agrícola, agropecuário, florestal e a indústria 
extrativa, bem como as atividades de recreio, culturais e turísticas, com vista a 
promover simultaneamente o desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar das 
populações de forma sustentada; 

���� Corrigir os processos que podem conduzir à degradação dos valores naturais em 
presença criando condições para a sua manutenção e valorização; 

���� Requalificar as áreas degradadas ou abandonadas, nomeadamente através da 
renaturalização e recuperação de habitats naturais; 

���� Promover a investigação científica e o conhecimento dos ecossistemas presentes, bem 
como a monitorização dos seus habitats e espécies, contribuindo desta forma para uma 
gestão adaptativa fortemente baseada no conhecimento técnico e científico; 

���� Assegurar a informação, sensibilização, formação e participação da sociedade civil na 
conservação dos valores naturais em presença, contribuindo para o reconhecimento do 
valor do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e sensibilizando o público 
para a necessidade da sua proteção; 

���� Garantir a participação ativa na gestão do Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros de todas as entidades relevantes, públicas e privadas, em estreita 
colaboração com as populações locais. 

Ressalta-se, ainda, que existe uma série de ações interditas as quais poderão ser 
consultadas no Artigos 8º (atos e atividades interditos) e 9º (atos e atividades 
condicionados) do Regulamento50. 

O POPNSAC identifica as seguintes tipologias sujeitas a regime de proteção: 

���� Áreas de proteção parcial; 

                                                                 
 
 
50 Resolução do Conselho de Ministros n.º 57/2010, de 12 de Agosto, publicada no Diário da República n.º 156, I Série, de 12 e Agosto de 2010 
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���� Áreas de proteção complementar; 

1.6.4.2.16.2. PLANO DE ORDENAMENTO DA ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DA SERRA DO AÇOR 

(POAPPSA) 

O POAPPSA apresenta os seguintes objetivos gerais: 

���� Assegurar, à luz da experiência e dos conhecimentos científicos adquiridos ou a 
adquirir sobre o património natural desta área, uma correta estratégia de conservação e 
gestão que permita a concretização dos objetivos que presidiram à sua classificação 
como paisagem protegida; 

���� Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais e das espécies de 
fauna e flora selvagens protegidas, nos termos do Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de 
Abril, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 

���� Fixar os usos e o regime de gestão compatíveis com a proteção e a valorização dos 
recursos naturais e o desenvolvimento das atividades humanas em presença, tendo em 
conta os instrumentos de gestão territorial convergentes na área protegida; 

���� Determinar, atendendo aos valores em causa, os estatutos de proteção adequados às 
diferentes áreas, bem como definir as respetivas prioridades de intervenção. 

Quanto aos objetivos específicos do POAPPSA, destacam-se: 

���� Assegurar a proteção e a promoção dos valores naturais e paisagísticos, concentrando 
o esforço nas áreas consideradas prioritárias para a conservação da natureza e da 
biodiversidade, nos termos do Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redação 
dada pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 

���� Salvaguardar e valorizar os elementos culturais da paisagem; 

���� Corrigir os processos que possam conduzir à degradação dos valores naturais e 
paisagísticos em presença, criando condições para a sua manutenção e valorização; 

���� Enquadrar as atividades humanas através de uma gestão racional dos recursos 
naturais com vista a promover simultaneamente e de forma sustentada o 
desenvolvimento económico e a melhoria da qualidade de vida das populações; 

���� Apoiar as atividades humanas tradicionais, potenciando o seu desenvolvimento 
económico e o bem-estar das populações residentes, em harmonia com a conservação 
dos valores naturais e paisagísticos existentes; 

���� Promover a visitação na Área da Paisagem Protegida da Serra do Açor, integrando a 
informação, sensibilização e participação da sociedade civil em geral, para a 
conservação do património natural e cultural em presença, através de atividades 
lúdicas, de recreio e lazer, e que proporcionem o envolvimento da população local e a 
melhoria da sua qualidade de vida; 

���� Fomentar e divulgar o turismo de natureza; 
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���� Promover a educação ambiental, a divulgação e o conhecimento dos valores naturais e 
socioculturais, contribuindo assim para o reconhecimento do valor da Área da 
Paisagem Protegida da Serra do Açor; 

���� Estimular a investigação científica e o conhecimento dos ecossistemas presentes, bem 
como a monitorização dos seus habitats naturais e das populações das espécies da 
flora e da fauna, contribuindo para uma gestão adaptativa fortemente baseada no 
conhecimento técnico e científico; 

���� Assegurar a participação ativa das entidades públicas e privadas e das populações 
residentes ou que exercem a sua atividade na área de intervenção do presente Plano, 
de modo a serem atingidos os objetivos de proteção e promoção dos valores naturais 
fixados e promovido o desenvolvimento sustentável da região.  

Ressalta-se, ainda, que existe uma série de ações interditas as quais poderão ser 
consultadas no Artigos 8º (atos e atividades interditos) e 9º (atos e atividades 
condicionados) do Regulamento51. 

O POAPPSA identifica as seguintes tipologias sujeitas a regime de proteção: 

���� Áreas de proteção total; 

���� Áreas de proteção parcial; 

���� Áreas de proteção complementar; 

1.6.4.2.16.3. PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA (POPNSE) 

O POPNSE apresenta os seguintes objetivos gerais: 

���� Assegurar a proteção e a promoção dos valores naturais, paisagísticos e culturais, em 
especial nas áreas consideradas prioritárias para a conservação da natureza; 

���� Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais, da fauna e da 
flora selvagens protegidos nos termos do Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a 
redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 

���� Enquadrar as atividades humanas através de uma gestão racional dos recursos 
naturais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável; 

���� Assegurar a participação ativa de todas as entidades públicas e privadas, em estreita 
colaboração com as populações residentes. 

Quanto aos objetivos específicos do POPNSE, destacam-se: 

���� Promover a conservação dos valores naturais, desenvolvendo ações tendentes à 
recuperação dos habitats e das espécies da flora e fauna indígenas, em particular os 
valores naturais de interesse comunitário, nos termos da legislação em vigor; 

                                                                 
 
 
51 Resolução do Conselho de Ministros n.º 183/2008, de 24 de Novembro, publicada no Diário da República n.º 228, I Série, de 24 de Novembro de 2008 
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���� Promover o desenvolvimento rural, levando a efeito ações de promoção e valorização 
das atividades económicas tradicionais compatíveis com a salvaguarda dos valores 
naturais; 

���� Assegurar a salvaguarda do património cultural da região em complementaridade com 
a conservação da natureza e da biodiversidade;  

���� Promover a educação ambiental, a divulgação e o reconhecimento dos valores naturais 
e culturais, sensibilizando os agentes económicos e sociais e as populações residentes 
na região para a necessidade da sua proteção; 

���� Promover e divulgar o turismo de natureza, sem que daí advenham riscos para a 
conservação dos valores naturais e paisagísticos. 

Ressalta-se, ainda, que existe uma série de ações interditas as quais poderão ser 
consultadas no Artigos 7º (atos e atividades interditos) e 8º (atos e atividades 
condicionados) do Regulamento52. 

O POPNSE identifica as seguintes tipologias sujeitas a regime de proteção: 

���� Áreas de proteção parcial; 

���� Áreas de proteção complementar; 

1.6.4.2.16.4. PLANO DE ORDENAMENTO DA RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE SÃO JACINTO 

(PORNDSJ) 

O PORNDSJ apresenta os seguintes objetivos gerais: 

���� Assegurar, à luz dos conhecimentos científicos adquiridos sobre o património natural 
desta área, uma correta estratégia de conservação e gestão que permita a 
concretização dos objetivos que presidiram à sua classificação como reserva natural; 

���� Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais da fauna e da flora 
selvagens protegidas; 

���� Estabelecer propostas de uso e ocupação do solo que promovam a necessária 
compatibilização entre a proteção e valorização dos recursos naturais e o 
desenvolvimento das atividades humanas em presença; 

���� Determinar, atendendo aos valores em causa, os estatutos de proteção adequados às 
diferentes áreas. 

Quanto aos objetivos específicos do PORNDSJ, destacam-se: 

���� Promover a conservação do ecossistema dunar e dos seus habitats e espécies; 

���� Assegurar a conservação e a valorização do património natural da área protegida e da 
zona de proteção especial em que se encontra integrada; 

                                                                 
 
 
52 Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2009, de 9 de Setembro, publicada no Diário da República n.º 175, I Série, de 9 de Setembro de 2009 
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���� Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural da 
zona em que se insere, bem como a monitorização de espécies, habitats e 
ecossistemas; 

���� Assegurar a informação, sensibilização, formação e participação do público, bem como 
incentivar e mobilizar a sociedade civil para a conservação dos ecossistemas dunares 
e zonas húmidas litorais. 

Ressalta-se, ainda, que existe uma série de ações interditas as quais poderão ser 
consultadas no Artigos 7º (atos e atividades interditos) e 8º (atos e atividades 
condicionados) do Regulamento53. 

O PORNDSJ identifica as seguintes tipologias sujeitas a regime de proteção: 

���� Área de proteção total; 

���� Área de proteção parcial: 

���� Área de proteção complementar. 

1.6.4.2.16.5. PLANO DE ORDENAMENTO DA RESERVA NATURAL DO PAUL DE ARZILA (PORNPA) 

O PORNPA apresenta os seguintes objetivos gerais: 

���� Proteger os valores naturais e científicos nela contidos; 

���� Proteger e conservar os elementos da flora e da fauna específica, os respetivos 
habitats e a biodiversidade dos ecossistemas; 

���� Monitorizar e estabelecer medidas necessárias à conservação dos habitats e das 
populações de espécies de acordo com a Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 
de Maio (Diretiva Habitats), e à conservação de aves selvagens de acordo com a 
Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (Diretiva Aves); 

���� Adotar mecanismos e medidas conducentes à manutenção e incremento de atividades 
compatíveis e de suporte ao uso sustentável dos recursos. 

Quanto aos objetivos específicos do PORNPA, destacam-se: 

���� O estabelecimento de uma área de proteção total, com zonas de água permanente, 
essencial à conservação das populações de aves aquáticas e paludícolas; 

���� O estabelecimento de áreas de proteção parcial e complementar, como zona de 
minimização de impactes exteriores e onde se promoverá a adequação das práticas 
agro-silvo-pastoris à gestão sustentável dos recursos e conservação dos habitats; 

���� O ordenamento dos usos e acessibilidades, protegendo as zonas sensíveis e 
promovendo a utilização preferencial de estruturas e áreas periféricas. 

                                                                 
 
 
53 Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2005, de 21 de Março, publicada no Diário da República n.º 56, I Série B, de 21 de Março de 2005 
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Ressalta-se, ainda, que existe uma série de ações interditas as quais poderão ser 
consultadas no Artigos 7º (atos e atividades interditos) e 8º (atos e atividades 
condicionados) do Regulamento54. 

O PORNPA identifica as seguintes tipologias sujeitas a regime de proteção: 

���� Área de proteção total; 

���� Área de proteção parcial: 

���� Área de proteção complementar; 

���� Áreas de intervenção específica. 

O PGBH do Vouga, Mondego e Lis deverá ter em consideração o conteúdo dos Planos de 
Ordenamento de Áreas Protegidas de modo a não colocar em causa os respetivos objetivos 
(gerais e específicos).  

1.6.4.2.17. Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) 

O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) pretende, após a identificação das 
classes de espaço, fornecer orientações e normas de gestão do espaço marítimo e alcançar 
a seguinte visão: “um Espaço Marítimo diferenciador da identidade nacional, sustentável, 
ordenado e seguro, suporte de atividades socioeconómicas e potenciador de recursos, 
assente no conhecimento, na inovação e na especificidade geográfica”. 

Deste modo, o POEM apresenta o desígnio de “afirmar a importância económica, ambiental 
e social do Mar, assente na promoção do conhecimento dos recursos naturais e das 
atividades existentes e potenciais e no ordenamento integrado e gestão adaptativa dos usos 
que se desenvolvem no espaço marítimo, em estreita articulação com a gestão da zona 
costeira, com o normativo internacional, comunitário e nacional e demais instrumentos de 
planeamento sectorial e de gestão do território, envolvendo os diferentes atores e agentes”. 

Por conseguinte, e de acordo com o Volume 1 - Enquadramento do POEM55, este plano terá 
os seguintes objetivos: 

���� “Efetuar o levantamento de todas as atividades que se desenvolvem nos espaços 
marítimos sob soberania ou jurisdição portuguesa, cartografando essas atividades e 
identificando o respetivo grau de dependência das comunidades locais e delimitar os 
espaços já consignados. 

���� Ordenar os usos e atividades do espaço marítimo, presentes e futuros, em estreita 
articulação com a gestão da zona costeira. 

���� Garantir a utilização sustentável dos recursos, a sua preservação e recuperação, 
potenciando a utilização eficiente do espaço marítimo no quadro de uma abordagem 
integrada e intersectorial. 

                                                                 
 
 
54 Resolução do Conselho de Ministros n.º 75/2004, de 19 de Junho, publicada no Diário da República n.º 143, I Série B, de 19 de Junho de 2004 
55 Versão para Discussão Pública, Novembro de 2010 
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���� Definir os parâmetros de desenvolvimento sustentado de cada atividade e do espaço 
marítimo em que cada uma se poderá desenrolar. 

���� Definir outras atividades passíveis de desenvolvimento a médio e longo prazo. 

���� Fomentar a importância económica, ambiental e social do mar. 

���� Definir as orientações para o desenvolvimento de indicadores de avaliação do 
desempenho sustentável das atividades marítimas e respetiva monitorização”. 

Considerando a proposta de programa de ação (Volume 2 – Proposta de Plano de 
Ordenamento do Espaço Marítimo56), a relação deste Plano com o PGBH do Vouga, 
Mondego e Lis prende-se com uma abordagem sustentável e integrada dos usos e 
atividades a realizar no espaço marítimo em articulação com a gestão da zona costeira. 
Todavia, daqui não resultam medidas específicas passíveis de serem  consideradas na 
elaboração do PGBH do Vouga, Mondego e Lis.  

1.6.4.2.18. Plano Estratégico do Polis Litoral da Ria de Aveiro (PEPLRA) 

O Plano Estratégico do Polis Litoral da Ria de Aveiro foi elaborado pela Sociedade Polis 
Litoral Ria de Aveiro S.A. – Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro 
SA. Com uma área de cerca de 37 000 ha, uma extensão de 60 km de frente costeira, 
140 km de frente lagunar e 24 km de frente ribeirinha do Vouga, abrange os concelhos de 
Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do 
Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos. Todos estes concelhos estão incluídos na área do 
PGBH Vouga, Mondego e Lis. 

“A área de intervenção objeto deste Plano Estratégico foi definida tendo por base o limite da 
área regulamentada pelo POOC Ovar — Marinha Grande entre a barrinha de Esmoriz/lagoa 
de Paramos e a praia da Mira, alargando-se, para o interior, de forma a integrar toda a Ria 
de Aveiro segundo os limites definidos para a Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro 
(PTZPE0004). Integram ainda a área de intervenção, pela importância que detêm na 
alimentação da Ria de Aveiro e face aos valores naturais presentes, o Sítio rio Vouga, pelo 
limite definido no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PTCON0O26), e o Sítio barrinha de 
Esmoriz (PTCON0018)”. 

Acresce-se que “a área de intervenção deste Plano Estratégico assume, assim, uma lógica 
de continuidade e complementaridade entre os diferentes sistemas naturais presentes — 
marítimo, lagunar e ribeirinho — integrando, ainda, toda a Área de Intervenção Prioritária 
definida no Plano UNIR@RIA”. 

  

                                                                 
 
 
56 Versão para Discussão Pública, Novembro de 2010 
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O PEPLRA apresenta os seguintes objetivos: 

���� Constituir-se como o plano operacional da Sociedade, onde se integra um conjunto de 
projetos/ações concordantes com as orientações estratégicas sectoriais e territoriais 
definidas para a Região Centro, no quadro da política nacional e regional subjacente ao 
QREN e seus programas operacionais; 

���� Enquadrar e potenciar uma operação integrada, quer em termos de projetos/ações a 
realizar, quer em termos de atores públicos e privados a mobilizar; 

���� Desenvolver uma intervenção de requalificação e valorização desta zona costeira, de 
forma exemplar e diversificada, respondendo a situações de risco para pessoas e bens; 

���� Consubstanciar uma estratégia supramunicipal e intersectorial, consensualizada entre 
os diversos agentes relevantes; 

���� Implementar uma estratégia integrada, coerente e de futuro para a Ria de Aveiro, 
assente em três grandes objetivos — Ria ambientalmente preservada, 
economicamente dinâmica e de múltiplas vivências. 

A estratégia de intervenção definida para a Ria de Aveiro assenta na seguinte visão de 
futuro: “uma Ria de múltiplas vivências, economicamente dinâmica e ambientalmente 
preservada”. Para tal, o Plano estrutura-se de acordo com os seguintes objetivos, eixos 
estratégicos, projetos e ações considerados estruturantes “(alguns constantes do POOC 
Ovar — Marinha Grande e do Plano UNIR@RIA) e onde se identificam os respetivos atores 
fundamentais — públicos e privados —, numa lógica integradora que visa o cumprimento da 
visão estratégica definida”. 
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Quadro 1.6.15 - Objetivos, eixos estratégicos, proj etos e ações do PEPLRA 

Objetivos Eixos estratégicos Projetos e ações 

Ria 
ambientalmente 
preservada 

Eixo 1. Proteção e 
requalificação da zona 

costeira e lagunar visando a 
prevenção de riscos 

− Recuperação dunar e lagunar 
− Reordenamento e qualificação das frentes 

marítimas de Esmoriz e de Cortegaça 
− Reforço das margens/recuperação de 

diques e motas com vista à prevenção de 
riscos 

Eixo 2. Proteção e 
valorização do património 

natural e paisagístico 

− Estudos da evolução e da dinâmica 
costeira e estuarina (hidráulica, 
sedimentar e da fauna e flora presentes). 

− Estudos de caracterização da qualidade 
ecológica da Ria. 

− Levantamento de edificações em domínio 
público hídrico ao longo das margens da 
ria. 

− Preservação e requalificação dos valores 
naturais. 

Ria 
economicamente 
dinâmica 

Eixo 3. Valorização dos 
recursos como fator de 

competitividade económica 
e social 

− Estudo de atividades económicas e suas 
dinâmicas. 

− Reordenamento e valorização da atividade 
piscatória. 

− Criação de infraestruturas de apoio ao uso 
turístico balnear. 

Ria de múltiplas 
vivências 

Eixo 4. Promoção e 
dinamização da vivência da 

Ria 

− Promoção da mobilidade e ordenamento 
da circulação na Ria 

− Reordenamento e qualificação das frentes 
lagunares 

− Informação e promoção territorial 
− Criação e beneficiação de estruturas de 

apoio às atividades de recreio náutico 

Fonte: PEPLRA, 2010 

Acresce-se que o plano de intervenção anteriormente sistematizado não corresponde à 
totalidade dos objetivos definidos, “que só serão cumpridos com a implementação de outros 
planos, projetos e ações pelas várias entidades com jurisdição neste território e por 
investimentos privados” como seja os que estão previstos no POOC Ovar Marinha-Grande, 
no projeto Baixo Vouga Lagunar, a requalificação da EN327, requalificação das frentes 
ribeirinhas/marítimas e a regeneração de espaços degradados, as dragagens de 
regularização e/ou manutenção de condições de navegabilidade nos canais, os projetos 
identificados no Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro e os projetos a 
desenvolver pela SIMRIA - Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, S.A. ao nível do 
reforço do sistema de saneamento básico existente. 

Pelo exposto, o PGBH do Vouga, Mondego e Lis terá, obrigatoriamente, de considerar todo 
o plano de intervenção do Plano Estratégico do Polis Litoral da Ria de Aveiro. 

1.6.4.2.19. Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro) 

“O Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Centro (PROT-Centro) é um 
instrumento estratégico que estabelece as linhas orientadoras do desenvolvimento, 
organização e gestão dos territórios da Região Centro, enquadra os investimentos 
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estruturantes a realizar e serve de referência para a elaboração dos planos especiais, 
intermunicipais e municipais de ordenamento do território. 

Refletindo os princípios, objetivos e orientações consagrados no Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do Território e constituindo um quadro de referência estratégico 
para os Planos Municipais de Ordenamento do Território, o PROT é uma peça fundamental 
que permite articular e dar coerência ao sistema de gestão territorial desde o nível nacional 
até ao municipal” (www.ccdrc.pt). 

O PROT Centro, para além dos objetivos genéricos57, consonantes com o intuito dos Planos 
Regionais de Ordenamento do Território, apresenta os seguintes objetivos estratégicos: 

���� “O reforço dos fatores de internacionalização da economia regional e a valorização da 
posição estratégica da região para a articulação do território nacional e deste com o 
espaço europeu; 

���� A proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais; 

���� O aproveitamento do potencial turístico, dando projeção internacional ao património 
natural, cultural e paisagístico; 

���� A mobilização do potencial agropecuário e a valorização dos grandes 
empreendimentos hidroagrícolas; 

���� O desenvolvimento de uma política integrada para o litoral; 

���� O reforço da cooperação transfronteiriça, visando uma melhor inserção ibérica das sub-
regiões do interior” (www.ccdrc.pt). 

De acordo com a indicação constante no sítio da Internet da CCDR Centro58, “a Discussão 
Pública, nos termos legais, terminou às 24 horas do dia 30 de Novembro de 2010. Nos 
termos do artigo 58º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado elo Decreto-Lei 
n.º 360/2007, de 19 de Setembro e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 
Fevereiro e do n.º 5 do artigo 33º do mesmo Decreto-Lei, aplicável por remissão, findo o 
período de discussão pública a CCDR Centro ponderará e divulgará os respetivos 
resultados designadamente através da comunicação social e da sua página na internet”.  

Esta divulgação ainda não se verifica no site da CCDR Centro, estando apenas disponível a 
Proposta de PROT Centro (Proposta PROT Centro; e Sumário Executivo), Relatório do 
Plano (Fatores Estruturais e Dinâmicas de evolução tendencial do Modelo Territorial; Visão 
e Opções Estratégicas de suporte ao Modelo Territorial; e Programa de Execução e 
Sistemas de Indicadores) e a Avaliação Ambiental Estratégica (Relatório Ambiental; e 
Resumo Não Técnico). 

                                                                 
 
 
57 Definir diretrizes para o uso, ocupação e transformação do território, num quadro de opções estratégicas estabelecidas a nível regional; Desenvolver, no 
âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política de ordenamento do território e dos planos sectoriais; Traduzir, em termos 
espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional;  Equacionar as 
medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento intrarregionais; Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento 
territorial e de quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território” (www.ccdrc.pt). 
58 https://www.ccdrc.pt/ 
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Fonte: Proposta de PROT Centro (www.ccdrc.pt) 

Figura 1.6.9 – Proposta de Modelo Territorial do PR OT Centro 

Deste modo, considerando os elementos disponíveis para consulta à data (www.ccdrc.pt) e 
a área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis, destaca-se da proposta de modelo territorial  
apresentado para a Região Centro (Figura 1.6.9) os seguintes sistemas estruturantes59: 

���� A - Litoral, constituído por 

– A1 - Sistema urbano de Aveiro 

– A2 - Sistema urbano de Coimbra / Figueira da Foz 

– A3 - Sistema urbano de Leiria / Marinha Grande  

���� B - Viseu e Planalto Beirão, constituído por: 

–  B1 – Sistema urbano de Viseu 

–  B2 – Corredor de Lafões 

–  B3 – Envolvente da Albufeira da Aguieira 

–  B4 – Corredor urbano da Estrada da Serra 
                                                                 
 
 
59 Descritos mais pormenorizadamente em Anexo 
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Especificamente ao que concerne aos recursos hídricos , encontram-se contemplados no 
Sistema de Proteção e Valorização Ambiental da Proposta de PROT Centro. Este 
documento refere que “ (...) a Região Centro dispõe das principais reservas de água com 
origem exclusivamente nacional, que registam, no entanto, níveis elevados de poluição 
possuindo passivos ambientais cuja abordagem integrada é urgente. Nomeadamente no 
Centro Litoral, o desenvolvimento urbano-industrial difuso, coexiste com a prática de uma 
agricultura e pecuária intensivas, com a consequente pressão sobre as principais bacias 
hidrográficas e qualidade dos solos, os quais apresentam, por esse facto, elevado potencial 
de contaminação. No saneamento básico registam-se baixas taxas de cobertura em alguns 
concelhos, mas o problema principal reside no atraso verificado na entrada em 
funcionamento dos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais”. 

Do sistema ambiental destaca-se a Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental 
(ERPVA), o qual faz igualmente parte do modelo territorial acima enunciado. A ERPVA 
“consiste no conjunto de áreas com valores naturais e sistemas fundamentais para a 
proteção e valorização ambiental, tanto na ótica do suporte à vida natural como às 
atividades humanas” e tem por objetivo “garantir a manutenção, a funcionalidade e a 
sustentabilidade dos sistemas biofísicos (ciclos da água, do carbono, do azoto), 
assegurando, desta forma, a qualidade e a diversidade das espécies, dos habitats, dos 
ecossistemas e das paisagens. A ERPVA deve contribuir para o estabelecimento de 
conexões funcionais e estruturais entre as áreas consideradas nucleares do ponto de vista 
da conservação dos recursos para, desta forma, contrariar e prevenir os efeitos da 
fragmentação e artificialização dos sistemas ecológicos e garantir a continuidade dos 
serviços providenciados pelos mesmos: aprovisionamento (água, alimento), regulação 
(clima, qualidade do ar), culturais (recreio, educação) e suporte (fotossíntese, formação de 
solo)”. 

A Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental é constituída por áreas nucleares 
e corredores ecológicos. Dado o âmbito do Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica 
distinguem-se os corredores ecológicos por assumirem “uma extrema importância na 
salvaguarda da conectividade e continuidade espacial e dos intercâmbios genéticos entre 
diferentes áreas nucleares de conservação da biodiversidade em toda a Região”. Os 
corredores são de dois tipos: 1) corredores ecológicos estruturantes – “que assentam nas 
principais linhas de água da Região e na zona costeira”; 2) corredores ecológicos 
secundários – “identificados nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF)”. 

Seguidamente assinalam-se as normas constantes na Proposta do PROT Centro que estão 
mais diretamente relacionadas com a gestão dos recursos hídricos e, consequentemente 
com a gestão da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis. 

Assim, em primeiro lugar, destacam-se as normas específicas, por domínio de intervenção: 

���� “DI64. Em termos de infraestruturas ambientais, no âmbito da captação e distribuição 
de água para abastecimento e drenagem, transporte e tratamento de águas residuais é 
necessário:  

– (...) 2. Centrar o processo de cooperação no desenvolvimento de soluções de 
captação de água superficial por sistemas plurimunicipais ou intermunicipais, com 
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alargamento de âmbito de concessão destas empresas à distribuição de água em 
baixa e integração dos serviços prestados por estas empresas às áreas da recolha, 
drenagem e tratamento de águas residuais; 

– 3. Reconverter os pequenos sistemas de captação e abastecimento de água, 
promovendo a expansão dos sistemas plurimunicipais, sujeitando-a a condições de 
viabilidade técnica e económica; 

– 4. Assegurar o índice de atendimento mínimo de 95%, ao nível do abastecimento de 
água, até ao ano de 2013, nos concelhos que apresentam índice inferior; 

– 5. Assegurar o índice de atendimento mínimo de 90%, ao nível da recolha, drenagem 
e tratamento de águas residuais, até ao ano de 2013, nos concelhos que apresentam 
índice inferior; 

– 6. Assegurar a diminuição progressiva das perdas de água em sistemas de 
abastecimento de água, visando atingir até 2020, um nível de 15%, de acordo com o 
preconizado no PNA, reabilitando, renovando e remodelando algumas redes de 
abastecimento; 

– 7. Promover a garantia do fornecimento de água de abastecimento público 
classificada como de BOA qualidade, diminuindo drasticamente a elevada 
percentagem de incumprimento legal, nos parâmetros de qualidade monitorizados na 
Rede de Qualidade da Água da Região Centro; 

– 8. Garantir a eficácia e a eficiência dos sistemas de recolha, drenagem e tratamento 
de águas residuais, em especial os sistemas que efetuam a rejeição dos efluentes 
tratados, para locais identificados como Zonas Sensíveis incluindo as Zonas 
Vulneráveis; 

– 9. Fomentar o desenvolvimento de sistemas plurimunicipais ou intermunicipais 
económicos e tecnicamente viáveis para captação de água superficial em substituição 
de captações subterrâneas; 

– 10. Promover a adoção de soluções técnicas integradas para o tratamento de águas 
residuais de proveniência agropecuária, preferencialmente de suiniculturas e de 
explorações de bovinos; 

– 11. Promover a reutilização de águas residuais tratadas em usos compatíveis (rega 
de espaços verdes, lavagens, descargas em instalações sanitárias, …); 

– 12. A efetiva redução dos teores de nitratos nas águas residuais urbanas ou 
agroindustriais após tratamento, principalmente nas zonas classificadas como Zonas 
Vulneráveis (“Diretiva Nitratos”); 

– 13. Desenvolver unidades de valorização de efluentes, resíduos e lamas provenientes 
de agroindústrias e explorações agropecuárias, de forma a proteger e 
simultaneamente valorizar os solos (através da incorporação de matéria orgânica de 
qualidade) e os recursos hídricos, e a fomentar a produção de energias renováveis 
(bio-digestão), privilegiando soluções coletivas e multissectoriais”. 
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���� “DI66. No domínio dos recursos hídricos, é necessário: 

– 1. Assegurar que a gestão territorial assuma o princípio da melhoria da qualidade 
físico-química e ecológica das águas superficiais e estado químico e quantitativo das 
subterrâneas; 

– 2. Definir condições e perímetros de proteção de águas superficiais e subterrâneas 
classificadas como de BOA e MUITO BOA qualidade, evitando a sua degradação; 

– 3. Promover estratégias e programas conducentes a uma utilização sustentada da 
água baseada numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; 

– 4. Promover e implementar as medidas adequadas para um efetivo controlo das 
fontes de poluição tópica com especial incidência nas zonas classificadas como 
sensíveis; 

– 5. Promover a adoção de medidas de minimização relativas à poluição difusa, 
nomeadamente no que concerne ao Código de Boas Práticas Agrícolas, em particular 
nas zonas classificadas como vulneráveis; 

– 6. Promover a utilização preferencial de águas superficiais como fonte de 
abastecimento para fins múltiplos, nomeadamente assegurando o fornecimento em 
quantidade suficiente de água de boa qualidade, contribuindo para uma utilização 
sustentável, equilibrada e equitativa; 

– 7. Garantir a satisfação das necessidades de água para rega, em particular nas áreas 
de regadio; 

– 8. Promover a proteção das águas subterrâneas enquanto reservas estratégicas em 
situações hídricas extremas (cheias e secas); 

– 9. Elaborar planos de ordenamento que fomentem a proteção e salvaguarda das 
águas estuarinas; 

– 10. Promover a implementação de medidas de proteção na prevenção do risco 
potencial de contaminação antropogénica das águas subterrâneas, com especial 
incidência nos aquíferos que apresentam maior vulnerabilidade; 

– 11. Promover a regularização dos caudais e utilização da água para fins múltiplos 
(rega e abastecimento) através das barragens consideradas pertinentes; 

– 12. Promover a implementação de um sistema regional de avisos de rega, com 
especial incidência nos perímetros de rega em exploração, de forma a garantir a 
gestão racional da água para rega; 

– 13. Promover a modernização dos perímetros de rega em exploração, no intuito de 
tornar mais eficiente a utilização da água enquanto recurso natural”. 

���� DI71. A articulação da ERPVA com os PMOT realiza-se através da Estrutura Ecológica 
Municipal, integrando as áreas nucleares e os corredores ecológicos, assim como, as 
áreas de RAN, REN, Domínio Público Hídrico’, áreas de floresta autóctone e outras 
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áreas de mais valia ambiental cuja importância venha a ser demonstrada em sede de 
PMOT’; 

���� DI72. A delimitação das áreas e corredores da ERPVA, cuja configuração prevista no 
modelo territorial do PROT é vinculativa, é feita a nível municipal, assim como, a 
regulamentação do uso e ocupação do solo de acordo com os objetivos e valores que 
lhe estão subjacentes e que cumpre salvaguardar (...)”. 

���� TG13. A edificabilidade na Zona Costeira fica sujeita ao normativo aplicável ao Litoral, 
estabelecido para a Unidade 

Por sua vez, as normas específicas de base territorial apontam para: 

���� “TG12. Os critérios de ordenamento dos empreendimentos turísticos são os seguintes: 

– (...) 3. Todas as tipologias de implantação de empreendimentos turísticos, NUTL e 
NDT, devem obedecer aos seguintes parâmetros de qualidade: 

���� a. Eficiência na gestão dos recursos hídricos, promovendo o tratamento e a 
reutilização das águas residuais e pluviais, de acordo com os critérios constantes 
do Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água e respetivos instrumentos 
operativos que venham a ser elaborados (...)”; 

Por último, referem-se as normas por unidade territorial: 

Centro Litoral 

���� “T15) No domínio dos recursos hídricos, é necessário: 

– 1. Garantir a satisfação das necessidades de água para rega, em particular nas áreas 
de regadio do Baixo Vouga, Baixo Mondego, Bacia do Lis; 

– 2. Promover a qualificação ambiental do sistema hidrológico do Lis, controlando a 
poluição difusa com origem nas suiniculturas e nos efluentes domésticos e industriais; 
é prioritário o fecho da rede de saneamento em alta e as ligações “em baixa” 
(municípios, SIMLIS e RECILIS), e a despoluição de linhas de água; a valorização 
agrícola dos vales do Lis, Lena e Arunca deve articular-se com o Plano de Bacia 
Hidrográfica; 

– 3. Promover a implementação de medidas de proteção na prevenção do risco 
potencial de contaminação antropogénica das águas subterrâneas, com especial 
incidência nos aquíferos que apresentam maior vulnerabilidade: sistema aquífero de 
Sicó-Alvaiázere, sistema aquífero de Pousos – Caranguejeira, sistema aquífero de 
Ançã – Cantanhede e sistema aquífero quaternário de Aveiro; 

– 4. Garantir a construção da barragem de Ribeiradio (Rio Vouga) para regularização 
dos caudais e utilização da água para fins múltiplos (rega e abastecimento); 

– 5. Proteger a qualidade dos recursos hídricos através da aplicação dos Planos de 
Acão das Zonas Vulneráveis à poluição causada por nitratos de origem agrícola: ZV 
Aveiro e ZV Mira, através de atuação preventiva com a implementação e aumento de 
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pontos de monitorização da qualidade química e ecológica das águas superficiais e 
subterrâneas; 

– 6. Garantir a conclusão do dique de defesa dos Campos Agrícolas do Vouga; 

– 7. Garantir a integridade dos potenciais Aproveitamentos Hidroagrícolas do Rio das 
Amieiras (concelho de Anadia), do Luso, Vacariça e Mealhada (concelho da 
Mealhada); 

– 8. Garantir a integridade do Aproveitamento Hidroagrícola da Ribeira do Porcão 
(concelho de Anadia); 

– 9. Salvaguardar de utilizações não agrícolas, nos termos da legislação específica, as 
áreas do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego e garantir a conclusão das 
obras; 

– 10. Elaborar programa de descontaminação dos campos do Baixo Mondego em 
resultado da atividade agrícola. 

Viseu e Planalto Beirão  

����  “T43) No domínio dos recursos hídricos deve garantir-se: 

– 1. A integridade do Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Calde (concelho de 
Viseu), de Pereiras (Concelho de Oliveira de Frades) e das Várzeas de Mortágua; 

– 2. A integridade do potencial Aproveitamento Hidroagrícola de Porto Velha (concelho 
de Vouzela)”. 

Pelo exposto, o PGBH do Vouga, Mondego e Lis deverá ter em consideração as normas do 
PROT Centro assim como a delimitação dos corredores ecológicos que deverá ser efetuada 
ao nível dos PMOT. 
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1.6.4.2.20. Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro 

Refira-se a existência do Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro que foi 
aprovado por Deliberação da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da 
Ria, a 28 de Abril de 2008, após audição das Assembleias Municipais de Águeda, 
Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos 
(Aviso n.º 19308/200860 - Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro — 
UNIR@RIA). “Pretende -se, no âmbito deste Plano Intermunicipal, estruturar as orientações 
estratégicas decorrentes do objetivo global do Plano, que se define enquanto a qualificação 
e o desenvolvimento sustentável do Sistema Ria de Aveiro”.  

Apresentam-se o desenvolvimento do objetivo global pelos três eixos estratégicos aos quais 
correspondem objetivos estratégicos específicos, conforme especificado na Figura 1.6.10. 

                                                                 
 
 
60 Publicado no Diário da República n.º 127, II Série, de 3 de Julho de 2008 
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Fonte: Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro, 2008 

Figura 1.6.10 – Modelo Estratégico do Plano Intermu nicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro 

 

No seguimento destes objetivos e eixos foram identificados 159 projetos de âmbito 
municipal e supramunicipal, cuja execução depende, quase que exclusivamente das 
autarquias (Quadro 1.6.16). 
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Quadro 1.6.16 - Projetos do Plano Intermunicipal de  Ordenamento do Território da Ria de Aveiro (por Mu nicípio) 

 

Fonte: Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro, 2008 

“Dada a natureza da maioria dos projetos, cada um deles tem, obviamente, potencialidades 
para responder a mais do que um objetivo. Assim sendo, os projetos municipais apresentam 
a seguinte distribuição, relativamente à cobertura de objetivos estratégicos”61.  

Quadro 1.6.17 - Projetos do Plano Intermunicipal de  Ordenamento do Território da Ria de Aveiro (por ob jetivo 
estratégico) 

 

Fonte: Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro, 2008 

O Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro apresenta uma priorizarão dos 
projetos municipais segundo os seguintes critérios: 

���� 1.ª prioridade — Ações/Projetos executados pela AMRia ou Câmaras Municipais 
associadas; 

���� 2.ª prioridade — Ações/Projetos inscritos no PPI — Plano Plurianual de Investimentos 
da AMRia; 

                                                                 
 
 
61 Aviso n.º 19308/2008  - Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro — UNIR@RIA 
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���� 3.ª prioridade — Ações/Projetos de médio prazo, dois a três anos, das Câmaras 
Municipais associadas; 

���� 4.ª prioridade — Ações/Projetos de longo prazo, mais de três anos, de iniciativa das 
Câmaras Municipais associadas.  

O PGBH do Vouga, Mondego e Lis deverá considerar os projetos previstos no Plano 
Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro, assim como o seu grau de concretização, 
cuja descrição mais exaustiva se encontra no Aviso n.º 19308/200862 - Plano Intermunicipal 
de Ordenamento da Ria de Aveiro — UNIR@RIA). 

1.6.4.2.21. Planos Diretores Municipais 

Enumeram-se seguidamente os Planos Diretores Municipais (PDM) dos concelhos 
pertencentes (parcial e totalmente) às bacias da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis. 

Quadro 1.6.18 - Identificação dos Planos Diretores Municipais em vigor na área do PGBH do Vouga, Monde go e Lis 

Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 63 

Lis Batalha 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 136/95, 
Diário da República n.º 261, I 
Série B, de 11 de Novembro de 
1995.  

Prorrogação, segundo Aviso n.º 
15201/2010, Diário da República n.º 
147, II Série, de 30 de Julho de 2010. 

Suspensão parcial - Resolução 
Conselho Ministros n.º 132/2008, Diário 
da República n.º 165, I Série, de 27 de 
Agosto de 2008.  

Alteração, Segundo Aviso n.º 
3116/2008, Diário da República n.º 28, II 
Série, de 8 de Fevereiro de 2008.  

Alteração Regime Simplificado pelo 
Decreto de Lei n.º 231/2002, Diário da 
República n.º 170, II Série, de 25 de 
Julho de 2002. 

Alteração pela Resolução Conselho 
Ministros n.º 156/2001, Diário da 
República n.º 252, I Série B, de 30 de 
Outubro de 2001. 

Alteração Regime Simplificado pelo 
Decreto de Lei n.º 307/2001, Diário da 
República n.º 237, II Série, de 12 de 
Outubro de 2001. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

  

                                                                 
 
 
62 Publicado no Diário da República n.º 127, II Série, de 3 de Julho de 2008 
63 Fontes de Informação: DGOTDU (http://www.dgotdu.pt/channel.aspx?channelID=E1726619-A143-464E-8CED-D41D6366789E&listaUltimos=1) e 
CCDR-Centro (https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&Itemid=162&lang=pt). 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 64 

Lis 

Marinha 
Grande 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 37/95, 
Diário da República n.º 94, I Série 
B, de 21 de Abril de 1995.  

Alteração Regime Simplificado pelo 
Decreto de Lei n.º 300/98, Diário da 
República n.º 300, I Série B, de 30 de 
Dezembro de 1998. 

Em revisão (Sem 
acompanhamento) 

Ourém 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 148-
A/2002, Diário da República n.º 
301, I Série B, de 30 de Dezembro 
de 2002.  

Retificação, Declaração de Retificação 
n.º 1614/2010, Diário da República n.º 
156 II Série, de 12 de Agosto de 2010. 

Alteração por Adaptação, Segundo 
Aviso n.º 11779/2010, Diário da 
República n.º 113, II Série, de 14 de 
Junho de 2010. 

Retificação, Segundo Aviso n.º 
18200/2009, Diário da República n.º 
200, II Série, de 15 de Outubro de 2009. 

Retificação, Segundo Aviso n.º 
5416/2009, Diário da República n.º 50, II 
Série, de 12 de Março de 2009. 

Em revisão 

Porto de Mós 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 81/94, 
Diário da República n.º 213, I 
Série B, de 14 de Setembro de 
1994. 

Proposta de alteração feita no Aviso n.º 
13725/2010, Diário da República n.º 
132, II Série, de 9 de Julho de 2010 
(ainda não foi aprovada) 

Alteração de Pormenor, Declaração n.º 
71/99, Diário da República n.º 52, II 
Série, de 3 de Março de 1999. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

Lis e 
Mondego Figueira da Foz  

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 42/94, 
Diário da República n.º 139, I 
Série B, de 18 de Junho de 1994. 

Suspensão Parcial, Segundo Aviso n.º 
17980/2010, Diário da República n.º 
177, II Série, de 10 de Setembro de 
2010.  

Alteração, Deliberação n.º 1597/2009, 
Diário da República n.º 109, II Série, de 
5 de Junho de 2009. 

Alteração de Pormenor, Declaração n.º 
164/99, Diário da República n.º 140, II 
Série, de 18 de Junho de 1999. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

  

                                                                 
 
 
64 Fontes de Informação: DGOTDU (http://www.dgotdu.pt/channel.aspx?channelID=E1726619-A143-464E-8CED-D41D6366789E&listaUltimos=1) e 
CCDR-Centro (https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&Itemid=162&lang=pt). 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 65 

Lis e 
Mondego 

Leiria 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 84/95, 
Diário da República n.º 204, I 
Série B, de 4 de Setembro de 
1995. 

Retificação, Edital n.º 228/2008, Diário 
da República n.º 50, II Série, de 11 de 
Março de 2008. 

Alteração por Adaptação, Edital n.º 
228/2008, Diário da República n.º 50, II 
Série, de 11 de Março de 2008. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 180/2001, Diário da 
República n.º 130, II Série, de 5 de 
Junho de 2001. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 254/2001, Diário da 
República n.º 193, II Série, de 21 de 
Agosto de 2001. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Pombal 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 160/95, 
Diário da República n.º 279, I 
Série B, de 4 de Dezembro de 
1995. 

Alteração, Segundo Aviso n.º 
6489/2008, Diário da República n.º 46, II 
Série, de 5 de Março de 2008. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 35/2003, Diário da 
República n.º 23, II Série, de 28 de 
Janeiro de 2003. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 85/2001, Diário da 
República n.º 166, I Série B, de 19 de 
Julho de 2001. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Mondego 

Ansião 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 81/96, 
Diário da República n.º 131, I 
Série B, de 5 de Junho de 1996. 

 Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Arganil 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 143/95, 
Diário da República n.º 269, I 
Série B, de 21 de Novembro de 
1995. 

Alteração, Segundo Aviso n.º 
20506/2010, Diário da República n.º 
201, II Série, de 15 de Outubro de 2010. 

Alteração por Adaptação, Deliberação 
n.º 746/2008, Diário da República n.º 
52, II Série, de 13 de Março de 2008. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

  

                                                                 
 
 
65 Fontes de Informação: DGOTDU (http://www.dgotdu.pt/channel.aspx?channelID=E1726619-A143-464E-8CED-D41D6366789E&listaUltimos=1) e 
CCDR-Centro (https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&Itemid=162&lang=pt). 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 66 

Mondego 

Carregal do Sal  
Publicado pela Resolução 
Conselho de Ministros n.º 22/94, 
de 13 de Abril. 

 Revisão publicada 
pela Resolução 

Conselho Ministros 
n.º 171/2001, Diário 

da República n.º 
294, I Série B, de 

21 de Dezembro de 
2001. 

Castanheira de 
Pêra 

Publicado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 84/94, 
Diário da República n.º 218, I 
Série B, de 20 de Setembro de 
1994. 

Retificação, segundo Aviso n.º 
1665/2011, Diário da República n.º 11, II 
Série, de 17 de Janeiro de 2011. 

Alteração de Pormenor – Decreto-Lei 
n,º 373/99, Diário da República n.º 266, 
II Série, de 15 de Novembro de 1999. 

Em revisão (com 
Comissão Mista de 

Coordenação) 

Celorico da 
Beira 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 86/95, 
Diário da República n.º 209, I 
Série B, de 9 de Setembro de 
1995. 

 
Em revisão (com 

Comissão de 
Acompanhamento) 

Coimbra 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 24/94, 
Diário da República n.º 94, I Série 
B, de 22 de Abril de 1994. 

Alteração, Segundo Aviso n.º 
6562/2010, Diário da República n.º 62, II 
Série, de 30 de Março de 2010. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 62/97, Diário da República 
n.º 88, I Série B, de 15 de Abril de 1997. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Condeixa-a-
Nova 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 12/94, 
Diário da República n.º 47, I Série 
B, de 25 de Fevereiro de 1994. 

 Em revisão (com 
Comissão Mista de 
Acompanhamento) 

Covilhã 

Publicado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 124/99, 
Diário da República n.º 248, I 
Série B, 23 de Outubro de 1999. 

Alteração por adaptação, Edital n.º 
908/2009, Diário da República n.º 159 II 
Série, de 18 de Agosto de 2009. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

  

                                                                 
 
 
66 Fontes de Informação: DGOTDU (http://www.dgotdu.pt/channel.aspx?channelID=E1726619-A143-464E-8CED-D41D6366789E&listaUltimos=1) e 
CCDR-Centro (https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&Itemid=162&lang=pt). 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 67 

Mondego 

Fornos de 
Algodres 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 98/95, 
Diário da República n.º 232, I 
Série B, de 7 de Outubro de 1995. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 101/2000, Diário da 
República n.º 183, I Série B, de 9 de 
Agosto de 2000. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Góis 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 41/2003, 
Diário da República n.º 72, I Série 
B, de 26 de Março de 2003. 

Proposta de Alteração feita no Aviso n.º 
15961/2010 publicado no Diário da 
República, n.º 154, II Série, de 10 de 
Agosto de 2010. 

Alteração Regime Simplificado, 
Segundo Aviso n.º 1093/2008, Diário da 
República n.º 8, II Série, de 11 de 
Janeiro de 2008. 

 

Gouveia 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 108/95, 
Diário da República n.º 241, I 
Série B, de 18 de Outubro de 
1995. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 73/2006, Diário da 
República n.º 90, II Série, de 10 de Maio 
de 2006. 

Em revisão (com 
Comissão Mista de 

Coordenação) 

Guarda 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 55/94, 
Diário da República n.º 166, I 
Série B, de 20 de Julho de 1994. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 351/2002, Diário da 
República n.º 267, II Série, de 19 de 
Novembro de 2002. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 275/2002, Diário da 
República n.º 204, II Série, de 4 de 
Setembro de 2002. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Lousã 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 37/93, 
Diário da República n.º 103, I 
Série B, de 4 de Maio de 1993. 

Alteração, segundo Aviso n.º 
22424/2010, Diário da República n.º 
214, II Série, de 4 de Novembro de 
2010. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

Mangualde 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 171/95, 
Diário da República n.º 288, I 
Série B, de 15 de Dezembro de 
1995. 

Suspensão Parcial, Segundo Aviso n.º 
21395/2010, Diário da República n.º 
207, II Série, de 25 de Outubro de 2010. 

Alteração, Segundo Aviso n.º 
10268/2010, Diário da República n.º 
100, II Série, de 24 de Maio de 2010. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 38/99, Diário da República 
n.º 104, I Série B, de 5 de Maio de 
1999. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

  

                                                                 
 
 
67 Fontes de Informação: DGOTDU (http://www.dgotdu.pt/channel.aspx?channelID=E1726619-A143-464E-8CED-D41D6366789E&listaUltimos=1) e 
CCDR-Centro (https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&Itemid=162&lang=pt). 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 68 

Mondego 

Manteigas 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 54/93, 
Diário da República n.º 190, I 
Série B, de 14 de Agosto de 1993. 

 Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Miranda do 
Corvo 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 41/93, 
Diário da República n.º 114, I 
Série B, de 17 de Maio de 1993. 

Alteração de Pormenor, Declaração n.º 
262/97, Diário da República n.º 238, II 
Série, de 14 de Outubro de 1997. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

Montemor-o-
Velho 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 118/98, 
Diário da República n.º 233, I 
Série B, de 9 de Outubro de 1998. 

Alteração, Segundo Aviso n.º 
17238/2008, Diário da República n.º 
106, II Série, de 3 de Junho de 2008. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 127/2004, Diário da 
República n.º 114, II Série, de 15 de 
Maio de 2004. 

Em revisão (com 
Comissão Mista de 

Coordenação) 

Nelas 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 66/93, 
Diário da República n.º 256, I 
Série B, de 12 de Novembro de 
1993. 

Prorrogação da Suspensão, Segundo 
Aviso n.º 9695/2010, Diário da 
República n.º 95, II Série, de 17 de Maio 
de 2010. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Oliveira do 
Hospital 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 210/97, 
Diário da República n.º 283, I 
Série B, de 9 de Dezembro de 
1997. 

 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

Pampilhosa da 
Serra 

Publicado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 11/94, 
de 13 de Janeiro, Diário da 
República, n.º 43, I Série-B, de 21 
de Fevereiro de 1994. 

 Revisão publicada 
na Deliberação n.º 
422/2009, Diário da 
República n.º 26, II 

Série, de 6 de 
Fevereiro de 2009. 

Penacova 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 101/99, 
Diário da República n.º 210, I 
Série B, de 8 de Setembro de 
1999. 

Retificação, Retificação n.º 327/2008, 
Diário da República n.º 35, II Série, de 
19 de Fevereiro de 2008. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

  

                                                                 
 
 
68 Fontes de Informação: DGOTDU (http://www.dgotdu.pt/channel.aspx?channelID=E1726619-A143-464E-8CED-D41D6366789E&listaUltimos=1) e 
CCDR-Centro (https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&Itemid=162&lang=pt). 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 69 

Mondego 

Penalva do 
Castelo 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 94/97, 
Diário da República n.º 137, I 
Série B, de 17 de Junho de 1997. 

Retificação, Segundo Edital n.º 
549/2008, Diário da República n.º 103, II 
Série, de 29 de Maio de 2008. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Penela 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 40/93, 
Diário da República n.º 114, I 
Série B, de 17 de Maio de 1993. 

 Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Santa Comba 
Dão 

Revisão, Resolução Conselho 
Ministros n.º 127/2002, Diário da 
República n.º 247, I Série B, de 25 
de Outubro de 2002. 

Suspensão Parcial, segundo Aviso n.º 
776/2010, Diário da República n.º 7, II 
Série, de 22 de Março de 2010. 

Alteração por Adaptação, Segundo 
Aviso n.º 5939/2010, Diário da 
República n.º 56, II Série, de 22 de 
Março de 2010. 

Retificação, segundo Aviso n.º 
5939/2010, Diário da República n.º 56, II 
Série, de 22 de Março de 2010. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 143/2003, Diário da 
República n.º 203, I Série B, de 3 de 
Setembro de 2003. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Seia 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 121/97, 
Diário da República n.º 169, I 
Série B, de 24 de Julho de 1997. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 248/2003, Diário da 
República n.º 178, II Série, de 4 de 
Agosto de 2003. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Soure 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 58/94, 
Diário da República n.º 172, I 
Série B, de 27 de Julho de 1994. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 163/2000, Diário da 
República n.º 268, I Série B, de 20 de 
Novembro de 2000. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 135/97, Diário da 
República n.º 187, I Série B, de 14 de 
Agosto de 1997. 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 70 

Mondego 

Tábua 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 107/94, 
Diário da República n.º 250, I 
Série B, de 28 de Outubro de 
1994. 

Alteração, Segundo Aviso n.º 
13148/2009, Diário da República n.º 
142, II Série, de 24 de Julho de 2009. 

Alteração de Pormenor, Declaração n.º 
1116/2001, Diário da República n.º 87, II 
Série, de 12 de Abril de 2001. 

Alteração de Pormenor, Declaração n.º 
150/2000, Diário da República n.º 114, II 
Série, de 17 de Maio de 2000. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

Trancoso 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 76/94, 
Diário da República n.º 206, I 
Série B, de 6 de Setembro de 
1994. 

Alteração, Segundo Aviso n.º 
16853/2010, Diário da República n.º 
164, II Série, de 24 de Agosto de 2010. 

Retificação, Declaração de Retificação 
n.º 1589/2010, Diário da República n.º 
152, II Série, de 6 de Agosto de 2010. 

Retificação, Segundo Edital n.º 
467/2010, Diário da República n.º 91, II 
Série, de 11 de Maio de 2010. 

Alteração, Segundo Edital n.º 
1007/2007, Diário da República n.º 223, 
II Série, de 20 de Novembro de 2007. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 53/2000, Diário da 
República n.º 52, II Série, de 2 de Março 
de 2000. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

Vila Nova de 
Poiares 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 34/93, 
Diário da República n.º 99, I Série 
B, de 28 de Abril de 1993. 

Alteração de Pormenor, Declaração n.º 
25/2000, Diário da República n.º 27, II 
Série, de 2 de Fevereiro de 2000. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 71 

Mondego e 
Vouga 

Aguiar da 
Beira 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 22/95, 
Diário da República n.º 69, I Série 
B, de 22 de Março de 1995. 

Retificação, Segundo Edital n.º 
115/2009, Diário da República n.º 119, II 
Série, de 28 de Janeiro de 2009. 

Retificação, Segundo Edital n.º 
617/2008, Diário da República n.º 118, II 
Série, de 20 de Junho de 2008. 

Retificação, Segundo Edital n.º 
346/2008, Diário da República n.º 69, II 
Série, de 8 de Abril de 2008. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 109/2004, Diário da 
República n.º 105, II Série, de 5 de Maio 
de 2004. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 18/2002, Diário da 
República n.º 15, II Série, de 18 de 
Janeiro de 2002. 

Alteração de Pormenor, Declaração n.º 
173/98, Diário da República n.º 110, II 
Série, de 13 de Maio de 1998. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

Cantanhede 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 118/94, 
Diário da República n.º 276, I 
Série B, de 29 de Novembro de 
1994. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 24/2006, Diário da 
República n.º 37, II Série, de 21 de 
Fevereiro de 2006. 

Alteração Regime Simplificado, 
Declaração n.º 70/2002, Diário da 
República n.º 59, II Série, de 11 de 
Março de 2002. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 56/97, Diário da República 
n.º 76, I Série B, de 1 de Abril de 1997. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 72 

Mondego e 
Vouga 

Mealhada 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 60/94, 
Diário da República n.º 276, I 
Série B, de 29 de Novembro de 
1994. 

3ª Alteração, Segundo Aviso n.º 
21486/2008, Diário da República 
n.º 152, II Série, de 7 de Agosto 
de 2008. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 107/2002, Diário da 
República n.º 194, I Série B, de 23 de 
Agosto de 2002. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 57/2001, Diário da 
República n.º 121, I Série B, de 25 de 
Maio de 2001. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

Mortágua 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 39/94, 
Diário da República n.º 130, I 
Série B, de 6 de Junho de 1994. 

 
Em revisão (com 

Comissão Técnica) 

Sátão 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 64/93, 
Diário da República n.º 262, I 
Série B, de 9 de Novembro de 
1993. 

 
Em revisão (com 

Comissão de 
Acompanhamento) 

Tondela 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 99/94, 
Diário da República n.º 231, I 
Série B, de 6 de Outubro de 1994. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 160/97, Diário da 
República n.º 221, I Série B, de 24 de 
Setembro de 1997. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 193/96, Diário da 
República n.º 290, I Série B, de 16 de 
Dezembro de 1996. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Viseu 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 173/95, 
Diário da República n.º 291, I 
Série B, de 19 de Dezembro de 
1995. 

Retificação. Declaração Retificada nº 
121/2009, Diário da República n.º 10, II 
Série, de 15 de Janeiro de 2009. 

Alteração, Regime Simplificado, 
Segundo Aviso n.º 27224/2008, Diário 
da República n.º 221, II Série, de 13 de 
Novembro de 2008. 

Alteração de Pormenor, Declaração n.º 
306/2000, Diário da República n.º 221, II 
Série, de 23 de Setembro de 2000. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 73 

Mondego e 
Vouga Vouzela 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 41/94, 
Diário da República n.º 138, I 
Série B, de 17 de Junho de 1994. 

Alteração por Adaptação, Segundo 
Aviso n.º 1438/2009. Diário da 
República n.º 9, II Série, de 14 de 
Janeiro de 2009. 

Suspensão Parcial. Resolução 
Conselho Ministros n.º 190/2003, Diário 
da República n.º 289, I Série B, de 16 
de Dezembro de 2003. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Vouga 

Águeda 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 3/95, Diário 
da República n.º 13, I Série B, de 
16 de Janeiro de 1995. 

Suspensão Parcial, Segundo Aviso nº 
22537/2010, Diário da República n.º 
215, II Série, de 5 de Novembro de 
2010. 

 Alteração, Deliberação n.º 2130/2007, 
Diário da República n.º 203, II Série, de 
22 de Outubro de 2007. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

Albergaria-a-
Velha 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 20/99, 
Diário da República n.º 64, I Série 
B, de 17 de Março de 1999. 

Alteração, Segundo Aviso nº 
21745/2008, Diário da República n.º 
155, II Série, de 12 de Agosto de 2008. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Anadia 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 64/94, 
Diário da República n.º 183, I 
Série B, de 9 de Agosto de 1994. 

Alteração, Regime Simplificado, 
Declaração n.º 332/2002, Diário da 
República n.º 256, II Série, de 6 de 
Novembro de 2002. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 116/2000, Diário da 
República n.º 200, I Série B, de 30 de 
Agosto de 2000. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

Arouca 
Publicado pela Resolução 
Conselho de Ministros nº 52/95 de 
02 de Junho 06 de 1995 

 Revisão publicada 
no Aviso n.º 

21653/2009, Diário 
da República n.º 

232, II Série, de 30 
de Novembro de 

2009. 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 74 

Vouga 

Aveiro 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 165/95, 
Diário da República n.º 284, I 
Série B, de 11 de Dezembro de 
1995. 

Retificação, Segundo Edital n.º 
154/2008, Diário da República n.º 34, II 
Série, de 18 de Fevereiro de 2008. 

Alteração, Regime Simplificado, 
Declaração n.º 48/2007, Diário da 
República n.º 37, II Série, de 21 de 
Fevereiro de 2007. 

Alteração, Regime Simplificado, 
Declaração n.º 339/2002, Diário da 
República n.º 261, II Série, de 12 de 
Novembro de 2002. 

Alteração, Regime Simplificado, 
Declaração n.º 187/2002, Diário da 
República n.º 138, II Série, de 18 de 
Junho de 2002. 

Suspensão Parcial, Decreto 
Regulamentar n.º 8/2001, Diário da 
República n.º 123, I Série B, de 28 de 
Maio de 2001.  

Alteração, Declaração n.º 309/99, Diário 
da República n.º 227, II Série, de 28 de 
Setembro de 1999  

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Castro Daire 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 111/94, 
Diário da República n.º 257, I 
Série B, de 7 de Novembro 
de1994. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 11/2000, Diário da 
República n.º 70, I Série B, de 23 de 
Março de 2000. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Estarreja 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 11/93, 
Diário da República n.º 45, I Série 
B, de 23 de Fevereiro de 1993. 

Alteração, Declaração de Retificação, 
n.º 599/2010, Diário da República n.º 
60, II Série, de 26 de Março de 2010. 

Retificação, Declaração de Retificação, 
n.º 599/2010, Diário da República n.º 
60, II Série, de 26 de Março de 2010. 

Alteração, Segundo Aviso, n.º 
5153/2010, Diário da República n.º 49, II 
Série, de 11 de Março de 2010. 

Alteração, Regime Simplificado, 
Declaração n.º 156/2001, Diário da 
República n.º 110, II Série, de 12 de 
Maio de 2001. 

Em revisão (com 
Comissão Mista de 

Coordenação) 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 75 

Vouga 

Ílhavo 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 140/99, 
Diário da República n.º 258, I 
Série B, de 23 de 5 de Novembro 
de 1999. 

Alteração, Segundo Aviso, n.º 
6683/2010, Diário da República n.º 63, II 
Série, de 31 de Março de 2010. 

Em revisão (com 
Comissão Mista de 

Coordenação) 

Mira 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 83/94, 
Diário da República n.º 215, I 
Série B, de 16 de Setembro de 
1994. 

Correção Material, Deliberação n.º 
3036/2009, Diário da República nº 215, 
II Série, de 5 de Novembro de 2009. 

Alteração por Adaptação, Segundo 
Aviso, n.º 8442/2008, Diário da 
República n.º 55, II Série, de 18 de 
Março de 2008. 

Alteração, Regime Simplificado, 
Declaração n.º 280/2007, Diário da 
República n.º 198, II Série, de 15 de 
Outubro de 2007. 

Alteração, Deliberação n.º 2107/2007, 
Diário da República n.º 202, II Série, de 
19 de Outubro de 2007. 

Em revisão (com 
Comissão Mista de 

Coordenação) 

Murtosa 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 75/2002, 
Diário da República n.º 84, I Série 
B, de 10 de Abril de 2002. 

 Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Oliveira de 
Azeméis 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 109/95, 
Diário da República n.º 242, I 
Série B, de 19 de outubro de 
1995. 

Alteração de Pormenor, Declaração n.º 
239/98, Diário da República n.º 173, II 
Série, de 29 de Julho de 1998. 

Em revisão (com 
Comissão Mista de 

Coordenação) 

Oliveira do 
Bairro 

Revisão publicada pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 80/99, 
Diário da República n.º 175, I 
Série B, de 29 de Julho de 1999. 

Alteração, Aviso n.º 7352/2011, Diário 
da República n.º 58, II série, de 23 de 
Março de 2011 

Suspensão Parcial, Aviso n.º 
1660/2010, Diário da República n.º 16, II 
Série, de 25 de Janeiro de 2010 

Suspensão Parcial, Aviso n.º 
1661/2010, Diário da República n.º 16, II 
Série, de 25 de Janeiro de 2010  

Alteração, Deliberação n.º 2377/2007, 
Diário da República nº 237, II Série, de 
10 de Dezembro de 2007. 

Alteração, Regime Simplificado, 
Declaração n.º 177/2004, Diário da 
República n.º 147, II Série, de 24 de 
Junho de 2004. 

Em revisão - 2ª 
(com Comissão 

Mista de 
Coordenação) 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 76 

Vouga 

Oliveira de 
Frades 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 71/94, 
Diário da República n.º 193, I Série 
B, de 22 de Agosto de 1994. 

Prorrogação, Segundo Aviso, n.º 
7223/2010, Diário da República n.º 69, II 
Série, de 9 de Abril de 2010. 

Em revisão (com 
Comissão Técnica) 

Ovar 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 66/95, 
Diário da República n.º 157, I Série 
B, de 10 de Julho de 1995. 

Alteração, Regime Simplificado, 
Declaração n.º 96/2004, Diário da 
República n.º 97, II Série, de 24 de Abril 
de 2004. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 29/2000, Diário da 
República n.º 114, I Série B, de 17 de 
Maio de 2000. 

Em revisão (com 
Comissão Mista de 

Coordenação) 

Santa Maria da 
Feira 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 56/93, 
Diário da República n.º 194, I Série 
B, de 19 de Agosto de 1993. 

Suspensão, Aviso n.º 21412/2010, Diário 
da República n.º 207, II Série, de 25 de 
Outubro de 2010. 

Suspensão, Aviso n.º 21413/2010, Diário 
da República n.º 207, II Série, de 25 de 
Outubro de 2010. 

Alteração, Segundo Aviso, n.º 
16337/2009, Diário da República n.º 
182, II Série, de 18 de Setembro de 
2009. 

Alteração, Regime Simplificado, 
Declaração n.º 405/2000, Diário da 
República n.º 194, II Série, de 22 de 
Dezembro de 2000. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

São João da 
Madeira 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 36/93, 
Diário da República n.º 103, I Série 
B, de 4 de Maio de 1993. 

 Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

São Pedro do 
Sul 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 105/95, 
Diário da República n.º 237, I Série 
B, de 13 de Outubro de 1995. 

 
Em revisão (com 

Comissão Técnica) 

Sernancelhe 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 75/94, 
Diário da República n.º 201, I Série 
B, de 31 de Agosto de 1994. 

 Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 
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Bacias Concelhos 
Diploma legal, data de 

ratificação e aprovação 
Alteração / Retificação / Suspensão 

Parcial 
Revisão 77 

Vouga 

Sever do 
Vouga 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 180/97, 
Diário da República n.º 249, I Série 
B, de 27 de Outubro de 1997. 

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 101/2004, Diário da 
República n.º 170, I Série B, de 21 de 
Julho de 2004. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Vagos 

Revisão, publicada pelo Aviso n.º 
8076/2009, Diário da República n.º 
72, II Série, de 14 de Abril de 
2009. 

Proposta alteração pelo Aviso n.º 
11525/2010, publicado no Diário da 
República n.º 111, II Série, de 9 de 
Junho de 2010. 

 

Vale de 
Cambra 

Revisão, Segundo Aviso n.º 
9402/2008, Diário da República n.º 
60, II Série, de 27 de Março de 
2008. 

  

Vila Nova de 
Paiva 

Publicado pela Resolução 
Conselho Ministros n.º 13/94, 
Diário da República n.º 62, I Série 
B, de 15 de Março de 1994. 

Alteração, Aviso, n.º 276/2009, Diário da 
República n.º 3, II Série, de 6 de Janeiro 
de 2009. 

Alteração, Aviso 20183/2008, Diário da 
República, n.º 135, II Série, de 15 de 
Julho de 2008.  

Alteração, Resolução Conselho 
Ministros n.º 2/2005, Diário da República 
n.º 3, I Série B, de 5 de Janeiro de 2005. 

Em revisão (com 
Comissão de 

Acompanhamento) 

Fonte: www.dgotdu.pt 

 

Assinala-se a impossibilidade, tanto pelo tempo necessário para a execução como pela 
ausência de informação de base78 de se sistematizar as classes de solo de todos os PDM 
dos concelhos que fazem parte da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis. Por 
conseguinte, a identificação dos usos do solo definidos nestes instrumentos tem em 
consideração duas análises: 

���� numa primeira fase, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), 
quantifica-se e comparam-se os usos mais artificializados dos PMOT relativamente aos 
da ocupação “atual” do solo (CORINE 2006); 

���� numa segunda fase, com base no conteúdo dos regulamentos dos PDM, identificam-se 
as classes de espaço cujo uso se relaciona com a gestão e conservação dos recursos 
hídricos. 

                                                                 
 
 
77 Fontes de Informação: DGOTDU (http://www.dgotdu.pt/channel.aspx?channelID=E1726619-A143-464E-8CED-D41D6366789E&listaUltimos=1) e 
CCDR-Centro (https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&Itemid=162&lang=pt). 
78 Plantas dos PDM vetorizadas e georreferenciadas 
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Deste modo, atendendo ao Quadro seguinte, denota-se que, segundo os PMOT, na área do 
PGBH do Vouga, Mondego e Lis predomina o uso urbano (10,9%), especialmente nas 
bacias do Lis (17,6%) e do Vouga (13,3%). O uso industrial é substancialmente menos 
representativo (1,4% na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis) do que o urbano (10,9% 
na área do PGBH Vouga, Mondego e Lis). Os equipamentos e parques urbanos assim como 
os espaços destinados ao turismo são os usos com menor expressão na área do PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis, respetivamente, 0,5% e 0,2%. 

Quadro 1.6.19 - Usos do solo, identificados nos PMO T, na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis (2009) 

Área do 
PGBH Vouga, 

Mondego e 
Lis 

Usos do Solo identificados nos PMOT Ponderado Coeficie nte Área 

Urbano 
Equipamentos e 
parques urbanos 

Industrial Turismo 

 km2 % km2 % km2 % km2 % 

Lis 175,1 17,6% 6,3 0,6% 25,7 2,6% 0,4 0,0% 

Mondego 585,7 8,6% 25,2 0,4% 68,2 1,0% 10,8 0,2% 

Vouga 488,5 13,3% 23,2 0,6% 67,4 1,8% 8,2 0,2% 

Total RH 1249,3 10,9% 54,7 0,5% 161,3 1,4% 19,4 0,2% 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região do Centro e do Norte, 2009 

 

Da comparação dos usos artificializados dos PMOT (2009) com a ocupação “atual” (2006) - 
Quadro 1.6.20 – ressalta-se que a ocupação “atual” é significativamente mais diminuta do 
que a expectável nos PMOT uma vez que, segundo o CORINE 2006, cerca de 5% da área 
do PGBH Vouga, Mondego e Lis apresenta uso urbano, industrial e infraestruturas. Já de 
acordo com o INE, os PMOT contabilizam para a área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 
cerca de 13% de usos artificializados (urbano, equipamentos, parques urbanos, industrial e 
turismo), ou seja, mais de metade do que o concretizado em 2006. 

Quadro 1.6.20 - Comparação dos usos artificializado s dos PMOT (2009) com a ocupação “atual” (2006), na  área do 
PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

Área do 
PGBH do 
Vouga, 

Mondego e 
Lis 

PMOT 2009 CORINE 2006 

Urbano + Equipamentos e 
parques urbanos + 

Industrial + Turismo 

Urbano + Industrial + 
Áreas Infraestruturadas 

 

 km2 % km2 % 

Lis 995 21% 94,90 9,6% 

Mondego 6802 10% 210,60 3,0% 

Vouga 3685 16% 266,80 7,2% 

Total RH 11482 13% 348,20 5,0% 

Fonte: IGP, Corine Land Cover 2006; INE, Anuários Estatísticos da Região do Centro e do Norte, 2009 
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Quanto à análise dos regulamentos dos PDM, assinalam-se seguidamente as classes de 
espaço cujo uso se relaciona com a gestão e conservação dos recursos hídricos. Ressalta-
se, todavia, que a estas classes estão inerentes preocupações biofísicas (incluindo as linhas 
de água), a proteção do coberto vegetal (nomeadamente a galeria ripícola) e a preservação 
das áreas de Reserva Ecológica Nacional (que estão, geralmente, incluídas nestas classes): 

Quadro 1.6.21 - Classes de espaço dos PDM relaciona das com a gestão e conservação dos recursos hídrico s na 
área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

Classes de espaço Planos Diretores Municipais 

Espaços culturais e naturais  Cantanhede; Condeixa-a-Nova; Leiria; Marinha Grande; 
Soure 

Espaços naturais e culturais Covilhã; Oliveira de Azeméis 

Espaços naturais 

Albergaria-a-Velha; Anadia; Ansião; Arganil; Arouca; Batalha; 
Carregal do Sal; Castanheira de Pêra; Celorico da Beira; 
Estarreja; Góis; Lousã; Mealhada; Miranda do Corvo; 
Montemor-o-Velho; Mortágua; Murtosa; Oliveira do Hospital; 
Ourém; Penela; Porto de Mós; Sátão; Santa Comba Dão; 
São João da Madeira; São Pedro do Sul; Seia; Sever do 
Vouga; Tábua; Tondela; Trancoso; Vagos; Vila Nova de 
Paiva; Vila Nova de Poiares; Viseu; Vouzela 

Espaços naturais e de proteção Figueira da Foz; Ílhavo 

Espaço natural interior 
Espaço natural litoral 

Pombal 

Zonas de conservação da natureza Coimbra 

Espaços de salvaguarda Penalva do Castelo 

Espaços de salvaguarda estrita Aveiro; Guarda; Manteigas; Mira; Sernancelhe 

Espaços de salvaguarda estrita 
Espaços de salvaguarda específica 

Santa Maria da Feira 

Espaços Afetos à Estrutura 
Ecológica Urbana 

Espaços Naturais  
Espaços de Recreio Balnear 

Pampilhosa da Serra 

Espaços de recursos naturais e 
equilíbrio ambiental Castro Daire 

Espaço praia 
Espaços naturais 

Ovar 

Estrutura Ecológica Urbana Vale de Cambra 

Sem classificação relativa a este uso  
Águeda; Aguiar da Beira; Fornos de Algodres; Gouveia; 
Mangualde; Nelas; Oliveira do Bairro; Oliveira de Frades; 
Penacova 
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Às classes de espaço anteriormente referidas acrescem-se as servidões e restrições de 
utilidade pública demarcadas nas Cartas de Condicionantes dos PDM que constituem 
limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento, definindo, 
assim, áreas estratégicas de proteção dos recursos hídricos e perímetros de proteção de 
captações de abastecimento público. 

Por sua vez, e tal como consta na análise efetuada no documento “Articulação entre a 
Gestão da Água e o Ordenamento do Território”79, os PDM apresentam uma visão 
demasiado centrada nos espaços urbanos o que “conduz quase sempre a que as questões 
relativas à água (tal como a outros recursos) sejam equacionadas superficialmente e só 
como “condicionantes ao desenvolvimento”. Embora por vezes incluam a caracterização dos 
recursos hídricos presentes no território concelhio, é raro que as propostas de ordenamento 
dos PDM integrem uma visão estratégica de conservação destes recursos, até porque não 
consideram ainda as orientações que decorrem dos PBH (mais recentes que os PDM)”. 

Pelo exposto, os PDM em vigor na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis não incluem as 
orientações deste plano visto que o mesmo está atualmente em elaboração. Portanto, após 
a aprovação do PGBH do Vouga, Mondego e Lis, todas as propostas de ordenamento da 
revisão dos PDM desta área deverão integrar uma visão estratégica de conservação dos 
recursos hídricos. 

1.6.4.2.22. Planos de Urbanização e Planos de Pormenor 

Existem também Planos Municipais de nível inferior, nomeadamente os Planos de 
Urbanização e Planos de Pormenor. Face ao nível de detalhe destes planos considera-se 
que não se justifica a sua análise no âmbito da elaboração do PGBH do Vouga, Mondego e 
Lis. 

1.6.5. Análise prospetiva 

A ocupação do solo na área do PGBH Vouga, Mondego e Lis é maioritariamente florestal 
(63,1%), seguindo-se a ocupação agrícola (31,1%). O Mondego destaca-se, de entre as três 
bacias hidrográficas, por apresentar maior superfície ocupada com estes usos (florestal e 
agrícola). 

As bacias do Vouga e do Lis apresentam maior ocupação industrial e urbana do que a bacia 
do Mondego. 

Face à sobreposição dos solos mais permeáveis com os espaços agrícolas, conclui-se que 
as áreas mais suscetíveis à poluição derivada da infiltração de nitratos de origem agrícola 
localizam-se na faixa litoral, nomeadamente a Ria de Aveiro, mas igualmente na parte mais 
interior da área do PGBH Vouga, Mondego e Lis, perto de Manteigas e Seia. 

  

                                                                 
 
 
79 Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 2008 (1ª edição). 
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Serão previsíveis conflitos de interesse entre os vários usos do solo entre a agricultura, 
floresta, indústria e turismo, constituindo potenciais tensões, apesar de não se prever défice 
de recursos hídricos. Deste modo, deverão ser definidas prioridades, traduzidas nos 
instrumentos de planeamento. Paralelamente, deverá ser promovido um uso mais eficiente 
e compatibilização das utilizações entre os diferentes sectores de atividade. 

Verifica-se uma diferença significativa entre as áreas com usos artificializados e as que 
estão previstas artificializar de acordo com os PDM em vigor, nomeadamente com os 
seguintes usos: urbano, equipamentos, parques urbanos, industrial e turismo. 

Indubitavelmente, os instrumentos de gestão territorial, em especial os de âmbito municipal 
como é o caso dos PDM, aquando da sua revisão e inclusão das orientações decorrentes 
do PGBH do Vouga, Mondego e Lis (agora em elaboração), poderão desempenhar um 
papel fundamental na gestão dos recursos hídricos, uma vez que permitem a elaboração de 
estudos de caracterização bem fundamentados, definem uma proposta de ordenamento do 
território com a elaboração de uma planta de condicionantes e respetivo regulamento, 
favorecendo assim, a compatibilização da utilização sustentável dos recursos hídricos, a sua 
proteção e valorização, com a ocupação e uso do solo. 
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ANEXO I.1 - SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
Quadro A. 1 - Designação dos usos do solo na área d o PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

Usos do Solo 
CORINE Land Cover 2006 

Designação Descrição 

Urbano 

111. Tecido urbano contínuo 

A maior parte do solo é ocupada por construções 
e por infraestruturas da rede de transportes. Os 
edifícios, estradas e superfícies artificializadas 
ocupam mais de 80% da área. A presença de 
zonas não lineares de vegetação e de solo nu é 
excecional 

112. Tecido urbano descontínuo 

A maior parte do solo é ocupada por construções. 
Os edifícios, estradas e superfícies artificializadas 
estão associados a zonas com vegetação e de 
solo nu, as quais ocupam uma área significativa, 
embora descontínua. 

133. Áreas em construção 

Zonas em construção, escavações de solo ou 
rocha, movimentações de terras o que inclui 
Instalações públicas e industriais, infraestruturas 
da rede rodoviária ou ferroviária, diques e 
barragens e albufeiras, etc., em construção. 

141. Espaços verdes urbanos 
Zonas com vegetação dentro do tecido urbano. 
Inclui parques, cemitérios com vegetação e 
jardins privados. 

142. Equipamentos desportivos, 
culturais e de lazer e zonas 
históricas 

Parques de campismo, campos desportivos, 
parque de lazer, campos de golfe, autódromos, 
etc.. Inclui parques não rodeados por zonas 
urbanas. 

Industrial 

121 – Indústria, comércio e 
equipamentos gerais 

A maior parte da superfície é ocupada por zonas 
artificializadas sem vegetação (betão, asfalto, 
macadame, terra batida, etc.), estando também 
presentes edifícios e/ou vegetação. 

131 – Áreas de extração de 
inertes 

Zonas de extração a céu aberto de materiais de 
construção (areeiros, pedreiras) ou outros 
minerais (explorações a céu aberto). Inclui 
saibreiras inundadas, exceto nos casos em que 
se trate de extração por dragagem de fundos 
fluviais. 

132 – Áreas de deposição de 
resíduos 

Zonas de depósito de resíduos urbanos ou 
industriais (incluindo indústria extrativa). 

Áreas 
Infraestruturadas 

122 – Redes viárias e ferroviárias 
e espaços associados 

Rodovias e ferrovias, incluindo equipamentos 
associados (estações, plataformas, taludes), com 
largura mínima de 100 m. 

123 – Áreas portuárias  Infraestruturas de zonas portuárias, incluindo cais, 
docas e marinas. 

124 – Aeroportos e aeródromos 
Aeroportos: pistas de aterragem, edifícios e zonas 
associadas. 
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Usos do Solo 
CORINE Land Cover 2006 

Designação Descrição 

Agrícola 

211 – Culturas temporárias de 
sequeiro 

Cereais, legumes, culturas forrageiras, tubérculos 
e terras incultas ou em pousio. Inclui cultivo de 
flores e árvores de fruto (viveiros) e vegetais, 
incluindo estufas de plástico ou vidro. Inclui 
plantas aromáticas, medicinais e culinárias. Não 
inclui pastagens permanentes. 

212 – Culturas temporárias de 
regadios 

Culturas irrigadas permanentemente ou 
periodicamente, utilizando uma infraestrutura 
permanente (canais de irrigação, rede de 
drenagem). A maioria dessas culturas não pode 
ser cultivada sem fornecimento artificial de água. 
Não inclui terras irrigadas esporadicamente. 

213 – Arrozais 
Terras preparadas para o cultivo de arroz. Zonas 
planas com canais de irrigação. Zonas 
periodicamente alagadas. 

221 – Vinhas Zonas com plantação de vinha. 

222 – Pomares 
Parcelas com árvores de fruto ou plantas de baga, 
de uma ou várias espécies, ou associadas com 
pastos. Inclui pomares de nogueiras e aveleiras. 

223 – Olivais Zonas com oliveiras, incluindo consociações de 
olival e vinha na mesma parcela. 

231 – Pastagens permanentes 

Zonas não sujeitas a um regime de rotações de 
culturas, com cobertura herbácea densa e 
composição florística dominada por gramíneas 
(Graminaceae). Geralmente destinadas a 
pastoreio, mas a forragem pode ser recolhida 
mecanicamente. Inclui zonas com sebes (bocage) 

241 – Culturas temporárias e/ou 
pastagens associadas e culturas 
permanentes 

Culturas não permanentes (terras aráveis ou 
pastagens) consociadas com culturas 
permanentes na mesma parcela. 

242 – Sistemas culturais e 
parcelares complexos 

Mosaico de pequenas parcelas com diversas 
culturas anuais, pastagens e/ou culturas 
permanentes. 

243 – Agricultura com espaços 
naturais e seminaturais 

Zonas ocupadas principalmente por agricultura, 
com zonas naturais de dimensão significativa. 

244 – Sistemas agroflorestais Culturas anuais ou pastagens sob coberto de 
espécies florestais. 
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Usos do Solo 

CORINE Land Cover 2006 

Designação Descrição 

Florestal 

311 – Florestas de folhosas 
Vegetação constituída principalmente por 
árvores, incluindo estratos arbustivos, com 
predomínio de espécies de folhosas. 

312 – Florestas de resinosas 
Vegetação constituída principalmente por 
árvores, incluindo estratos arbustivos, com 
predomínio de espécies de coníferas. 

313 – Florestas mistas 

Vegetação constituída principalmente por 
árvores, incluindo estratos arbustivos, em que 
não há dominância de espécies de folhosas 
nem de espécies de coníferas. 

321 – Vegetação herbácea 
natural 

Prados com baixa produtividade. 
Frequentemente situados em terrenos 
irregulares. Frequentemente inclui zonas 
rochosas, urzais e charnecas. 

322 – Matos 
Vegetação com um coberto baixo e cerrado, 
dominada por arbustos e plantas herbáceas 
(urzes, silvas, giestas, tojos, laburnos, etc.) 

323 – Vegetação esclerófila 

Vegetação arbustiva esclerófila, inclui matagais 
(maquis e garrigue). No caso de zonas com 
vegetação arbustiva constituídas por espécies 
esclerófilas tais como zimbro (Juniperus 
oxycedrus) e espécies de charnecas tais como 
Buxus spp. ou Ostrya carpinifolia sem 
dominância aparente (cada espécie ocupa 
cerca de 50% da superfície), é dada prioridade 
à vegetação esclerófila (classe 323) e toda a 
zona é classificada como tal. 

324 – Florestas abertas, cortes 
e novas plantações 

Vegetação arbustiva ou herbácea com árvores 
dispersas. Pode constituir um estádio de 
degeneração de bosque ou de 
regeneração/recolonização por espécies 
florestais. 

333 – Vegetação esparsa Inclui estepes, tundra e solos degradados. 
Vegetação esparsa de altitude. 
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Usos do Solo 

CORINE Land Cover 2006 

Designação Descrição 

Outros 
Espaços 

331 - Praias, dunas e areais 

Praias, dunas e extensões de areal ou seixos e 
calhaus rolados em zonas costeiras ou 
continentais, incluindo o leito de cursos de água 
com regime torrencial. 

332 - Rocha nua 
Depósitos de vertente, escarpas, afloramentos 
rochosos, incluindo zonas de erosão ativa, 
rochas e recifes acima da linha de maré-alta. 

334 - Áreas ardidas Zonas afetadas por fogos recentes, ainda 
apresentando o solo preto. 

411 – Pauis 
Terras baixas geralmente alagadas no Inverno, 
e mais ou menos saturadas de água durante 
todo o ano. 

421 – Sapais 

Zonas costeiras com vegetação, situadas acima 
do limite de preia-mar, alagáveis por água 
salgada. 

Frequentemente em processo de colmatação 
por sedimentos e colonização gradual por 
espécies halófilas. 

422 – Salinas e aquicultura 
litoral 

Salinas ativas ou abandonadas. Zonas de 
sapais explorados para produção de sal por 
evaporação, e claramente distintas das 
restantes pelo emparcelamento e sistemas de 
diques. 

511 – Cursos de água 

Cursos de água naturais ou artificiais que 
funcionem como linhas de drenagem de água, 
desde que apresentem uma largura mínima de 
100 m. Inclui canais. 

512 – Planos de Água Extensões naturais ou artificiais de água doce. 

Outros 
Espaços 

521 – Lagoas costeiras 

Extensões de água salobra ou salgada em 
zonas costeiras, separadas do mar por uma 
língua de terra ou similar. Estes corpos de água 
podem encontrar-se ligados ao mar em 
determinados pontos, seja permanentemente 
seja apenas em alguns períodos do ano. 

522 – Desembocaduras fluviais Zona na foz de um rio sujeita à influência das 
marés. 

523 - Oceano Superfícies de água abaixo do limite inferior de 
baixa-mar. 

Fonte: IGP, Nomenclatura CORINE Land Cover: versão portuguesa comentada, 2007 
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Quadro A. 2 - Uso do solo (%) na área do PGBH Vouga , Mondego e Lis, 2006 

Plano Gestão 
Bacia 

Hidrográfica 
Urbano Industrial 

Áreas 
Infraestruturadas  

Agrícola Florestal 
Outros 

espaços 

Lis 7,5% 1,6% 0,5% 29,4% 60,5% 0,5% 

Mondego 2,4% 0,5% 0,1% 31,6% 64,2% 1,2% 

Vouga 5,7% 1,3% 0,2% 29,3% 58,9% 4,6% 

Total PGBH 3,9% 0,9% 0,2% 30,6% 62,2% 2,2% 

Fonte: IGP, Corine Land Cover 2006 

 

Quadro A. 3 - Ocupação do uso do solo nas bacias do  Lis, Mondego e Vouga, 2006 

 Área (km 2) % na bacia 

Bacia do Lis 

Urbano 74.51 7.5% 

111 – Tecido urbano contínuo 1.09 0.1% 

112 – Tecido urbano descontínuo 71.40 7.2% 

133 – Áreas em construção 2.01 0.2% 

141 – Espaços verdes urbanos 0.00 0.0% 

142 – Equipamentos desportivos, culturais e de laze r e zonas 
históricas  0.00 0.0% 

Industrial 15.73 1.6% 

121 – Indústria, comércio e equipamentos gerais 10.44 1.0% 

131 – Áreas de extração de inertes 4.87 0.5% 

132 – Áreas de deposição de resíduos 0.42 0.0% 

Áreas Infraestruturadas 4.70 0.5% 

122 – Redes viárias e ferroviárias e espaços associ ados 0.58 0.1% 

123 – Áreas portuárias  0.11 0.0% 

124 – Aeroportos e aeródromos 4.01 0.4% 

Agrícola 292.92 29.4% 

211 – Culturas temporárias de sequeiro 10.22 1.0% 

212 – Culturas temporárias de regadios 34.21 3.4% 

213 – Arrozais 0.62 0.1% 

221 – Vinhas 35.71 3.6% 
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 Área (km 2) % na bacia 

222 – Pomares 4.79 0.5% 

223 – Olivais 12.43 1.2% 

231 – Pastagens permanentes 0.59 0.1% 

241 – Culturas temporárias e/ou pastagens associada s e culturas 
permanentes 36.74 3.7% 

242 – Sistemas culturais e parcelares complexos 92.75 9.3% 

243 – Agricultura com espaços naturais e seminatura is 64.86 6.5% 

244 – Sistemas agroflorestais 0.00 0.0% 

Florestal 601.94 60.5% 

311 – Florestas de folhosas 2.08 0.2% 

312 – Florestas de resinosas 322.57 32.4% 

313 – Florestas mistas 92.56 9.3% 

321 – Vegetação herbácea natural 5.01 0.5% 

322 – Matos 0.00 0.0% 

323 – Vegetação esclerófila 28.74 2.9% 

324 – Florestas abertas, cortes e novas plantações 148.52 14.9% 

333 – Vegetação esparsa 2.45 0.2% 

Outros espaços 5.46 0.5% 

331 - Praias, dunas e areais 3.50 0.4% 

332 - Rocha nua 0.99 0.1% 

334 - Áreas ardidas 0.68 0.1% 

411 – Pauis 0.00 0.0% 

421 – Sapais 0.00 0.0% 

422 – Salinas e aquicultura litoral 0.00 0.0% 

511 – Cursos de água 0.00 0.0% 

512 – Planos de Água 0.25 0.0% 

521 – Lagoas costeiras 0.00 0.0% 

522 – Desembocaduras fluviais 0.00 0.0% 

523 - Oceano 0.03 0.0% 
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Bacia do Mondego 

Urbano 164.97 2.4% 

111 – Tecido urbano contínuo 5.45 0.1% 

112 – Tecido urbano descontínuo 153.14 2.3% 

133 – Áreas em construção 4.44 0.1% 

141 – Espaços verdes urbanos 0.33 0.0% 

142 – Equipamentos desportivos, culturais e de laze r e zonas 
históricas  1.62 0.0% 

Industrial 38.80 0.5% 

121 – Indústria, comércio e equipamentos gerais 22.14 0.3% 

131 – Áreas de extração de inertes 11.67 0.2% 

132 – Áreas de deposição de resíduos 0.00 0.0% 

Áreas Infraestruturadas 6.89 0.1% 

122 – Redes viárias e ferroviárias e espaços associ ados 4.68 0.1% 

123 – Áreas portuárias  0.86 0.0% 

124 – Aeroportos e aeródromos 1.34 0.0% 

Agrícola 2146.48 31.6% 

211 – Culturas temporárias de sequeiro 177.86 2.6% 

212 – Culturas temporárias de regadios 53.19 0.8% 

213 – Arrozais 114.71 1.7% 

221 – Vinhas 112.17 1.7% 

222 – Pomares 12.08 0.2% 

223 – Olivais 73.51 1.1% 

231 – Pastagens permanentes 0.83 0.0% 

241 – Culturas temporárias e/ou pastagens associada s e culturas 
permanentes 414.06 6.1% 

242 – Sistemas culturais e parcelares complexos 750.26 11.0% 

243 – Agricultura com espaços naturais e seminatura is 437.34 6.4% 

244 – Sistemas agroflorestais 0.47 0.0% 

Florestal 4365.75 64.2% 

311 – Florestas de folhosas 328.51 4.8% 

312 – Florestas de resinosas 1143.23 16.8% 
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Bacia do Mondego 

313 – Florestas mistas 737.74 10.9% 

321 – Vegetação herbácea natural 159.60 2.3% 

322 – Matos 314.96 4.6% 

323 – Vegetação esclerófila 54.41 0.8% 

324 – Florestas abertas, cortes e novas plantações 1511.19 22.2% 

333 – Vegetação esparsa 116.10 1.7% 

Outros espaços 78.95 1.2% 

331 - Praias, dunas e areais 4.57 0.1% 

332 - Rocha nua 0.87 0.0% 

334 - Áreas ardidas 20.62 0.3% 

411 – Pauis 2.23 0.0% 

421 – Sapais 0.89 0.0% 

422 – Salinas e aquicultura litoral 9.79 0.1% 

511 – Cursos de água 9.26 0.1% 

512 – Planos de Água 24.77 0.4% 

521 – Lagoas costeiras 0.00 0.0% 

522 – Desembocaduras fluviais 5.46 0.1% 

523 - Oceano 0.48 0.01% 
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Bacia do Vouga 

Urbano 211.37 5.7% 

111 – Tecido urbano contínuo 2.28 0.1% 

112 – Tecido urbano descontínuo 206.51 5.6% 

133 – Áreas em construção 1.81 0.0% 

141 – Espaços verdes urbanos 0.00 0.0% 

142 – Equipamentos desportivos, culturais e de laze r e zonas 
históricas  0.77 0.0% 

Industrial 46.52 1.3% 

121 – Indústria, comércio e equipamentos gerais 41.04 1.1% 

131 – Áreas de extração de inertes 5.13 0.1% 

132 – Áreas de deposição de resíduos 0.35 0.0% 

Áreas Infraestruturadas 8.88 0.2% 

122 – Redes viárias e ferroviárias e espaços associ ados 4.46 0.1% 

123 – Áreas portuárias  2.81 0.1% 

124 – Aeroportos e aeródromos 1.61 0.0% 

Agrícola 1079.24 29.3% 

211 – Culturas temporárias de sequeiro 174.85 4.7% 

212 – Culturas temporárias de regadios 111.78 3.0% 

213 – Arrozais 6.63 0.2% 

221 – Vinhas 107.11 2.9% 

222 – Pomares 0.51 0.0% 

223 – Olivais 1.77 0.0% 

231 – Pastagens permanentes 21.74 0.6% 

241 – Culturas temporárias e/ou pastagens associada s e culturas 
permanentes 302.32 8.2% 

242 – Sistemas culturais e parcelares complexos 174.78 4.7% 

243 – Agricultura com espaços naturais e seminatura is 177.74 4.8% 

244 – Sistemas agroflorestais 0.00 0.0% 

Florestal 2170.69 58.9% 

311 – Florestas de folhosas 315.96 8.6% 

312 – Florestas de resinosas 664.74 18.0% 
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Bacia do Vouga 

313 – Florestas mistas 621.99 16.9% 

321 – Vegetação herbácea natural 17.22 0.5% 

322 – Matos 70.47 1.9% 

323 – Vegetação esclerófila 0.00 0.0% 

324 – Florestas abertas, cortes e novas plantações 457.85 12.4% 

333 – Vegetação esparsa 22.46 0.6% 

Outros espaços 168.48 4.6% 

331 - Praias, dunas e areais 8.20 0.2% 

332 - Rocha nua 1.92 0.1% 

334 - Áreas ardidas 25.16 0.7% 

411 – Pauis 3.72 0.1% 

421 – Sapais 63.44 1.7% 

422 – Salinas e aquicultura litoral 9.75 0.3% 

511 – Cursos de água 0.57 0.0% 

512 – Planos de Água 1.98 0.1% 

521 – Lagoas costeiras 52.72 1.4% 

522 – Desembocaduras fluviais 0.00 0.0% 

523 - Oceano 1.02 0.0% 

Fonte: IGP, Corine Land Cover 2006 
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PROT CENTRO (PROPOSTA): SISTEMAS ESTRUTURANTES DA ÁREA DO PGBH DO 

VOUGA, MONDEGO E LIS  

Aveiro assume-se como o “aglomerado mais importante da sub-região, concentrando 
funções de carácter direcional, ensino superior e serviços avançados a um tecido 
empresarial ainda pujante e a proximidade a um porto de mar, localizado no concelho de 
Ílhavo (mercadorias e pesca) cuja competitividade foi altamente potenciada com a 
construção dos acessos ferroviários, mas a qual depende ainda da conclusão de obras de 
drenagem, canais navegáveis e cais de acostagem e marina”. Deve-se ponderar as 
seguintes questões: 

���� O impacte da nova estação da RAVE e da sua articulação com a rede viária arterial e 
principais ligações de proximidade; 

���� Uma melhor articulação entre o Porto de Aveiro e as lógicas portuárias e urbanísticas 
(Ílhavo); do ponto de vista ambiental, os cuidados a ter com as grandes obras de 
dragagem, aterros e proteção do Cordão Litoral; 

���� O Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria e Cordão Litoral, bem como, a gestão 
integrada e coordenada das entidades com competência na área. (...); 

���� A extensão e complexidade do Sistema Biofísico da Ria, desigualmente pressionado 
por desígnios de regeneração ambiental, proteção da natureza, despoluição, etc., exige 
uma articulação entre objetivos e ações de escala territorial macro, e o tipo de 
estratégias e ações de nível local a serem definidos na Estrutura Ecológica Municipal 
dos PDM de acordo com a ERPVA (...); 

���� O saneamento industrial e urbano, bem como a diminuição do impacte da poluição 
difusa provocado pela agricultura (criação de gado leiteiro), exigem uma elevada 
articulação entre os sistemas em alta e a rede de ETARs, e a urgente ligação à malha 
extensa da urbanização linear típica da região. (...) Os custos elevados e a 
complexidade das soluções - que oscilam entre as situações de aglomeração urbana e 
segregação de atividades, até à malha extensa da urbanização difusa - exigem a 
definição de prioridades, quer ao nível municipal, quer sobretudo, ao nível 
intermunicipal; 

���� A boa articulação entre zonas empresariais e logísticas e a rede arterial rodoviária e 
ferroviária, e a mitigação de impactes ambientais (tal como no caso do Ecoparque de 
Estarreja); 

���� A articulação de políticas urbanísticas para a escala intermédia (...) 

���� A resolução das tensões entre a rede arterial rodoviária e ferroviária, plataformas 
logísticas, zonas industriais, e áreas de localização empresarial, diminuindo o conflito 
entre esta malha estrutural de âmbito regional e suprarregional, e as dinâmicas de 
“percolação” do edificado suportado na malha fina das ruas, estradas e caminhos de 
maior intensidade de uso local e onde, no mesmo lote, coincide a agricultura/pecuária 
com outros usos. (...); 
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���� Potenciar o desenvolvimento, inovação e requalificação do sistema produtivo da fileira 
do leite e produtos lácteos”, dada a importância desta fileira na região e uma vez que o 
PROT Centro aponta como prioritária a” aposta em convergências virtuosas nas 
políticas sectoriais como as energias renováveis, o ordenamento florestal, a paisagem, 
a salvaguarda de áreas agrícolas e de valia ambiental, o potencial agropecuário. 

 

Coimbra apresenta uma posição estratégica de charneira entre as aglomerações 
metropolitanas de Lisboa e do Porto, “(...) constitui a maior aglomeração urbana/funcional da 
região, estendendo-se pelas duas margens do Mondego e estabelecendo eixos de 
contiguidade urbana ao longo da N1 em direção à Mealhada para Norte, e a Condeixa, para 
Sul, e a ligações pontuais aos nós do eixo paralelo do IP1/A1”. Portanto, “Coimbra é uma 
indiscutível capitalidade regional com uma presença longa no tempo histórico, uma 
referência patrimonial, um polo universitário e de concentração da fileira da saúde e das TIC 
e dos serviços regionais desconcentrados e um potencial de internacionalização. Figueira 
passou de povoado piscatório a uma especialização turística de longa tradição balnear e de 
vilegiatura. Figueira é também porto marítimo ligado à linha do Oeste e à linha da Beira Alta, 
com crescente importância industrial e boa ligação à rede arterial viária (IC1/A17, IP3/A14, 
IC8 e IP1/A1)”. 

A concretização regulada do modelo tendencial requer a elaboração de um “Esquema de 
Coerência Territorial” que considere: 

���� Estruturação da aglomeração de Coimbra, cujo território ainda está dentro dos limites 
do município de Coimbra (revisão do PDM em curso) (...); 

���� A estruturação urbana sobre o eixo da N1/IC2 entre Coimbra, Mealhada e Anadia; 

���� A estruturação e requalificação urbana de Condeixa - a Nova dada a forte ligação 
funcional a Coimbra e à estação arqueológica de Conímbriga; 

���� A estruturação urbana de Montemor-o-Velho, dando legibilidade ao tecido urbano e 
relevo aos valores culturais e paisagísticos existentes, acautelando conflitos entre o 
quadro biofísico e a dinâmica construtiva; 

���� Melhorar as condições de serviço da rede rodoviária da margem esquerda do Mondego 
nomeadamente com a construção das variantes á EENN 341 e 347; 

���� Em toda a faixa Litoral, o controlo da pressão urbanística junto aos nós do IC1/A17, 
prevendo graves conflitos de dotação infraestrutural (entre a autoestrada e a reticula de 
vias que suporta a urbanização linear de baixa densidade) e de excesso da carga 
urbana em amplas zonas caracterizadas por sensibilidades ambientais (orla costeira, 
dunas, lagoas, pinhais) e presença do minifúndio agrícola misturado com a residência; 
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���� A importância hídrica, agrícola e ambiental e a dimensão territorial da planície fluvial do 
Mondego (Campo do Mondego e sistema hídrico, Mondego e afluentes e Paul de 
Arzila), aconselham a produção de diretivas para a qualificação da urbanização 
dispersa e infraestruturação de água e saneamento ao longo das N341 e N111 e outras 
vias secundárias, salvaguardando e valorizando as áreas estratégicas de produção 
agrícola de regadio. 

 

“Leiria, num cruzamento de estradas e de rios, é a própria expressão de uma “explosão 
urbana” que foi colonizando uma rede densa de estradas principais - EN 1, EN109, EN242, 
e EN113 - e secundárias, que constituíam já o suporte do povoamento quando a base 
económica ainda era dominantemente agrícola. Leiria foi, de resto, uma das primeiras 
cidades médias portuguesas onde se fez uma variante autoestrada à N1 para retirar o 
conflito do atravessamento do centro. No séc. XIX, quando chegou o caminho-de-ferro, já se 
tinha aberto uma frente excêntrica de urbanização na outra margem do Lis. A N1 nesta zona 
foi também uma das primeiras estradas/rua com a localização dos edifícios-montra, 
comércio e restauração relacionados com o tráfego rodoviário. 

A ligação com a Marinha Grande (um caso de industrialização precoce em Portugal) pela 
N242 e ferrovia faz-se com uma descontinuidade no tramo central entre Albergaria e 
Barosa. Marinha Grande é um aglomerado urbano denso no meio do pinhal. A indústria, 
entre a proximidade a recursos naturais (argilas e calcários, madeira, lenhas e areia 
siliciosa) e agrupamentos mais recentes em zonas industriais, pontua o território, fora e 
dentro dos aglomerados urbanos. 

Estas propostas de consolidação do modelo tendencial implicam: 

���� A estruturação da aglomeração urbana Leiria – Marinha Grande, tendo em conta a 
RAVE e o completamento do PRN (IC36); 

���� A qualificação ambiental do sistema hidrológico do Lis, controlando a poluição difusa 
com origem nas suiniculturas e nos efluentes domésticos e industriais; 

���� O controlo da pressão urbanística junto aos nós do IC1/A17 e sua relação com a orla 
litoral; 

���� A qualificação urbana do corredor da EN1; 

���� A concertação intermunicipal para as estratégias de qualificação da urbanização difusa 
de baixa densidade para a zona agrícola a SO do Pombal (sector, grosso modo, entre 
a N1 e o IC8); e para toda a faixa entre o IC1/A17 e o IP1/A1; 

���� Ordenar na Serra de Aire e Candeeiros a atividade da indústria extrativa e atividade 
turística. 

���� Salvaguarda das áreas estratégicas de produção agrícola de regadio e de produtos de 
qualidade certificada. 
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Viseu é a capital do distrito e apresenta uma “(...) dotação funcional diversificada entre 
sector público e privado, entre serviços e indústria, é, indiscutivelmente, o centro polarizador 
da sub-região, beneficiando também de uma localização estratégica no corredor Norte/Sul e 
Litoral/Interior (importância do eixo transfronteiriço do IP5/A25). (...) tendo em conta a 
pressão da rarefação e dos processos de esvaziamento demográfico e dificuldade em fixar 
investimentos e emprego, é importante o reforço funcional de Viseu e do seu sistema 
urbano de proximidade, incluindo os municípios da “Estrada da Beira”, consolidando a 
polaridade intermédia que representa, vital para a coesão territorial da Região”. Assim, 
destacam-se as seguintes prioridades para organizar a consolidação qualificada do sistema: 

���� O reforço funcional de Viseu e da constelação urbana/funcional envolvente, sobretudo 
com Mangualde, Nelas e Tondela, já que Viseu acumula potenciais de competitividade 
a vários níveis (...); 

���� A conclusão do Plano Rodoviário Nacional (IC12, IC6/IC7 e IC37), permitindo a melhor 
permeabilidade ao nível sub-regional, regional e nacional e diversificando as 
amarrações extra locais (com Coimbra, Viseu, Guarda e Covilhã); 

���� Uma maior articulação em matéria de investimentos em funções/equipamentos de 
natureza supralocal nas cidades de Oliveira do Hospital, Seia e Gouveia, que estão 
muito próximas e em níveis hierárquicos equivalentes; 

���� Uma clarificação maior no âmbito das associações intermunicipais, evitando a rigidez 
(“o mesmo mapa para todos os temas e estratégias”) e favorecendo cartografias 
pertinentes para as diferentes políticas/projetos: o turismo, potenciando a relação com 
a unidade paisagística e geográfica da Serra da Estrela; a gestão da água e 
saneamento em alta será no âmbito do Plano de Bacia do Mondego, etc.; 

���� A necessidade de dar maior visibilidade e competitividade dos “produtos” específicos 
da região, do Vinho do Dão, ao Queijo da Serra, carnes, enchidos, fruta, etc., o que 
também exige uma boa articulação entre políticas sectoriais da agricultura, do 
desenvolvimento rural e turismo e conservação da natureza; 

���� A articulação entre valores biofísicos e paisagísticos e a promoção turística. Para além 
de temas óbvios como a Serra da Estrela, ou os produtos com denominação de origem, 
existem outros potenciais cuja comunicação ainda é confusa ou demasiado 
espartilhada ao nível local/concelhio. A Serra do Caramulo, o termalismo, ou as 
albufeiras e os rios, onde a barragem da Aguieira assume especial relevo, com Plano 
de Ordenamento recentemente aprovado, constituem alguns destes exemplos. 
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