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Memória Descritiva e Justificativa da proposta de delimitação da Reserva 

Ecológica Nacional do concelho de Manteigas 

 

No âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Manteigas [PDMM] 

iniciou-se o processo de revisão da delimitação da Reserva Ecológica Nacional [REN] em 

vigor no concelho de Manteigas, publicada por Portaria n.º 207/93, de 19 de fevereiro, no 

Diário da República n.º 42, I Série-B. 

A memória descritiva e justificativa que se apresenta, relativa a este processo de revisão 

da REN, explicita os critérios e metodologias subjacentes à delimitação de cada uma das 

tipologias das áreas a integrar e os respetivos cartogramas da totalidade do concelho, as 

fontes de informação utilizadas e, ainda, face à avaliação do PDM em vigor e às novas 

estratégias e prioridades de ação prevista na revisão do PDM, a fundamentação da proposta 

de exclusão de áreas da REN, com a identificação das áreas efetivamente já comprometidas 

ou necessárias para satisfação de carências existentes, em termos de habitação, atividades 

económicas, equipamentos e espaços verdes. 

Integram este documento os pareceres da APA [ex ARH-Tejo] e da Comissão de 

Acompanhamento, bem como o parecer da Comissão Nacional da Reserva Ecológica 

Nacional, emitido a 23 de Setembro de 2012, e a declaração da Câmara Municipal de 

Manteigas concordando com a proposta de delimitação da REN, realizada pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, no âmbito do processo de revisão do 

PDMM. 

 

 

Em anexo, inclui-se: 

 Carta da Reserva Ecológica Nacional de Manteigas. 
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II. Metodologia e Critérios de delimitação da Reserva Ecológica Nacional do 
concelho de Manteigas 

 

n.º 2, alíneas a), b), c), d) e h) da Instrução dos Processos de Delimitação da REN para efeitos de agendamento da CNREN 
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O presente processo refere-se a uma proposta de redelimitação da Reserva Ecológica 

Nacional (REN) em vigor para a área do Concelho de Manteigas, aprovada pela Portaria n.º 

207/93, publicada no Diário da República n.º 42, de 19 de fevereiro, desenvolvida no âmbito 

do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho. 

 

1. Proposta de delimitação da REN desenvolvida pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro 

1.1. - Introdução 

A atual proposta surge no seguimento das orientações emanadas pela Comissão 

Nacional da REN (CNREN), no sentido de aproveitar a oportunidade da revisão dos PDM 

para introduzir, a nível nacional, as necessárias correções à delimitação da designada REN 

da 1ª geração, eliminando dentro do possível os pontos fracos que têm vindo a ser detetados 

com a utilização e gestão das Cartas da REN em vigor.  

O D.L. n.º 93/90, de 19 de Março, acometia às Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (CCDR) a competência de elaboração das propostas de 

delimitação da REN, competência esta que passou em 1992, com a alteração daquele 

diploma através do D.L. n.º 213/92, de 12 de Outubro, a caber às Direções Regionais do 

Ambiente (DRA); nos termos daquela legislação, as propostas de delimitação da REN são 

desenvolvidas com base em estudos próprios ou que lhes sejam apresentados por outras 

entidades públicas ou privadas, devendo ser devidamente ponderadas as áreas a excluir por 

se encontrarem já construídas ou com construções já autorizadas, bem como aquelas 

necessárias à satisfação das necessidades de habitação, equipamentos e infraestruturas. 

Na prática, com a publicação do D.L. n.º 69/90, de 2 de Março, e face à determinação 

política do então Ministério do Planeamento e da Administração do Território (MPAT) no 

sentido de as autarquias procederem à elaboração dos respetivos PDM, e considerando 

ainda a obrigatoriedade da delimitação da REN integrar a Planta de Condicionantes dos 

planos municipais de ordenamento do território, na ausência de disponibilidade de meios 

técnicos e humanos das CCR, e posteriormente das DRA, em promover a respetiva 

delimitação, foram as Câmaras Municipais, frequentemente através das equipas 
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responsáveis pela elaboração dos planos, a avançar com as propostas de delimitação da 

REN. 

Por outro lado, apesar do grande esforço desenvolvido pela Administração Central na 

apreciação das propostas de delimitação apresentadas pelas Câmaras Municipais, esta 

ocorreu com base em critérios pouco homogéneos, encontrando-se a REN delimitada por 

vezes por excesso e por vezes por defeito. Acresce ainda o facto da generalidade daquelas 

propostas se ter baseado em cartografia frequentemente desatualizada. 

Este conjunto de fatores veio a traduzir-se em desajustes e constrangimentos evidentes 

ao nível da delimitação da REN, realçando desta forma a necessidade de se introduzir 

ajustamentos no sentido de promover a requalificação desta condicionante. 

É neste contexto que as atuais Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

(CCDR) podem contribuir de forma mais relevante, avançando com propostas de maior 

profundidade e rigor técnico e aplicando, a partir das definições dos sistemas biofísicos da 

REN previstas no Anexo III do D.L. n.º 93/90, de 19 de Março, critérios mais objetivos de 

delimitação, que possam ter aplicação a todo o território nacional. Este propósito é 

fundamental para a requalificação e legitimação da REN, na medida em que permitirá dotá-la 

de uma maior racionalidade, transformando este instrumento numa base científica adequada 

e que poderá servir de suporte a novas regras de utilização e ocupação destes espaços.  

No seguimento do referido atrás, a CCDR-C adquiriu novas tecnologias digitais e criou 

um grupo de trabalho com o objetivo principal de desenvolver, para a região Centro, a 

revisão da delimitação da REN, em sintonia com o processo de revisão dos PDM.  

Pretende-se essencialmente: a) desenvolver uma maior intervenção e controlo por parte 

da CCDR-C, tendo em vista a centralização do processo de revisão das delimitações já 

publicadas; b) uniformizar os procedimentos e critérios de elaboração e apresentação das 

delimitações; c) dotar o processo de revisão da REN de componentes de modernidade que 

permitam potenciar a sua utilização otimizando e racionalizando os procedimentos 

administrativos; d) permitir a permanente atualização de uma base de dados alfanumérica e 

cartográfica da REN concelhia e regional. 

Uma das inequívocas vantagens deste processo é a produção de Cartas da REN revistas 

em formato digital, permitindo constituir uma base de dados atualizada e atualizável a 

qualquer momento. A título de exemplo refiram-se os benefícios que tal metodologia poderá 
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trazer aquando da introdução de alterações à REN realizadas em sede de Planos de 

Pormenor ou Planos de Urbanização e Planos Especiais de Ordenamento do Território, o 

que ocorre com alguma frequência. 

1.2. Metodologia 

O processo é desencadeado logo que os Serviços têm conhecimento do início da revisão 

do PDM, ou na primeira reunião da Comissão Mista de Coordenação, sendo de imediato 

oficiada a Câmara Municipal de que a CCDR-C vai, no âmbito das suas competências, 

proceder à revisão da Carta da REN respetiva, tendo em vista a sua integração na Planta 

Atualizada de Condicionantes do PDM. Tem sido prática corrente destes Serviços a 

promoção de reuniões conjuntas parcelares, com a presença das autarquias, da CCDR-C e 

de outras entidades da administração central, cuja participação seja relevante face às 

matérias em análise e implicações da revisão do plano, por forma a garantir que a revisão da 

delimitação da REN seja um processo concertado e dialogado, e assim aceite pelas diversas 

entidades envolvidas. 

A proposta de delimitação da REN “Bruta”, em formato digital, inicia-se logo que a 

Câmara Municipal disponibilize a cartografia de base sobre a qual vai desenvolver os 

estudos de revisão do PDM, normalmente cartografia à escala 1/25000 do Instituto 

Geográfico do Exército (IGeoE) ou cartografia promovida pelas autarquias (frequentemente 

levantamentos à escala 1/10000). 

Para cada proposta de revisão da delimitação da REN é elaborado um relatório técnico 

explicativo da metodologia seguida para a delimitação dos diversos sistemas biofísicos, e 

quantificadas as respetivas áreas. 

É com base nesta nova proposta de REN “Bruta” que a Câmara Municipal dá 

continuidade ao processo de revisão do PDM e promove o processo de exclusão de áreas 

da REN, caso se justifique, em função das novas propostas de ordenamento do território. 

Após delimitação da REN, ponderando o significado das áreas que resultaram da 

aplicação dos critérios de delimitação adotados quanto aos seus objetivos e funções, 

procedeu-se à avaliação da REN no interior dos perímetros urbanos definidos pelo PDM em 

vigor, identificando as áreas urbanas consolidadas nos termos do Decreto Regulamentar n.º 

9/2009, de 29 de maio e não incluindo essas áreas na delimitação da REN do concelho. 
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2. Tipologias delimitadas nos trabalhos de revisão da delimitação da REN do concelho 

de Manteigas 

Para efeitos de redefinição dos limites da REN no Concelho de Manteigas, foram 

delimitados as seguintes tipologias:  

 Leitos dos cursos de água; 

 Zonas ameaçadas pelas cheias; 

 Albufeiras e faixa de proteção; 

 Lagoas, margens e faixa de proteção; 

 Cabeceiras das linhas de água; 

 Áreas de máxima infiltração; 

 Áreas com riscos de erosão; 

 Escarpas e faixa de proteção. 

Esta delimitação da REN foi efetuada sobre cartografia disponibilizada pela Câmara 

Municipal de Manteigas. Para efeitos de delimitação da REN, recorreu-se ainda à 

interpretação dos seguintes elementos: 

 Carta Militar de Portugal do IGeoE à escala 1/25000 em formato raster e vetorial (cartas 
n.os 212_2; 213_3; 223_2; 224_3); 

 Carta Geológica digital à escala 1/25000 (n.os 212; 213; 223; 244), do LNEG, ex-INETI; 

 Carta Litológica – complexos litológicos à escala 1/500000, com informação em formato 
vetorial, referente à Carta I.13 do Atlas do Ambiente; 

 Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do rio Mondego; 

 Carta de Ocupação do Solo (COS 2007), do IGP; 

2.1. Leitos dos Cursos de Água 

De acordo com o Anexo III do D.L. 93/90, de 19 de Março, define-se Leitos de Cursos de 

Água como o “terreno coberto pelas águas quando não influenciado por cheias 

extraordinárias, inundações ou tempestades; no leito compreendem-se os mouchões, 

lodeiros e areias nele formadas por disposição aluvial; o leito das restantes águas é limitado 

pela linha que corresponder à estrema dos terrenos que as águas cobrem em condições de 

cheias médias, sem transbordar para o solo natural, habitualmente enxuto...” 

Por se entender que as linhas de água a classificar como REN deverão ser aquelas que, 

após um processo seletivo, têm maior relevância face às suas características e da bacia 
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hidrográfica respetiva (atendendo à sua ramificação, comprimento e área da bacia que 

drenam), devendo por isso ser objeto de um maior grau de proteção, optou-se por integrar 

neste sistema biofísico, as linhas de água com bacia hidrográfica superior a 3,5km2 que, 

coincidindo com a designação/identificação constante no “Índice Hidrográfico e Classificação 

Decimal dos Cursos de Água de Portugal”, 2 vols., da Direção Geral dos Recursos e 

Aproveitamentos Hidráulicos, Lisboa (1981), se optou por atribuir a classificação decimal ali 

indicada; as linhas de água com sub-bacia hidrográfica inferior a 3,5km2 que promovem a 

conectividade hidráulica com a lagoa delimitada, associadas às zonas ameaçadas pelas 

cheias e, ainda, por indicação da Agência Portuguesa do Ambiente, IP/ex-ARHTejo pela 

relevância a nível concelhio; que se justificam pelo contributo e equilíbrio do ecossistema 

fluvial onde estão inseridas assegurando assim a conectividade hidráulica da bacia 

hidrográfica onde estão inseridas. 

 Linhas de água classificadas: 

Linha de Água Classificação Decimal 

Rio Mondego 701 

Ribeira de Quêcere 701 108 

Rio Zêzere 301 54 

Ribeiro do Vale da Amoreira 301 54 79 

Ribeira do Sameiro 301 54 81 

Ribeira das Fronhas 301 54 83 

Ribeira das Lameiras 301 54 85 

Ribeira da Candeeira 301 54 87 

Rio de Beijames 301 54 92 

Ribeira de Leandres 301 54 94 

 

 Linhas de água não classificadas: 

Linha de Água Observações 

Sem nome - Lugar da Lagoa Seca Incluída em REN por indicação da APA, ARHTejo 

Sem nome Alimenta a Lagoa dos Cântaros 

 

Linhas de Água com ZAC associadas 

Ribeira do Salgueiro 
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Face à classificação destas linhas de água como REN e entendendo-se que as mesmas 

devem ser objeto de um grau de proteção maior, foram definidos 10 metros de largura em 

ambos os lados dos leitos das linhas de água, de forma a assegurar que também as suas 

margens, correspondentes à faixa abrangida pela servidão do domínio hídrico, numa largura 

de 10 metros, ficam inseridas nesta restrição de utilidade pública. 

Os leitos dos cursos de água têm uma expressão territorial na ordem dos 139 hectares e 

a delimitação consta da figura seguinte: 
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2.2. Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

O sistema biofísico “Zonas Ameaçadas pelas Cheias” é constituído pela “área 

contígua à margem dos cursos de água, que se estende até à linha alcançada pela 

maior cheia que se produza no período de um século, ou pela maior cheia conhecida, 

no caso de não existirem dados que permitam identificar a anterior”. 

Foi incluída nesta tipologia a zona adjacente ao rio Zêzere de Manteigas, 

classificada pela Portaria n.º 1053/93, de 19/10, cujo limite foi cedido pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P/ARHTejo. 

O município de Manteigas optou, ainda, por incluir nesta delimitação as áreas 

identificadas no Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Manteigas como 

sujeitas a Inundações e Cheias de acordo com a análise de risco elaborada para 

aquele Plano, que identificam o ano 2005 como aquele em que se registou a maior 

cheia conhecida, cujo extrato se apresenta na íntegra de seguida: 
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Abrangendo uma área de 347 hectares a delimitação das zonas ameaçadas pelas 

cheias inseridas na REN consta da figura seguinte. 
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2.3. Albufeiras e Faixa de Proteção 

As Albufeiras são consideradas “zonas alagadas artificialmente com água 

proveniente do lençol freático, de qualquer forma de precipitação atmosférica ou de 

cursos de água”. 

A delimitação inclui o plano correspondente ao Nível de Pleno Armazenamento 

(NPA) – elementos cedidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P, ex-

ARHCentro. No que respeita à faixa de proteção, foi inserida nesta área uma faixa de 

terreno ao longo do plano de água da albufeira, com a largura de 100 metros, 

medidos a partir do NPA, e que corresponde à “zona reservada” nos termos definidos 

no Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15/05. 

No concelho de Manteigas foi delimitada a seguinte Albufeira: 

 Albufeira do Vale do Rossim, classificada como Protegida de acordo com a 

Portaria n.º 522/2009, de 15/05, NPA à cota 1436; 

Abrangendo uma área de 1,2 hectares a delimitação das Albufeiras e respetiva 

faixa de proteção com 6 hectares, inseridas na REN no concelho de Manteigas, 

consta da figura seguinte: 
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2.4. Lagoas, suas margens e Faixas de Proteção 

As Lagoas são “zonas alagadas, naturais ou artificiais, com água proveniente do lençol 

freático, de qualquer forma de precipitação atmosférica ou de cursos de água”. 

Foi delimitada a Lagoa dos Cântaros no concelho de Manteigas identificada na RCM n.º 

81/2012, de 3 de outubro. 

A delimitação corresponde ao plano de água observado no terreno, complementado pela 

observação dos ortofotomapas. Relativamente à margem assumiu-se o valor de 10 metros de 

acordo com o disposto na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 

Quanto à faixa de proteção às lagoas, considerou-se o valor de 100 metros atendendo à 

sua classificação, dimensão e às funções desempenhadas na conectividade e coerência 

ecológicas da REN, que corresponde à “zona reservada” da “zona terrestre de proteção” nos 

termos definidos no Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15/05. 

Abrangendo uma área de 0,8 hectares a delimitação da Lagoa e respetiva faixa de 

proteção com 6 hectares, inserida na REN no concelho de Manteigas, consta da figura 

seguinte: 
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2.5. Cabeceiras das Linhas de Água 

As Cabeceiras de linhas de água são “áreas côncavas situadas na zona montante das 

bacias hidrográficas, tendo por função o apanhamento das águas pluviais, onde se pretende 

promover a máxima infiltração das águas pluviais e reduzir o escoamento superficial e, a 

erosão”. 

A sua delimitação é feita ”sempre que a sua dimensão e situação em relação à bacia 

hidrográfica tenha repercussões sensíveis no regime do curso de água e na erosão das 

cabeceiras ou das áreas situadas a jusante”. 

Utilizando-se como base as linhas de água classificadas como REN nos termos 

mencionados no ponto 2.1, a metodologia seguida para a delimitação das Cabeceiras 

consistiu em traçar uma linha, pelo festo (ou linha de separação de águas) que envolve os 

canais extremos ou de 1ª ordem segundo a classificação de Strahler do curso de água até à 

primeira inserção, podendo esta área ser alargada em função da relevância da linha de água 

na bacia hidrográfica. Em determinadas situações, motivado pela proximidade das diferentes 

cabeceiras, procedeu-se à respetiva união de forma a promover a continuidade do sistema 

biofísico. 

Abrangendo uma área de 479 hectares a delimitação das cabeceiras de linhas de água 

inseridas na REN consta da figura seguinte: 
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2.6. Áreas de Máxima Infiltração 

As Áreas de Máxima Infiltração são “áreas em que, devido à natureza do solo e do 

substrato geológico e ainda às condições de morfologia do terreno, a infiltração das águas 

apresenta condições favoráveis, contribuindo assim para a alimentação dos lençóis 

freáticos”. 

A interação da água com os solos e rochas está diretamente dependente das condições 

climáticas, das características de estado in situ das unidades líticas e das características 

morfológicas e estruturais da cobertura vegetal e do distúrbio antrópico. 

Sob o ponto de vista geológico, este concelho pertence ao setor português do Maciço 

Hespérico (Maciço Antigo), como é designado o conjunto de afloramentos do precâmbrico e 

paleozóico da Península Ibérica, estando incluído na Zona Centro-Ibérica, onde se 

individualizam três grandes famílias de rochas: o Complexo Xisto-Grauváquico (Grupo das 

Beiras); os quartzitos ordovícicos, discordantes sobre aquele complexo e os granitoides 

hercínicos (granitos das Beiras). 

O Complexo Xisto-Grauváquico constitui de longe a unidade com maior 

representatividade no concelho Manteigas. 

Do ponto de vista hidrogeológico, o Maciço Antigo caracteriza-se pelo predomínio de 

rochas duras com diferentes graus de alteração que condicionam a maior ou menor aptidão 

hidrogeológica. A água subterrânea circula essencialmente através da rede de fraturação, 

superfícies de diaclasamento ou de xistosidade, predominando o fluxo sub-superficial que 

alimenta as linhas de água. As formações são, regra geral, pouco produtivas, podendo existir 

áreas em que as captações apresentam caudais de exploração elevados, geralmente 

associadas a um grau de fraturação elevado, a uma elevada alteração da camada superficial 

e à existência de filões de quarzto. A heterogeneidade deste tipo de meios hidrogeológicos 

não permite delimitar sistemas aquíferos espacialmente representativos. 

Neste tipo de meios geológicos, as condições geomorfológicas também condicionam a 

ocorrência e a circulação da água, em particular a infiltração. O relevo vigoroso da área em 

estudo, com as suas encostas muito declivosas, influencia negativamente a infiltração, 

promovendo a escorrência superficial. 
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No Maciço Antigo, as formações hidrogeológicas são, regra geral, pouco produtivas. No 

entanto, as formações de cobertura que preenchem as pequenas bacias sedimentares do 

Maciço Antigo constituem áreas geomorfologicamente favoráveis à infiltração e ao 

armazenamento da água. Os aquíferos mais produtivos têm por suporte as aluviões 

modernas, estreitas faixas ao longo dos rios e claramente subordinadas a estes. Isto é, são 

aquíferos em que as reservas e os recursos intrínsecos são muito pequenos e muito 

inferiores aos recursos exploráveis. A exploração destes aquíferos induz a infiltração 

(captura) da água no leito dos rios e traduz-se, por isso, por um “prejuízo” no caudal do 

escoamento superficial. O nível freático nestas captações encontra-se poucos metros abaixo 

da superfície do terreno, é variável e acompanha as flutuações sazonais do nível da água no 

rio.A delimitação das Áreas de Máxima Infiltração, foi efetuada com base nas Cartas 

Geológicas existentes para o concelho de Manteigas, em formato vetorial, à escala 1/25000, 

na Carta Litológica - complexos litológicos à escala 1/500000, com informação em formato 

vetorial, referente à Carta I.13 do Atlas do Ambiente, ortofotomapas, carta de declives 

elaborada através do Modelo Digital de Terreno construído para o concelho, com os declives 

considerados para o limiar de escorrência (2 graus) e ainda com consulta à Carta de 

Ocupação do Solo (COS 2007), do IGP. 

A geologia e a litologia presentes no território concelhio, são constituídas essencialmente 

por formações graníticas compostas por granitos monzoniticos, porfiróides, 

predominantemente biotítico de grão muito grosseiro, grosseiro ou grosseiro a médio, por 

granito calco alcalino de duas micas, predominantemente biotítico, porfiróide de grão 

grosseiro e pelo complexo xisto-grauváquico anti-ordovício e séries metamórficas derivadas. 

No caso concreto do concelho de Manteigas, o Complexo Xisto-Grauváquico é constituído, 

em geral, por xistos, grauvaques, quartzitos e conglomerados, rochas que originam, por 

alteração, solos argilosos, pouco permeáveis e promovem a formação de enchimentos 

argilosos ao longo das fendas, sobretudo nas zonas mais superficiais, originando 

escoamento superficial muito intenso. 

Assim, para o concelho de Manteigas foram consideradas na delimitação das “áreas de 

máxima infiltração”, atendendo a que, de acordo com a Carta de Declives elaborada para o 

concelho, o limiar de escorrência (2 graus), coexiste com estas áreas: 

 Formações aluvionares constantes da carta geológica; 
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 Depósitos de vertente constantes da carta geológica; 

 Depósitos fluvio-glaciários associados ao rio Zêzere. 

 

No entanto, a inclusão nesta delimitação dos depósitos fluvio-glaciários associados ao rio 

Zêzere pelo seu potencial hidrogeológico ocasiona a sobreposição das “áreas de máxima 

infiltração” com a tipologia “áreas com riscos de erosão” numa zona com declives iguais ou 

superiores a 30%. 

As áreas abrangidas por este sistema biofísico perfazem cerca de 595 hectares. 
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2.7. Áreas com Riscos de Erosão 

As Áreas com riscos de erosão são “áreas que, devido às suas características de solo e 

subsolo, declive e dimensão da vertente e outros fatores suscetíveis de serem alterados, tais 

como o coberto vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à perda de solo, deslizamentos ou 

quebra de blocos”. 

Considera-se que a delimitação deste sistema biofísico deverá ponderar como fatores 

determinantes o declive e a erodibilidade média do tipo de solo em presença, bem como o 

respetivo substrato rochoso.  

Este sistema biofísico foi elaborado a partir do modelo digital de terreno com a 

consequente determinação e construção da carta de declives. A partir desta carta, e tendo 

presente o substrato geológico predominante no Concelho de Manteigas, essencialmente 

granítico, selecionaram-se as classes com declives iguais ou superiores a 30%, mais 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos dependendo do coberto vegetal, do domínio 

antrópico e da erodibilidade do solo. 

Como suporte de base de análise na delimitação, recorreu-se ainda aos ortofotomapas e 

aos limites físicos, tais como, curvas de nível e linhas de água. 

As áreas abrangidas por este sistema biofísico perfazem cerca de 6 921 hectares e o 

resultado final consta da figura seguinte. 
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2.8. Escarpas e Faixa de Proteção 

São consideradas as “Escarpas, sempre que a dimensão do seu desnível e comprimento 

o justifiquem, incluindo faixas de proteção delimitadas a partir do rebordo superior e da base, 

com largura determinada em função da geodinâmica e dimensões destes acidentes de 

terrenos e do interesse cénico e geológico do local”. 

Na delimitação das escarpas foram incluídos os abruptos de terreno, correspondentes às 

vertentes com declives superiores a 45º, e uma faixa de proteção considerada adequada às 

características da escarpa, com a largura de 50 metros. 

As áreas abrangidas por este sistema biofísico perfazem cerca de 207 hectares e o 

resultado final consta da figura seguinte. 
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3. Quadro de Quantificação em REN por tipologia 

Tipologias da REN Superfície (ha) Superfície do Concelho (%)* 

Leitos dos Cursos de Água 54,62 0,42 

Albufeira Vale do Rossim (Port.522/2009) 1,22 0,01 

Lagoa dos Cântaros (RCM 81/2012) 0,87 0,01 

Faixa de Proteção às Albufeiras e Lagoas 6,30 0,05 

Cabeceiras das Linhas de Água 370,62 2,85 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 92,13 0,71 

Áreas de Máxima Infiltração 230,09 1,77 

Áreas com Risco de Erosão 6.506,72 50,10 

Escarpas e Faixa de Proteção 2,65 0,02 

Áreas com Risco de Erosão + Áreas de Máxima 
Infiltração 

112,99 0,87 

Áreas com Risco de Erosão + Faixa de Proteção 
às Albufeiras e Lagoas 

4,89 0,04 

Áreas de Máxima Infiltração + Leitos dos Cursos 
de Água 

11,52 0,09 

Cabeceiras das Linhas de Água + Áreas com 
Risco de Erosão 

94,58 0,73 

Cabeceiras das Linhas de Água + Leitos dos 
Cursos de Água 

14,00 0,11 

Escarpas e Faixa de Proteção + Áreas com Risco 
de Erosão 

199,16 1,53 

Escarpas e Faixa de Proteção + Áreas com Risco 
de Erosão + Áreas de Máxima Infiltração 

1,10 0,01 

Escarpas e Faixa de Proteção + Áreas com Risco 
de Erosão + Faixa de Proteção às Albufeiras e 
Lagoas 

1,70 0,01 

Escarpas e Faixa de Proteção + Áreas de Máxima 
Infiltração 

0,76 0,01 

Escarpas e Faixa de Proteção + Áreas de Máxima 
Infiltração + Leitos dos Cursos de Água 

0,17 0,00 

Escarpas e Faixa de Proteção + Leitos dos Cursos 
de Água 

1,67 0,01 

Faixa de Proteção às Albufeiras e Lagoas + Leitos 
dos Cursos de Água 

0,22 0,00 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias + Áreas de 
Máxima Infiltração 

197,71 1,52 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias + Áreas de 
Máxima Infiltração + Leitos dos Cursos de Água 

40,78 0,31 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias + Leitos dos 
Cursos de Água 

16,69 0,13 

   
Total 7.963,17 61,32% 

   
Área do Concelho 12.987,00 100% 
 (*) % = (Área do sistema biofísico /Área do Concelho) *100 
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4. Proposta de delimitação da REN do concelho de Manteigas 
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5. Anexos 

 

 

 

1. Modelo Digital de Terreno do concelho de Manteigas 

 

2. Carta de Declives do concelho de Manteigas 

 

3. Carta Geológica do concelho de Manteigas 

 

4. Proposta de REN sobre imagem aérea do concelho de Manteigas 
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Modelo Digital de Terreno do concelho de Manteigas 
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Carta de Declives do concelho de Manteigas 
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Carta Geológica do concelho de Manteigas 
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Proposta de REN sobre imagem aérea do concelho de Manteigas 
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III. Fundamentação da proposta de Exclusão da REN 

 

n.º 2, alíneas e), f), g), h) e d) da Instrução dos Processos de Delimitação da REN para efeitos de agendamento da CNREN 
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6. Fundamentação da proposta de exclusão de áreas da REN 

A revisão do PDM é um momento de interrogação e ponderação crítica do ordenamento 

territorial e ponto de partida para reestruturações operativas e funcionais de ocupação do 

solo, sustentadas por novas estratégias e prioridades de ação para o desenvolvimento local, 

que respondam às dinâmicas socioterritoriais do concelho e contribuam para uma significativa 

melhoria da qualidade de vida da população, a concretizar na qualificação urbana e 

ambiental, económica e social. 

A abordagem de planeamento e ordenamento revela-se, em Manteigas, um pouco 

diferente da tradicional, dado que, dificilmente, se adaptará às soluções urbanísticas 

clássicas de estabelecer uma relação direta entre densidade populacional e densidade do 

tecido urbano. A lógica de crescimento dos aglomerados de Manteigas e Sameiro e a 

conversão do aglomerado rural de Vale de Amoreira [anteriormente pertencente ao concelho 

da Guarda] em urbano, não têm origem expansionista ou especulativa, têm apenas presente 

uma estruturação destes aglomerados que permita gerir a tendência para a construção 

tradicionalmente dispersa, procurando contrariar a forma desordenada que as últimas 

décadas acentuaram. A opção de respeitar a malha dispersa será, não só, um ato de 

realismo, como permitirá uma gestão urbanística que salvaguarde a morfologia dos 

aglomerados tendo, no mínimo, a vantagem de prevenir iniciativas mais “devastadoras” do 

território, contribuindo para a defesa dos solos férteis, da floresta, da biodiversidade e do 

ambiente. 

A necessidade de redefinição dos perímetros urbanos está na base da fundamentação à 

exclusão das áreas da Reserva Ecológica Nacional [REN] e acompanha os fatores de 

mudança analisados e ponderados ao longo do processo de revisão do PDM: 

 Existência de terrenos no interior dos aglomerados cuja morfologia impede a edificação; 

 Alterações socioeconómicas da população diretamente relacionadas com alteração das 

tipologias habitacionais, privilegiando maior procura de unidades unifamiliares e, 

consequentemente, a expansão dos aglomerados urbanos. 

Estes dois fatores justificam o alargado número de construções existentes nas franjas dos 

aglomerados, maioritariamente com acessibilidades viárias e infraestruturas básicas. 

A perceção desta realidade aconselhará, antes de mais, a ajustar os aglomerados às 

exigências de sustentabilidade do concelho e a definir estratégias de ordenamento que 

permitam “arrumar a dispersão” e complementar ou melhorar as infraestruturas existentes. 
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Redefinir as formas de ocupação do solo permitirá compatibilizar múltiplas iniciativas de 

desenvolvimento local, atraindo investimento e novos projetos, mas para que tal se verifique 

será necessário prever desde já: 

 Zonas de expansão em cada aglomerado; 

 Colmatação de espaços já comprometidos, nomeadamente, ao longo de caminhos 

existentes, prevendo e incentivando o aumento do setor terciário e dos equipamentos; 

 Definição da Estrutura Ecológica Municipal e espaços verdes de uso coletivo. 

Todas estas ações pretendem assegurar o reordenamento urbano e, consequentemente, 

organizar um território capaz de permitir de facto a desejável melhoria da qualidade de vida. A 

proposta de exclusão de áreas da REN, com o objetivo primeiro de redefinir os perímetros 

urbanos, consolidará os limites que distinguem o solo urbano do solo rural, em consonância 

com as áreas efetivamente comprometidas *, os compromissos urbanísticos * em vigor e, 

ainda, algumas áreas consideradas fundamentais para a supressão de carências urbanas 

[espaços residenciais, atividades económicas, equipamentos, espaços verdes de utilização 

coletiva, etc.]. 

As exclusões da REN incidem sobre as tipologias: 

 Zonas ameaçadas pelas cheias [ZAC]; 

 Áreas de Máxima Infiltração [AMI]; 

 Áreas com Risco de Erosão [ARE]; 
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6.1. Áreas efetivamente já comprometidas | Quadro 2 

ID Superfície (ha) Tipologias REN Síntese de fundamentação 

C1 1,04 AMI 
Acerto da delimitação da REN em área com edificações 
existentes e malha consolidada, no lugar de Cabecinho. 
Pretende-se a criação de aglomerado rural.  

C2 0,03 ZAC 

C3 0,14 AMI+ZAC 

C4 0,15 ZAC Área com edificações existentes, inserida no perímetro urbano 
em vigor e anterior à delimitação das "Zonas Ameaçadas pelas 
Cheias" do rio Zêzere. Pretende-se colmatar o perímetro 
urbano do aglomerado de Sameiro. 

C5 0,11 ZAC 

C6 0,73 ZAC 
Acerto da delimitação da REN para inclusão de edificado 
existente no perímetro urbano na vila de Manteigas, anterior à 
delimitação das zonas adjacentes do rio Zêzere. 

C7 1,11 ZAC 
Acerto da delimitação da REN para inclusão de edificado 
existente no perímetro urbano na vila de Manteigas, anterior à 
delimitação das zonas adjacentes do rio Zêzere. 

C8 0,49 ZAC 
Acerto da delimitação da REN com malha urbana consolidada 
na Vila de Manteigas. Área com edificações existentes, inserida 
no perímetro urbano em vigor. 

C9 1,88 ZAC 
Acerto da delimitação da REN com malha urbana consolidada 
na Vila de Manteigas. Área com edificações existentes, inserida 
no perímetro urbano em vigor. 

C10 0,17 AMI Área com edificações existentes, maioritariamente inserida no 
perímetro urbano em vigor e anterior à delimitação das "Zonas 
Ameaçadas pelas Cheias" do rio Zêzere. Pretende-se a 
colmatação da malha urbana do aglomerado da vila de 
Manteigas. 

C11 0,25 ZAC 

C12 0,2 ZAC 

C13 0,07 AMI 

C14 0,45 ZAC 
Área com edificações existentes, inserida no perímetro urbano 
em vigor na vila de Manteigas e anterior à delimitação das 
"Zonas Ameaçadas pelas Cheias" do rio Zêzere. 

C15 0,23 ZAC 

C16 0,12 ZAC 

C17 0,04 ZAC +AMI Acerto da delimitação da malha urbana existente de Sameiro. 

C18 0,09 ZAC +AMI Acerto da delimitação da malha urbana existente de Sameiro. 

C19 0,36 ZAC 
Área de expansão a poente do aglomerado do Sameiro que 
aproveita rede viária ali existente e que confina com um 
conjunto de edificações existentes. 

C20 0,17 ZAC 
Acerto da delimitação da REN com malha urbana consolidada 
na Vila de Manteigas. Área com edificações existentes, inserida 
no perímetro urbano em vigor. 

C21 0,5 ZAC 
Acerto da delimitação da REN para inclusão de edificado 
existente no perímetro urbano na vila de Manteigas, anterior à 
delimitação das zonas adjacentes do rio Zêzere. 

C22 1,02 ZAC 
Acerto da delimitação da REN para inclusão de edificado 
existente no perímetro urbano na vila de Manteigas, anterior à 
delimitação das zonas adjacentes do rio Zêzere. 

C23 0,25 ZAC 
Acerto da delimitação da REN para inclusão de edificado 
existente no perímetro urbano na vila de Manteigas, anterior à 
delimitação das zonas adjacentes do rio Zêzere. 

C24 0,16 ZAC 
Acerto da delimitação da REN com malha urbana consolidada 
na Vila de Manteigas 

C 9,76 
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6.2. Áreas a excluir para satisfação de carências existentes | Quadro 3 

ID 
Superfície 

(ha) 
Tipologia 

REN 
Fim a que 
se destina 

Síntese de fundamentação Uso atual 
Uso 

proposto 

E1 0,3 ARE 
Solo 

Urbano 

Área na continuidade do perímetro 
urbano proposto de Vale de 
Amoreira, necessária para que este 
se torne homogéneo. 

pov. pinheiro 
bravo 

Residencial 
(urbanizável) 

E2 0,39 ARE 
Solo 

Urbano 

Área na continuidade do perímetro 
urbano proposto de Vale de 
Amoreira, necessária para que este 
se torne homogéneo. 

agrícola + 
pov. pinheiro 
bravo 

Residencial 
(urbanizável) 

E3 1,6 ARE solo urbano 

Área destinada a uso residencial e 
de equipamentos e que permitirá o 
fecho do perímetro urbano do 
Sameiro. 

pov. pinheiro 
bravo 

Residencial + 
Atividades 

Económicas 
(urbanizável) 

E4 0,3 AMI solo urbano 

Colmatação de malha urbana 
existente ao longo do vale do Zêzere 
dentro do aglomerado urbano na vila 
de Manteigas. 

RAN e REN 
Residencial 

(urbanizável) 

E5 0,42 ARE solo urbano 
Zona de expansão a poente do vale 
do Zêzere para otimização de redes 
já ali existentes. 

pov. misto 
de folhosas 

Residencial 
(urbanizável) 

E6 0,92 ARE solo urbano 

Continuidade da malha existente 
permitindo fazer o fecho da frente 
urbana, onde já existem habitações, 
de acordo com relatório de 
compromissos. 

agrícola 
Residencial 
(urbanizado) 

E7 0,95 ARE solo urbano 

Continuidade da malha existente 
permitindo fazer o fecho da frente 
urbana, onde já existem habitações, 
de acordo com relatório de 
compromissos. 

agrícola 
Residencial 

(urbanizável) 

E8 5,18 ARE solo urbano 

Continuidade da malha existente 
permitindo fazer o fecho da frente 
urbana, onde já existem habitações, 
de acordo com relatório de 
compromissos. 

agricola + 
urbano 

Residencial 
(urbanizado) 

E9 6,98 ARE solo urbano 

Continuidade da malha existente 
permitindo fazer o fecho da frente 
urbana, onde já existem habitações, 
de acordo com relatório de 
compromissos. 

agrícola + 
pov. misto 
de resinosas 
+ pov 
castanheiros 
+ urbano 

Residencial 
(urbanizável) 

E10 1,98 ARE solo urbano 
Acerto da delimitação da REN com 
malha urbana consolidada na Vila de 
Manteigas 

agrícola + 
pov. misto 
de 
resinosas+ 
pov 
castanheiros 
+ urbano 

Residencial 
(urbanizado) 

E11 0,73 ARE solo urbano 

Continuidade da malha existente 
permitindo fazer o fecho da frente 
urbana, onde já existem habitações, 
de acordo com relatório de 
compromissos. 

agrícola + 
pov, pinheiro 
bravo 

Residencial 
(urbanizado) 

E 19,75   
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6.3. Áreas a excluir antes e após o parecer da CCDR-C e APA, e parecer da CNREN | 

Quadro Comparativo 

Nº de ordem Superfície 
(ha) 

[final] 

Superfície 
(ha) 

[abril 2013] 

Superfície 
(ha) 

[inicial] 

Tipologias da 
REN ID [final] ID [abril 2013] 

ID 
[CCDR-C] 

C1 + C2 + C3 C1 + C2 + C3 C12 1,21 1,21 0,63 ZAC +AMI 

C4 C4 C15A 0,15 0,15 0,16 ZAC 

C5 C5 C15B 0,11 0,11 0,79 ZAC 

C6 + C21 + E16  C6 + E15 + E16  C11 1,23 1,31 1,33 ZAC 

C7 + C22 C7 + E17 C13 2,13 2,13 2,14 ZAC 

C8 + C9 + C20+ C24 
C8 + C9 + E14 + 

E19 
C14 2,7 2,7 2,73 ZAC 

C10 + C13 + E4 C10 + C13 + E20 C1A 0,54 0,54 0,7 AMI 

C11 C11 C16B 0,25 0,25 0,37 ZAC 

C12 C12 C16C 0,2 0,2 0,19 ZAC 

C14 C14 C16D 0,45 0,45 0,34 ZAC 

C15 C15 C16E 0,23 0,23 0,23 ZAC 

C16 C16 C16F 0,12 0,12 0,12 ZAC 

E1 E1 E12 0,3 0,3 0,31 ARE 

E2 E2 E13 0,39 0,39 0,42 ARE 

E3 E3 E19 1,6 1,6 2,87 ZAC 

C17 E4 E14 0,04 0,04 0,42 ZAC +AMI 

C18 E5 C22 0,09 0,09 0,1 ZAC +AMI 

C19 E6 C18 0,36 0,36 0,42 ZAC 

E7 E7 E6 0,95 0,95 0,95 ARE 

E8 E8 E7 0,22 0,22 0,23 ARE 

E9 E9 E9 6,98 6,98 12,52 ARE 

E10 E10 C4A 1,98 1,98 0,2 ARE 

E11 E11 E2 0,73 0,73 0,73 ARE 

E8 E12 E1 5,18 5,18 5,19 ARE 

E6 E13 E3 0,92 0,92 0,92 ARE 

C23 E18 E8 0,25 0,25 1,66 ZAC 

E5 E21 E5 0,42 0,42 0,42 ARE 

C+E 29,51 29,81 37,09 
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6.4. Fichas de caracterização das áreas a excluir da REN | Áreas efetivamente já 

comprometidas [C] e Áreas a excluir para satisfação de carências existentes [E] 

Legenda:  
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Aglomerado de Cabecinho 

tipologia da REN 
 

C1: Área máxima infiltração (AMI) 
C2: Zona ameaçada por cheia (ZAC) 
C3: Área máxima infiltração (AMI) + Zona 
ameaçada por cheia (ZAC) 

  

ID  C1, C2 e C3 área (ha) 

C1: 1,04 
C2: 0.03 
C3: 0.14 

zonamento em vigor REN [PDM da Guarda] categoria funcional proposta Aglomerado rural 

compromissos em vigor --- * condicionante ao ordenamento Zonas inundáveis 
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Aglomerado de Vale de Amoreira 

tipologia da REN 
 

Áreas com Risco de Erosão (ARE) 

  
ID  E1 e E2 área (ha) 

E1: 0.30 
E2: 0.39 

zonamento em vigor 
Aglomerado rural e REN 

[PDM da Guarda] 
categoria funcional proposta 

Residencial 
[urbanizável] 

compromissos em vigor --- * condicionante ao ordenamento --- 
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Aglomerado de Sameiro 

tipologia da REN 
 

C4, C5, C17, C18 e C19: Zonas ameaçadas 
pelas cheias (ZAC) 
E3: Áreas com Riscos de Erosão (ARE) 

 

ID 
C4, C5, C17, C18 e C19 
E3 

área (ha) 

C4: 0.15 
C5: 0.11 
C17 0.04 

C18: 0.09 
C19: 0.36 
E3: 1.60 

zonamento em vigor 

RAN e REN 
Áreas de mata, uso 
agrícola e florestal 

categoria funcional 
proposta 

Residencial e uso especial 
[urbano] 
Residencial e equipamentos 
[urbanizável] 

compromissos em 
vigor 

--- * 
condicionante ao 

ordenamento 
Zonas inundáveis 
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Aglomerado de Manteigas 

tipologia da REN 
 

C6, C7, C8, C9, C20, C21, C22, C23 e C24: 
Zonas ameaçadas pelas cheias (ZAC) 
E7: Áreas com Riscos de Erosão (ARE) 

  

ID  

C6, C7, C8, C9, C20, C21, 
C22, C23 e C24 
E7 

área (ha) 

C6: 0.73 
C7: 1.11 
C8: 0.49 
C9: 1.88 
C20: 0.17 

C21: 0.50 
C22: 1.02 
C23: 0.25 
C24: 0.16 
E7: 0.95 

zonamento em vigor 

Zona urbana 
RAN e REN 
Áreas de mata, uso 
agrícola e florestal 

categoria funcional 
proposta 

C6, C7, C8, C20, C21, C22, 
C23: Residencial 
C9 e C24: uso especial 
E7: Residencial urbanizável 

compromissos em 
vigor 

--- * 
condicionante ao 

ordenamento 
Zonas inundáveis 
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Aglomerado de Manteigas 

tipologia da REN 
 

C10, C13: Zonas ameaçadas pelas cheias 
(ZAC) 
C11, C12 e E4: Áreas de máxima infiltração 
(AMI) 

  

ID  
C10, C11, C12 e C13 
E4 

área (ha) 

C10: 0.17 
C11: 0.25 
C12: 0.20 

C13: 0.07 
E4: 0.30 

zonamento em vigor 
Zona urbana 
RAN e REN 

categoria funcional 
proposta 

C10, C11, C13 e E4: Residencial 
C12: Atividades Económicas 

compromissos em vigor --- * 
condicionante ao 

ordenamento 
Zonas inundáveis 
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Aglomerado de Manteigas 

tipologia da REN 
 

C14, C15 e C16: Zonas ameaçadas pelas 
cheias (ZAC) 
E5: Área com Risco de Erosão (ARE) 

  

ID  
C14, C15 e C16 
E5 

área (ha) 

C14: 0.45 
C15: 0.23 
C16: 0.12 
E5: 0.42 

zonamento em vigor 
Zona urbana 
RAN e REN 

categoria funcional 
proposta 

C14, C15 e C16: Atividades 
económicas 
E5: Residencial urbanizável 

compromissos em vigor --- * 
condicionante ao 

ordenamento 
Zonas inundáveis 
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Aglomerado de Manteigas 

tipologia da REN 
 

Áreas com Risco de Erosão (ARE) 

  

ID  E6, E8, E9, E10 e E11 área (ha) 

E6: 0.92 
E8: 5.18 
E9: 6.98 
E10:1.98 
E11: 0.73 

zonamento em vigor 

RAN e REN, Áreas de 
mata, uso agrícola e 
florestal 

categoria funcional proposta 
Residencial 
urbanizável 

compromissos em vigor --- * condicionante ao ordenamento --- 
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6.5. Síntese das áreas a excluir por tipologia | Quadro 4 

Tipologias da REN Áreas efetivamente já comprometidas 
Áreas a excluir para satisfação de 

carências existentes 

denom. área 
superfície 

(ha) 
% referente à 

tipologia 
% da superfície 

do concelho 
superfície 

(ha) 
% referente 
à tipologia 

% da superfície 
do concelho 

AMI 230,09 1,28 0,56% 0,0099% 0,3 0,13% 0,0023% 

ZAC 92,13 8,21 8,91% 0,0632% 0 0,00% 0,0000% 

AMI+ZAC 197,71 0,27 0,14% 0,0021% 0 0,00% 0,0000% 

ARE 6506,72 0 0,00% 0,0000% 19,45 0,30% 0,1498% 

    9,76     19,75     
        

área do concelho 12.987,00      
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IV. Pareceres 

 

n.º 3, alínea a), b) e c) da Instrução dos Processos de Delimitação da REN para efeitos de agendamento da CNREN 
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Parecer da Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional, à proposta de 

delimitação da REN de manteigas elaborada em simultâneo com a revisão do PDM, 

emitido a 23 de Setembro de 2013 [CNREN]  
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Pareceres da entidade chamada a participar nos termos do n.º 5 e 6 do art. 3º do DL n.º 

93/90, emitidos a 22 de Janeiro e 19 de Março de 2013 [APA / ARH-Tejo] 
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Ata da 4ª reunião plenária e Pareceres, com referência expressa à proposta de 
delimitação da REN [C.A.], de 18 de Janeiro de 2013 
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Declaração do Município de Manteigas concordando com a proposta de 
delimitação da REN, realizada pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro 




