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REN PUBLICADAS (atualizado em 9 de Novembro de 2017) 

 
 

Concelho Diploma não em vigor Diploma em vigor 

Alfândega da Fé RCM n.º 146/96, de 11 de Setembro 
Portaria n.º 156/2015, de 28 de Maio de 2015 
(entrada em vigor em 29 de Maio de 2015) 

Alijó RCM n.º 115/96, de 30 de Julho 
 
Portaria n.º 15/2016, de 1 de Fevereiro 
(entrada em vigor a 2 de Fevereiro de 2016) 

Amarante 

RCM n.º 65/2000, de 01 de Julho 
(a carta residente na CCDRN tem data de 
1996) 
RCM n.º 150/2007, de 1 de Outubro 
[Alteração no âmbito do Plano de Pormenor 
da Margem Direita do Tâmega/Amarante 
Norte (Baseira)] 
Aviso n.º 2922/2010, de 10 de Fevereiro 
(Correção integral da Carta da REN - foi 
retirado parte do leito de um curso de água, 
anteriormente classificado como REN, junto 
do novo hospital de Amarante) 
Aviso n.º 6722/2012, de 16 de Maio (correção 
integral da Carta da REN – foram retirados 
vários troços de leitos de cursos de água) 
Aviso n.º 6428/2014, de 27 de Maio 

(entrou em vigor em 28 de Maio; correção 
integral da Carta da REN – foram retirados 
vários troços de leitos de cursos de água) 

Aviso n.º 9429/2014, de 19 de Agosto 
(exclusão de 1750m2 para licenciamento das 
obras de construção do Lar de Apoio à 3.ª 
Idade, CERCIMARANTE, Gatão)  

Aviso n.º 13625/2014, de 5 de Dezembro 

(declaração de retificação - publicação da 
Carta da REN e do quadro anexo ao Aviso n.º 
9429/2014) 

Aviso n.º 3598/2016, de 17 de Março  

(exclusão de parcelas necessárias para o 
licenciamento dos edifícios e infraestruturas 
integrantes de uma exploração pecuária, 
numa área total de 2.829,00m²; entrada em 
vigor em 18 de Março de 2016) 

 
Portaria n.º 308/2017, de 18 de Outubro 
(entrada em vigor em 19 de Outubro de 2017) 

Amares RCM n.º 72/2000, de 01 de Julho 
 
Portaria n.º 37/2013, de 30 de Janeiro 
 

Arcos de Valdevez 
RCM n.º 152/96, de 12 de Setembro 
 
RCM n.º 55/2003, de 8 de Abril 

RCM n.º 35/2008, de 25 de Fevereiro 
 

Aviso n.º 8565/2015, de 6 de Agosto 
(alteração da folha 7 - exclusão de três «Leitos dos 
cursos de água» na área abrangida pelo Parque 
Empresarial de Mogueiras; entrada em vigor em 7 de 
Agosto de 2015) 
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Armamar RCM n.º 149/96, de 11 de Setembro 
 

Portaria n.º 222/2015, de 27 de Julho 
[entrada em vigor em 11 de Outubro de 2016, com a 
entrada em vigor da revisão do PDM (AVISO N.º 
12387/2016, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016)] 

Arouca RCM n.º 122/96, de 08 de Agosto 

Portaria n.º 112/2011, de 21 de Março 
 
Declaração de Retificação n.º 14/2011, de 20 de Maio 
 

Aviso n.º 12481/2016, de 12 de Outubro 

(alteração da folha 8 com a exclusão de duas áreas 
com um total de 0,16813ha, destinadas a uma vacaria; 
entrada em vigor em 13 de Outubro de 2016) 

Baião 

Portaria n.º 1125/94, de 20 de Dezembro 
 
RCM n.º 115/2003, de 13 de Agosto 
(alteração parcial – Folha 1) 

Portaria n.º 171/2017, de 25 de Maio 
(entrada em vigor em 26 de Maio) 

Barcelos 
 
RCM n.º 43/96, de 17 de Abril 
 

Portaria n.º 34/2016, de 29 de Fevereiro 
(entrada em vigor em 1 de Março) 

Boticas RCM n.º 118/96, de 01 de Agosto 

RCM n.º 46/2008, de 29 de Fevereiro 
[entrou em vigor em 13 de Outubro de 2008, após a 
publicação da revisão do PDM (Edital n.º 1007/2008, 
de 8 de outubro)] 

Braga RCM n.º 57/2000, de 28 de Junho 

Portaria n.º 310/2015, de 25 de Setembro 
[entrou em vigor em 15 de Outubro de 2015, após a 
publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 11741/2015, 
de 14 de Outubro)] 

Bragança RCM n.º 116/96, de 30 de Julho 
 
Portaria n.º 466/2010, de 6 de Julho 
 

Cabeceiras de 
Basto 

RCM n.º 178/96, de 24 de Outubro 
RCM n.º 81/2008, de 20 de Maio 

Portaria n.º 544/2009, de 20 de Maio 

Caminha 

RCM n.º 157/96, de 18 de Setembro 
 
Aviso n.º 6788/2012, de 17 de Maio 
(correção material das Zonas ameaçadas pelas 
cheias das folhas A e C) 
 

Portaria n.º 175/2016, de 22 de Junho de 2016 
[entrou em vigor em 15 de Fevereiro de 2017, após a 
publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 1712/2017, 
de 14 de Fevereiro)] 
 
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 13/2016, DE 18 DE 
JULHO 
(retificação do art.º 3.º da Portaria anterior: onde se lê 
«no dia seguinte ao da respetiva publicação» deve ler -
se «com a entrada em vigor da revisão do Plano 
Diretor Municipal de Caminha») 

Carrazeda de 
Ansiães 

Portaria n.º 61/94, de 27 de Janeiro 
 

 
PORTARIA N.º 136/2016, DE 12 DE MAIO  
(entrada em vigor em 13 de Maio de 2016) 
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Castelo de Paiva  

RCM n.º 43/2001, de 09 de Maio 
RCM n.º 100/2006, de 10 de Agosto 
(alteração no âmbito do Plano de Urbanização da Vila 
de Castelo de Paiva) 
RCM n.º 187/2007, de 21 de Dezembro 
(alteração parcial, no âmbito do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever) 
Aviso n.º 19364/2010, de 30 de Setembro 
(correção material da folha 3 - foi retirado um curso de 
água, anteriormente classificado como REN, na Zi de 
Pedorido, incluída na zona carbonífera do Couto 
Mineiro do Pejão) 

Celorico de Basto 

RCM n.º 177/96, de 22 de Outubro 
RCM n.º 53/2003, de 5 de Abril (alteração da 
Folha n.º 210/490, de acordo com os Planos 
de Pormenor de São Silvestre e da Ribeira) 
Portaria n.º 175/2013, de 9 de Maio 
(alteração da delimitação da REN para o 
município de Celorico de Basto, enquadrada 
pela elaboração do Plano de Urbanização da 
Vila de Celorico de Basto, com a exclusão de 
várias áreas) 

Portaria n.º 242/2014, de 20 de Novembro 
 
DESPACHO N.º 11917/2015, de 23 de Outubro 
(correção da escala da REN publicada pela Portaria n.º 
242/2014) 
 
 

Chaves  
 
RCM n.º 17/99, de 16 de Março 
 

Cinfães  

RCM n.º 123/95, de 06 de Novembro 
 
RCM n.º 187/2007, de 21 de Dezembro 
(alteração parcial, no âmbito do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever) 
 
Aviso n.º 8928/2017, de 8 de Agosto 
(correção material de todas as folhas; entrada em 
vigor em 9 de Agosto de 2017) 
 

Espinho RCM n.º 39/96, de 15 de Abril 
 

Portaria n.º 185/2016, de 12 de Julho   
[em vigor a 2 de Setembro de 2016, com a entrada em 
vigor da revisão do PDM (Aviso nº 10906/2016, de 1 
de Setembro)] 
 
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 14/2016, DE 25 DE 
JULHO 
(retifica -se que onde se lê «no dia seguinte ao da 
respetiva publicação» deve ler -se «com a entrada em 
vigor da revisão do Plano Diretor Municipal de 
Espinho») 

Esposende 
RCM n.º 141/96, de 30 de Agosto 
 

Portaria n.º 331/2015, de 5 de Outubro 
(entrou em vigor em 6 de Outubro de 2015) 
 

Fafe 

RCM n.º 63/96, de 08 de Maio 
 
Portaria n.º 330/94, de 30 de Maio 
 

Portaria n.º 243/2015, de 14 de Agosto 
[entrou em vigor em 12 de Setembro de 2015, com a 
entrada em vigor da revisão do PDM (Aviso n.º 
10198/2015, de 7 de Setembro)] 

Felgueiras  

RCM n.º 72/96, de 15 de Maio 
 
Aviso n.º 12285/2013, de 4 de Outubro 
(entrada em vigor desta correção material, de todo o 
concelho, em 9 de Outubro de 2013) 

Freixo de Espada à 
Cinta 

 RCM n.º 56/96, de 26 de Abril 
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Gondomar 

RCM n.º 137/2003, de 29 de Agosto 
RCM n.º 187/2007, de 21 de Dezembro 
(Alteração parcial, no âmbito do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Crestuma-
Lever) 
Aviso n.º 12062/2011, de 2 de Junho de 2011 
(correção material das folhas A, B e C - 
exclusão de linhas de água, eliminação da 
simbologia das condutas de água, correção da 
representação de declives >30% e correção da 
representação faixa de proteção dos estuários 
e faixa de proteção à albufeira) 

Portaria nº 230/2015, de dia 5 de Agosto 
[em vigor em 10 de Novembro de 2015, com a entrada 
em vigor da revisão do PDM (AVISO N.º 13057/2015, 
DE 9 DE NOVEMBRO)] 

Guimarães 
 
RCM n.º 127/96, de 22 de Agosto 
 

Portaria n.º 95/2016, de 19 de Abril 
(entrada em vigor em 20 de Abril de 2016) 
 

Aviso n.º 10528/2016, de 24 de Agosto  

(alteração da folha 85-1, com a exclusão de parcela 
necessária para o licenciamento de intervenções 
construtivas realizadas na denominada Quinta da 
Penha, numa área total de 1064,20 m2, constituída 
pelos polígonos delimitados na folha; entrada em vigor 
em 25 de Agosto de 2016) 

Lamego RCM n.º 85/99, de 11 de Agosto 

Portaria n.º 270/2015, de 2 de Setembro  

[entrada em vigor em 14 de Outubro de 2015, após a 
publicação da revisão do PDM (Aviso nº 11674/2015, 
de 13 de Outubro)] 

Lousada RCM n.º 128/96, de 22 de Agosto 
 
Portaria n.º 44/2013, de 1 de Fevereiro 
 

Macedo de 
Cavaleiros 

RCM Tarde, conforme o n.º 51/2001, de 16 de 
Maio 
 

Portaria n.º 125/2015, de 6 de Maio 
[entrada em vigor em 30 de Setembro de 2015, com a 
entrada em vigor da revisão do PDM (AVISO N.º 
11026/2015, DE 29 DE SETEMBRO)] 

Maia Portaria n.º 1104/93, de 02 de Novembro 

Portaria n.º 183/2009, de 20 de Fevereiro 
 
Aviso n.º 8596/2013, de 8 de Julho 
(alteração das folhas A, B e D) 

Marco de 
Canaveses 

Portaria n.º 1068/93, de 25 de Outubro 
 
RCM n.º 187/2007, de 21 de Dezembro 
(alteração parcial, no âmbito do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Crestuma-
Lever) 

 
PORTARIA N.º 144/2016, DE 17 DE MAIO 
(entrada em vigor em 18 de Maio de 2016) 

Matosinhos  

RCM n.º 196/97, de 05 de Novembro 
 
Portaria n.º 174/2013, de 9 de Maio 
(alteração da delimitação da REN para o município de 
Matosinhos, enquadrada pela elaboração do Plano de 
Pormenor dos Paus, com exclusão de uma área para 
habitação e arruamento) 

Melgaço Portaria n.º 1037/95, de 25 de Agosto 

Portaria n.º 162/2013, de 23 de Abril 
[entrada em vigor em 4 de Setembro de 2013, após a 
publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 10929/2013, 
de 3 de Setembro)] 

Mesão Frio RCM n.º 151/96, de 12 de Setembro 
 
Portaria n.º 68/2012, de 22 de Março 
 



 

5/12 

 

Miranda do Douro 
RCM n.º 69/2000, de 01 de Julho 
 

Portaria n.º 207/2014, de 8 de Outubro 
[em vigor em 2 de Outubro de 2015, com a entrada 
em vigor da revisão do PDM (Aviso n.º 11145/2015, de 
1 de Outubro)] 

Mirandela 
 
RCM n.º 160/96, de 18 de Setembro 
 

Portaria n.º 332/2015, de 5 de Outubro 

Aviso n.º 13896/2015, de 30 Novembro 

[alteração da folha 3 - exclusão de duas áreas da 
tipologia “Áreas com risco de erosão”, na área 
abrangida pelo Parque Ambiental do Nordeste 
Transmontano (PANT); entrada em vigor em 1 de 
Dezembro de 2015] 

Mogadouro  
 
RCM n.º 176/96, de 19 de Outubro 
 

Moimenta da 
Beira 

 
RCM n.º 153/96, de 13 de Setembro 
 

 
Portaria n.º 27/2016, de 16 de Fevereiro  
(entrada em vigor em 17 de Fevereiro de 2016) 

Monção RCM n.º 148/96, de 11 de Setembro 
 
Portaria n.º 470/2010, de 7 de Julho 
 

Mondim de Basto 
RCM n.º 145/96, de 11 de Setembro 
 

Portaria n.º 291/2015, de 18 de Setembro 

[entrada em vigor em 21 de Outubro de 2015, após a 
publicação da revisão do PDM (AVISO N.º 11884/2015, 
de 16 de Setembro)] 

 
Montalegre 
 

 
RCM n.º 158/96, de 18 de Setembro 
 

Portaria n.º 134/2014, de 1 de Julho 

Murça RCM n.º 129/96, de 22 de Agosto 
 
Portaria n.º 2/2016, de 18 de Janeiro 
(entrada em vigor em 19 de Janeiro de 2016) 

Oliveira de 
Azeméis 

RCM n.º 159/96, de 18 de Setembro  
RCM n.º 105/2008, de 2 de Julho (Alteração – 
Unidade Industrial FERPINTA – Folhas n.º 154-
3 e 154-4 (3.B-3.2 e 3.B-3.3))  
Aviso n.º 1374/2010, de 21 de Janeiro 
(Correção material das Folhas n.º 154-1 e 154-
3 (3.B-2.2 e 3.B-3.2)) 

Portaria n.º 288/2011, de 3 de Novembro 
[entrada em vigor em 7 de Fevereiro de 2013, após a 
publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 1889/2013, 
de 6 de fevereiro)]  

Paços de Ferreira 
RCM n.º 138/96, de 30 de Agosto  
RCM n.º 14/2007, de 30 de Janeiro (Alteração 
– área do IKEA) 

RCM n.º 32/2008, de 20 de Fevereiro 
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Paredes 

RCM n.º 161/96, de 18 de Setembro 
RCM nº 32/2000, de 19 de Maio (mudança de 
classificação de uma área com cerca de 
1,90ha, que de zona agrícola e florestal 
incluída na REN passa a área de ocupação 
urbana (zona periférica) - alteração do Plano 
de Urbanização da Cidade de Paredes, com 
publicação da versão atualizada das plantas 
de zonamento e de condicionantes)  
RCM n.º 136/2003, de 29 de Agosto (alteração 
das folhas 111-4 e 123-2) 
RCM n.º 193/2003, de 23 de Dezembro 
(alteração da Folha n.º 123-4, de acordo com 
o Plano de Urbanização de Sobreira/Recarei) 
RCM n.º 79/2007, de 15 de Junho (alteração 
da folha 123-1 no âmbito do Plano de 
Urbanização de Gandra - aprova a alteração 
da delimitação da REN do município de 
Paredes, constante da RCM n.º 161/96, de 18 
de Setembro, com as áreas a integrar e a 
excluir identificadas na planta anexa à 
presente resolução) 
RCM n.º 165/2007, de 15 de Outubro 
(alteração da folha 111-4)  
RCM n.º 60/2008, de 2 de Abril (alteração das 
folhas 111-4 e 123-2)  
RCM n.º 131/2008, de 27 de Agosto (alteração 
das folhas 111-1 e 111-2) 
Aviso n.º 16346/2009, de 21 de Setembro 
(correção material da folha n.º 123-2) 
Aviso n.º 3126/2012, de 28 de Fevereiro 
(correção material da folha n.º 111-4) 
Portaria n.º 314/2012, de 11 de Outubro 
(alteração da folha n.º 123-2, enquadrada no 
procedimento de alteração do Plano de 
Urbanização de Cete/Parada) 
Aviso n.º 8433/2013, de 3 de Julho (alteração 
da folha 111-4, enquadrada no PP de 
Rebordosa) 

Portaria n.º 190/2014, de 25 de Setembro 
 
 
Aviso n.º 5765/2016, de 4 de Maio 
(alteração simplificada da folha 123-2, com exclusão 
(E200) de uma parcela necessária para a 
implementação de um equipamento de geriatria; 
entrada em vigor em 5 de Maio de 2016) 
 
Aviso nº 10660/2016, de 26 de Agosto 
(alteração da folha 111-2, com a exclusão (E201) 
necessária para um arruamento; entrada em vigor em 
27 de Agosto de 2016) 
 
Aviso n.º 14512/2016, de 21 de Novembro 
(alteração da folha 112-3, com a exclusão (E204) da 
área destinada à viabilização do projeto de interesse 
público da sede da empresa de Transportes S. Luís, 
L.da; entrada em vigor em 22 de Novembro de 2016) 
 
Aviso n.º 11002/2017, de 22 de Setembro 
(correção material da folha 112-3, por ter sido 
publicada com incorreções, uma vez que não constava 
a tipologia de REN Zonas Ameaçadas pelas Cheias e o 
número da exclusão correspondia a E202 e não a E204; 
entrada em vigor em 23 de Setembro de 2017) 
 
 
 
 
 
 

Paredes de Coura 
RCM n.º 144/96, de 11 de Setembro 
 

Portaria n.º 70/2012, de 23 de Março 
[entrada em vigor no dia 12 de Janeiro de 2016, com a 
entrada em vigor da revisão do PDM [Aviso n.º 
143/2016, de 7 de Janeiro)] 

Penafiel 

RCM n.º 141/95, de 18 de Novembro 
 
RCM n.º 187/2007, de 21 de Dezembro 
(Alteração parcial, no âmbito do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Crestuma-
Lever) 
 

RCM n.º 163/2007, de 12 de Outubro 
 
Aviso n.º 8971/2015, de 14 de Agosto 

(alteração da delimitação da REN para o município de 
Penafiel, relativa à exclusão de duas áreas de REN com 
um total de 0,22 ha, bem como uma correção material 
da legenda da delimitação da REN com correção da 
designação da tipologia «Área reservada» para a 
designação exata e respetiva, isto é, «Faixas de 
proteção às albufeiras» - folhas A, B e C; entrada em 
vigor em 15 de Agosto de 2015) 

Penedono 

RCM n.º 114/97, de 7 de Julho  
RCM n.º 96/2008, de 19 de Junho (Alteração 
da delimitação da Reserva Ecológica Nacional 
- Plano de Pormenor da Quinta da Retorta) 

Portaria n.º 850/2009, de 7 de Agosto 
(aprovação da REN, com exceção das exclusões 1 e 2) 
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Peso da Régua  
 
RCM n.º 172/96, de 16 de Outubro 
 

Ponte da Barca RCM n.º 107/97, de 03 de Julho 
 
Portaria n.º 13/2015, de 21 de Janeiro 
 

Ponte de Lima  

RCM n.º 81/2005, de 31 de Março  
(entrada em vigor em 1 de Abril de 2005) 
 
Portaria n.º 263/2011, de 9 de Setembro 
(alteração das 5 folhas da Carta da REN; entrada em 
vigor em 16 de Março de 2012 com a alteração do 
PDM publicada no Aviso n.º 4269/2012, de 16 de 
Março) 
 
Aviso n.º 8534/2013, de 5 de Julho 
(alteração das folhas B1 e C; entrada em vigor em 10 
de Julho de 2013) 
 
Aviso n.º 11003/2017, de 22 de Setembro 
(correção material das folhas B1, B2, C e D: falhas de 
representação na tipologia “Leitos dos Cursos de 
Água” das folhas n.º B2, C e D; erros materiais 
introduzidos aquando da alteração das folhas B1 e C; 
entrada em vigor em 23 de Setembro de 2017) 

Porto (a Portaria n.º 

1041/91, de 11 de 
Outubro, determina 
que para o concelho 
do Porto não haja 
áreas a integrar na 
REN) 

 Portaria n.º 1041/91, de 11 de Outubro 

Póvoa de Lanhoso RCM n.º 80/97, de 14 de Maio 

Portaria n.º 312/2015, de 28 de Setembro 
 
Aviso Nº 376/2016, de 14 de Janeiro 
(entrada em vigor em 15 de Janeiro de 2016; alteração 
da delimitação da REN para o município, relativa à 
reformulação das áreas de exclusão C27 e E7 e 
respetivos fins a que se destinam. A alteração visa a 
eliminação da área C27 e a consequente redefinição 
da área E7, a qual abrange as duas anteriores áreas 
(C27 e E7), exceptuando a parte sul delimitada como 
“zonas ameaçadas pelas cheias”. A referida área da 
exclusão E7 destina -se a espaços para atividades 
económicas.) 

Póvoa de Varzim 

RCM n.º 63/2000, de 29 de Junho 
Portaria n.º 31/2011, de 11 de Janeiro 
(exclusão de uma área, subdivida em duas, 
destinada à área industrial da LEICARCOOP) 

 
Portaria n.º 330/2015, de 5 de Outubro 
(entrada em vigor em 6 de Outubro de 2015) 
 
Aviso n.º 13357/2017, de 9 de Novembro 
(correção material da área de implantação da 
Estalagem de Santo André, em Aver-o-Mar, que não 
foi excluída da REN aquando da sua publicação pela 
Portaria n.º 330/2015, correspondendo à exclusão 
C11; entrada em vigor em 10 de Novembro de 2017) 
 

Resende RCM n.º 93/97, de 12 de Junho 
 
Portaria n.º 81/2010, de 9 de Fevereiro 
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Ribeira de Pena RCM n.º 132/96, de 22 de Agosto 
 
Portaria n.º 69/2012, de 22 de Março 
 

São João da 
Madeira 

Portaria n.º 264/95, de 1 de Abril 

Portaria n.º 864/2010, de 7 de Setembro 
[entrada em vigor em 16 de Abril de 2012, após a 
publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 5533/2012, 
de 16 de Abril)] 

São João da 
Pesqueira 

 

RCM n.º 139/96, de 30 de Agosto 
 
Aviso n.º 461/2016, de 18 de Janeiro 
(proposta de alteração simplificada da delimitação da 
REN para o município, que permitirá viabilizar o 
licenciamento da ampliação de uma edificação 
existente, com uma área de implantação de 351,30m², 
destinada a um Equipamento Residencial para Idosos; 
entrada em vigor em 19 de Janeiro de 2016) 
 
Aviso nº 8621/2017, de 2 de Agosto 
(correção material da delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional para o município de São João da 
Pesqueira, a incidir sobre todas as folhas da REN 
em vigor; entrada em vigor em 3 de Agosto de 
2017) 

Sabrosa 
 
RCM n.º 147/96, de 11 de Setembro 
 

 
Portaria n.º 300/2015, de 21 de Setembro 
(entrada em vigor em 22 de Setembro de 2015) 

Santa Maria da 
Feira 

Portaria n.º 107/94, de 17 de Fevereiro 
RCM n.º 73/2000, de 1 de Julho (nova 
proposta de delimitação da REN, tendente a 
substituir a constante da Portaria n.º 107/94, 
de 17 de Fevereiro, resultante da deteção de 
incompatibilidades entre a cartografia da REN 
e as cartas de ordenamento do PDM, devido, 
fundamentalmente, a diferenças de escalas) 
RCM n.º 187/2007, de 21 de Dezembro 
(Alteração parcial, no âmbito do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Crestuma-
Lever) 
Portaria n.º 779/2009, de 22 de Julho 
(exclusão de uma área, classificada como leito 
dos cursos de água e área de máxima 
infiltração, destinada à ampliação da unidade 
industrial da GOPACA) 
Aviso n.º 12284/2013, de 4 de Outubro 
(correção material) 

 
Portaria n.º 137/2014, de 7 de Julho 

[entrada em vigor em 6 de Junho de 2015, com a 
publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 6260/2015, 
de 5 de Junho)] 

 

Santa Marta de 
Penaguião 

RCM n.º 92/97, de 11 de Junho Portaria n.º 39/2013, de 31 de Janeiro 

Santo Tirso 
RCM n.º 86/96 de 11 de Junho 
 
RCM n.º 59/2003 de 11 de Abril 

Portaria n.º 1308/2009, de 20 de Outubro 
[entrada em vigor em 28 de Novembro de 2011, após 
a publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 1858/2011, 
de 18 de Novembro)] 
 
AVISO N.º 15553/2016, DE 13 DE DEZEMBRO 
(alteração da folha 3, com as exclusões C14 e C15 
necessárias para o encerramento e selagem de um 
aterro sanitário e para a manutenção de um ecocentro 
e de uma central de valorização energética de biogás; 
entrada em vigor em 14 de Dezembro de 2016) 
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Sernancelhe 
 
RCM n.º 111/97, de 07 de Julho 
 

Portaria n.º 43/2015, de 20 de Fevereiro 
(entrada em vigor em 21 de Fevereiro de 2015) 

Tabuaço 
RCM n.º 83/99, de 10 de Agosto 
 

Portaria n.º 935/2009, de 20 de Agosto 
[entrada em vigor em 4 de Julho de 2013, após a 
publicação da revisão do PDM (Aviso (extrato) n.º 
8526/2013, de 4 de Julho)] 

Tarouca  

RCM n.º 117/95, de 02 de Novembro 
 
Aviso n.º 14426/2014, de 29 de Dezembro 
(alteração simplificada, com exclusão de duas áreas 
para viabilização da unidade industrial Macro-Frio; 
entrada em vigor em 30 de Dezembro de 2014) 
 
Aviso n.º 8927/2017, de 8 de Agosto 
(alteração simplificada, com exclusão da área E3 para 
viabilização da unidade industrial Macro-Frio; entrada 
em vigor em 9 de Agosto de 2017)  
 
Aviso n.º 11321/2017, de 28 de Setembro 
(correção material integral da REN; entrada em vigor 
em 29 de Setembro) 
 

Terras de Bouro 
 
RCM n.º 110/97, de 04 de Julho 
 

Portaria n.º 304/2015, de 22 de Setembro 

[entrada em vigor em 21 de Outubro de 2015, após a 
publicação da revisão do PDM (AVISO N.º 11909/2015, 
de 16 de Outubro)]  
 

DESPACHO N.º 11974/2015, de 26 de Outubro 

(correção material da Carta da REN com publicação 
das folhas 43-3 e 43-4 que, por lapso, não tinham sido 
publicadas na Portaria n.º 304/2015, de 22 de 
Setembro) 

Torre de 
Moncorvo 

RCM n.º 52/96, de 24 de Abril 
 
Portaria n.º 181/2013, de 13 de Maio 
(entrada em vigor em 14 de Maio de 2013) 

Trofa 

RCM n.º 86/96, de 11 de Junho (delimitação 
de REN para o município de Santo Tirso) 
 
 

RCM n.º 45/2008, de 29 de Fevereiro 
[entrada em vigor em 23 de Fevereiro de 2013, para a 
totalidade do concelho, após a publicação da revisão 
do PDM (Aviso n.º 2683/2013, de 22 de Fevereiro); já 
havia entrado em vigor apenas para a área da Zona 
Industrial da Trofa, com a publicação do Plano de 
Pormenor da ZI da Trofa (Aviso n.º 22559/2008, de 26 
de Agosto)] 
 
Declaração de Retificação n.º 23/2008, de 29 de Abril  
(determinar que a RCM anterior produz efeitos com a 
entrada em vigor do Plano Diretor Municipal da Trofa 
ou de outros planos municipais de ordenamento do 
território) 

Vale de Cambra RCM n.º 94/96, de 26 de Junho 
 
RCM n.º 111/2008, de 21 de Julho 
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Valença 
RCM n.º 73/99, de 16 de Julho 
 
 

Portaria n.º 14/2012, de 16 de Janeiro 
 
Aviso n.º 520/2014, de 13 de Janeiro 
(alteração das folhas n.º 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 – 
eliminação de leitos de cursos de água) 
 
Aviso n.º 887/2015, de 27 de Janeiro  

Declaração de Retificação n.º 124/2015, de 16 de 
Fevereiro 

[alteração das folhas 9.1.2 e 9.1.4, exclusão de duas 
áreas - produziu efeitos com a entrada em vigor do 
Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença 
em 11 de Março de 2015 (Aviso (extrato) n.º 
2614/2015, de 10 de março de 2015, e Declaração de 
retificação n.º 548/2015, de 25 de Junho)] 

Valongo 

RCM n.º 60/2000, de 29 de Junho 
Aviso n.º 8104/2009, de 15 de Abril (correção 
material da Folha n.º 2) 
Aviso n.º 9546/2009, de 14 de Maio 
(correção material da Folha n.º 4) 
Aviso n.º 13452/2009 de 30 de Julho 
(correção material das Folhas n.º 4 e 5) 

 
Portaria n.º 260/2011, de 1 de Agosto 
[entrada em vigor em 12 de Fevereiro de 2015, após a 
publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 1634/2015, 
de 11 de Fevereiro)] 

Valpaços Não tinha REN municipal publicada até 2008 

RCM n.º 48/2008, de 4 de Março 
[entrada em vigor em 15 de Março de 2008, após a 
publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 8129/2008, 
de 14 de Março)] 

Viana do Castelo Portaria n.º 1056/91, de 17 de Outubro 

RCM n.º 109/2008, de 11 de Julho 
 
Aviso n.º 12805/2014, de 17 de Novembro 
(exclusão de 0,049ha para um equipamento social - 
lar, centro de noite e unidade terapêutica de 
Alzheimer, na folha 40-1; entrada em vigor em 18 de 
Novembro de 2014) 
 

Aviso n.º 3793/2015, de 10 de Abril 
(alteração simplificada da delimitação da REN de Viana 
do Castelo (folha 40-2), enquadrada numa proposta 
que permitirá viabilizar o licenciamento de edificações 
num empreendimento turístico - Quinta de D. Sapo; 
entrada em vigor em 11 de Abril de 2015) 

Vieira do Minho 

RCM n.º 150/96, de 12 de Setembro 
RCM n.º 170/2007, de 25 de Outubro (PU de 
Cerdeirinhas - aprova a alteração da 
delimitação da REN do município de Vieira do 
Minho, constante da RCM n.º 150/96, de 12 
de Setembro) 

Portaria n.º 267/2015, de 31 de Agosto 
(entrada em vigor em 1 de Setembro) 

Vila do Conde  
 
RCM n.º 149/98, de 22 de Dezembro 
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Vila Flor  

 
Portaria n.º 1296/93, de 24 de Dezembro 
 
Aviso n.º 13640/2015, de 24 de Novembro 
[alteração da folha 105 - exclusão de uma área da 
tipologia «Áreas com risco de erosão» e «Leitos dos 
cursos de água» na área abrangida pelo Parque 
Ambiental do Nordeste Transmontano (PANT); entrada 
em vigor em 25 de Novembro de 2015] 
 
Declaração de Retificação Nº 36/2016, de dia 20 de 
Janeiro 
(por ter sido publicada com inexatidão a alteração da 
delimitação da Reserva Ecológica Nacional para a área 
do município de Vila Flor pelo Aviso n.º 13640/2015, 
de 24 de novembro, republica-se a folha n.º 105 da 
REN de Vila Flor com a respetiva legenda) 
 
PORTARIA N.º 140/2016, DE 13 DE MAIO* 
(produz os seus efeitos com a entrada em vigor da 

revisão do PDM) 

Vila Nova de 
Cerveira 

RCM n.º 53/96, de 24 de Abril 

Portaria n.º 36/2010, de 13 de Janeiro  
[entrada em vigor em 4 de Junho de 2012, após a 
publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 7785/2012, 
de 4 de Junho e Declaração de Retificação n.º 
839/2012, de 2 de Julho)] 
 
Declaração de Retificação n.º 11/2010, de 3 de Março 
(publica os mapas B e C que por lapso não foram 
publicados na Portaria n.º 36/2010) 

Vila Nova de 
Famalicão 

Não havia REN municipal publicada até 2012 
 
Portaria n.º 71/2012, de 23 de Março 
 

Portaria n.º 298/2015, de 21 de Setembro 

(entrada em vigor em 21 de Setembro de 2015) 

Vila Nova de Foz 
Côa 

RCM n.º 68/96, de 13 de Maio 

 
Portaria n.º 181/2016, de 7 de Julho de 2016 
(entrada em vigor em 8 de Julho de 2016) 

Vila Nova de Gaia 

Não havia REN municipal publicada até 2009 
 
RCM n.º 187/2007, de 21 de Dezembro 
(Alteração parcial, no âmbito do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Crestuma-
Lever) 

Portaria n.º 788/2009, de 28 de Julho 
[entrou em vigor em 13 de Agosto de 2009, após a 
publicação do novo PDM (Aviso n.º 14327/2009, de 12 
de Agosto)] 
 
Aviso n.º 27366/2010, de 28 de Dezembro (correção 
material das folhas n.º 2, 4 e 5) 
 
Aviso n.º 8299/2011, de 5 de Abril 
(correção material da folha n.º 7 - foi retirado parte de 
um curso de água, anteriormente classificado como 
REN, ribeiro da Fonte Branca) 

Vila Pouca de 
Aguiar 

Não havia REN municipal publicada até 2013 

 
Portaria n.º 176/2013, de 9 de Maio 
(entrada em vigor em 10 de Maio de 2013) 
 

Vila Real RCM n.º 74/2000, de 05 de Julho 

RCM n.º 141/2008, de 17 de Setembro 
(resultou da necessidade de se proceder ao 
ajustamento da delimitação da REN aos novos limites 
administrativos do município e da correção de 
imprecisões cartográficas) 
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Vila Verde 
 
Não havia REN municipal publicada até 2014 

 
Portaria n.º 251/2014, de 28 de Novembro 
(entrada em vigor em 29 de Novembro de 2014) 

Vimioso 
 
RCM n.º 169/96, de 15 de Outubro 
 

AVISO N.º 7368/2015, DE 07 DE JULHO 
[entrada em vigor em 4 de Setembro de 2015 após a 
publicação da revisão do PDM (AVISO N.º 10083/2015, 
de 3 de Setembro)] 
 
Aviso nº 10659/2016, de 21 de Agosto 
(correcção da representação da tipologia “Áreas com 
risco de erosão” da folha n.º 65-2; entrada em vigor no 
dia 22 de Agosto) 

Vinhais 
RCM n.º 163/96, de 19 de Setembro 
 

 
 
PORTARIA N.º 120/2016, de 3 de Maio 
(entrada em vigor em 4 de Maio de 2016) 
 
 

Vizela 

RCM n.º 127/96, de 22 de Agosto 
RCM n.º 72/96, de 15 de Maio 
RCM n.º 128/96, de 22 de Agosto 
RCM n.º 74/2001, de 26 de Junho 
(alteração da Folha n.º 3) 

PORTARIA N.º 23/2016, DE 10 DE FEVEREIRO 

(entrada em vigor em 11 de Fevereiro de 2016) 

 
 

Nota: * Para o município de Vila Flor a nova REN só entra em vigor quando a revisão do PDM for 
publicada. 
 


