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REN PUBLICADAS (atualizado em 22 de Fevereiro de 2021) 

 

 
Concelho Diploma anterior Últimos Diplomas da REN 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 
 
Aviso n.º 1789/2020, de 3 de Fevereiro 
(alteração simplificada no âmbito do RERAE, folha 57, 
E41 (0,25 ha); entrada em vigor em 4 de Fevereiro de 
2020) 

https://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/211B00/31123116.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67332416/details/maximized?p_auth=o3baO418
https://dre.pt/pdf1sdip/1996/07/175B00/21692172.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/73372031/details/maximized?p_auth=i9kHWcq4&serie=I
https://dre.pt/pdf1sdip/2000/07/150B00/28622862.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/10/18900/0700007006.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/02/028000000/0642906429.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2012/05/095000000/1718517185.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/05/101000000/1351013510.pdf
https://dre.pt/application/file/56292666
https://dre.pt/application/file/61334939
https://dre.pt/application/file/73894484
https://dre.pt/application/file/a/108331981
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/07/150B00/28702872.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/01/02100/0059800604.pdf
https://dre.pt/application/file/a/128776356
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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) 
 

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) 

Aviso n.º 7101/2018, de 25 de Maio 
(correção material no lugar de Fonte do Forno, na 
freguesia de Mansores, mais precisamente numa 
mancha isolada que integrava erradamente a tipologia 
“áreas de máxima infiltração”, mantendo -se REN as 
manchas E3 e E5, de acordo com a Portaria n.º 
112/2011, de 21 de março; entrada em vigor em 26 de 
Maio de 2018) 
 
Aviso n.º 7993/2019, de 9 de Maio 
(alteração da folha 6, com as exclusões E1 -06 -18 e E2 
-06 -18, no âmbito de dois projetos associados ao 
RERAE; entrada em vigor em 10 de Maio de 2019) 

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) 
 
Aviso n.º 21142/2020, de 31 de Dezembro 
(alteração e alteração simplificada, folhas 55-1, 68-4, 
69-1, 69-2, 69-3, 69-4, 83-1 e 83-2, com a exclusão de 
áreas integradas na REN, exclusões E107 a E120, no 
âmbito do RERAE; entrada em vigor em 1.1.2021) 

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)] 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/212B00/31393159.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/04/083B00/23122313.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/02/03900/0119301204.pdf
https://dre.pt/application/file/69948026
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/211B00/31243125.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69879389/details/maximized?p_auth=aJhF4Yen&serie=I
https://dre.pt/application/file/75492557
https://dre.pt/application/file/75492557
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/08/183B00/23962398.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05600/0157501585.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05600/0157501585.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/05/09800/0287602877.pdf
https://dre.pt/application/file/75512940
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115389504/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-05-25&date=2018-05-01&dreId=115379343
https://dre.pt/application/file/a/122263456
http://dre.pt/pdf1sdip/1994/12/292B00/72887291.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/08/186B00/49414942.pdf
https://dre.pt/application/file/a/107078125
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/04/091B00/08820882.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/73740379/details/maximized?p_auth=TcJBw3vb&serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152637390/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=152531825
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/08/177B00/22502258.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/02/04300/0134401352.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/EDITAL%201007_2008.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/EDITAL%201007_2008.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/06/147B00/27362751.pdf
https://dre.pt/application/file/70386228
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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) 
 
Aviso n.º 18424/2019, de 19 de Novembro 
(alteração da folha 3, exclusão identificada como E20 
(11,2 ha), no âmbito do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial de Carrazeda de Ansiães; entrada em vigor 
em 20 de Novembro de 2019) 

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) 
 
Aviso n.º 4391/2018, de 4 de Abril 
[correção material de um leito de curso de água, 
atendendo a que o seu traçado foi alterado aquando 
do licenciamento da Unidade de Confinamento de 
Celorico de Basto (Aterro Sanitário de Codeçoso) da 
Resinorte (folhas 100-2 e 100-4); entrada em vigor em 
5 de Abril de 2018] 
 
Aviso n.º 6277/2020, de 15 de Abril de 2020 
(correção material da REN no lugar do Monte, na 
União de freguesias de Britelo, Gémeos e Ourilhe, mais 
precisamente de um "leito de curso de água" que se 
encontrava erradamente demarcado; entrada em 
vigor em 15 de Abril de 2020) 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/1996/07/175B00/21732180.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/07/12900/0247002473.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/10/247B00/37223731.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/05/09700/0286602866.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/05/09700/0322603239.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/217B00/32533256.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2012/05/096000000/1739117392.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74763067/details/maximized?p_auth=28PIjvMz&serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106449670/details/maximized?serie=II&parte_filter=36&dreId=106447273
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106449670/details/maximized?serie=II&parte_filter=36&dreId=106447273
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967186/details/maximized?p_auth=4YWe4EzC
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967186/details/maximized?p_auth=4YWe4EzC
http://dre.pt/pdf1sdip/1994/01/022B00/04290432.pdf
https://dre.pt/application/file/74426795
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126279258/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=126279230
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/05/107B00/27202723.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/08/15400/57575772.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/12/24600/0902009038.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/09/191000000/4880848808.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/10/245B00/36903698.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/04/081B00/22352235.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/08900/0276602768.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/58957682
https://dre.pt/application/file/70788856
https://dre.pt/application/file/a/114956965
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131455279/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=131446800


 

4/17 

 

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) 
 
Aviso n.º 14451/2017, de 30 de Novembro 
(alteração de todas as folhas; entrada em vigor em 1 
de Dezembro 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 
 

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)] 
 
 
Aviso n.º 19207/2019, de 29 de Novembro 
(alteração, folha C, no âmbito do Plano de Pormenor 
das Quintas da Azenha e Varziela, com as exclusões 
E24 (1,89 ha), E25 (0,09 ha), E26 (0,25 ha) e E27 (6,01 
ha); entrada em vigor em 30 de Novembro de 2019) 

http://dre.pt/pdf1sdip/1999/03/063B00/14701474.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/11/256B00/68326834.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/12/24600/0902009038.pdf
https://dre.pt/application/file/a/107973600
https://dre.pt/application/file/a/114285924
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/04/089B00/08600860.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74925395/details/maximized?p_auth=yl1jnNyR&serie=I
http://portalsnit.dgterritorio.pt/SNIT/Diplomas/AVISO%2010906_2016.pdf
http://portalsnit.dgterritorio.pt/SNIT/Diplomas/AVISO%2010906_2016.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75025070/details/maximized?p_auth=ctpV9l6A
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75025070/details/maximized?p_auth=ctpV9l6A
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/08/201B00/28652866.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70423762/details/maximized?p_auth=p7QzAneF&serie=I
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/05/107B00/10701073.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1994/05/125B00/28402843.pdf
https://dre.pt/application/file/70017806
https://dre.pt/application/file/70196850
https://dre.pt/application/file/70196850
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/05/113B00/11361139.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/10/192000000/3025130254.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/04/098B00/09700971.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/08/199B00/57355737.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/12/24600/0902009038.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/06/107000000/2383023832.pdf
https://dre.pt/application/file/69951050
https://dre.pt/application/file/70948401
https://dre.pt/application/file/70948401
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126677150/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=126677125
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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 simplificada 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) 
 
Aviso n.º 8671/2018, de 26 de Junho 
(alteração simplificada incide sobre a folha 98 -2, com 
a exclusão E19 na tipologia “áreas de máxima 
infiltração” de modo a que a empresa FILOCORA — 
Tinturaria e Acabamentos Têxteis S. A. possa ampliar 
as suas instalações; entrada em vigor em 27 de Junho 
de 2018) 
 
Aviso n.º 20434/2019, de 19 de Dezembro 
[alteração com a exclusão de áreas integradas na REN, 
no âmbito do RERAE, das empresas Detalhes com 
mimo, Unipessoal L.da (RERAE n.º 12/2015), CUPRUM 
- Comércio de Metais Não Ferrosos (RERAE n.º 
114/2016), Pinto Brasil - Fábrica de Máquinas 
Industriais, S. A. (RERAE n.º 26/2016), Só cubos, 
Granitos Unipessoal, L.da (RERAE n.º 16/2016), Fábrica 
de Tecidos do Carvalho, L.da (RERAE n.º 17/2016), e 
Polopique - Comércio e indústria de Confeções, S. A. 
(RERAE n.º 18/2016), incidindo sobre as folhas 70-2, 
71-3, 84-1, 84-4, 98-2 e 99-1 da carta da REN em vigor, 
mais precisamente nas exclusões identificadas como 
E20 (0,46 ha), E21 (1,68 ha), E22 (0,50 ha), E23 (0,20 

ha), E24 (1,26 ha), E25 (0,05 ha) e E26 (0,03 ha)] 

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)] 
 
Aviso n.º 4328/2018, de 3 de Abril 
(correção material de um leito de curso de água da 
delimitação da REN, tendo em consideração que o 
leito do curso de água que aparece representado na 
Carta da REN em vigor não possui características para 
integrar a REN, tendo a APA I. P./ARHN concordado 
com a proposta de correção material atendendo a que 
se trata do leito de um curso de água cujo traçado foi 
alterado (aquedutado) há muitos anos; entrada em 
vigor em 4 de Abril de 2018) 
 
Declaração de Retificação n.º 294/2018, de 18 de Abril 
(por ter sido publicado incompleto o quadro anexo da 
correção material da delimitação da REN para a área 
do município de Lamego republica-se o referido 
quadro anexo; entrada em vigor em 19 de Abril de 
2018) 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/1996/08/194B00/26252633.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74185617/details/maximized?p_auth=NM5TzSqi
https://dre.pt/application/file/75183962
https://dre.pt/application/file/a/115567374
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127380021/details/6/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=127367505
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/08/186B00/52665271.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70171998/details/maximized?p_auth=gC8Ogf0t&serie=I
http://portalsnit.dgterritorio.pt/SNIT/Diplomas/AVISO%2011674_2015.pdf
http://portalsnit.dgterritorio.pt/SNIT/Diplomas/AVISO%2011674_2015.pdf
https://dre.pt/application/file/a/114952285
https://dre.pt/application/file/a/115124358
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Lousada RCM n.º 128/96, de 22 de Agosto 

 
Portaria n.º 44/2013, de 1 de Fevereiro 
 
Despacho n.º 11765/2020, de 27 de Novembro 
(correção material um “leito de curso de água” que se 
encontrava erradamente demarcado na folha 112; 
entrada em vigor em 28 de Novembro de 2020) 
 

Macedo de 
Cavaleiros 

RCM 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)] 
 
Aviso n.º 16833/2019, de 22 de Outubro 
(correção material da REN no aglomerado e freguesia 
de Talhas, mais precisamente de uma área de 1,315 ha 
incorretamente integrada na tipologia REN «Zonas 
ameaçadas pelas cheias» da carta da REN em vigor, na 
qual o município pretende requalificar e ampliar um 
edifício público existente para implementação de uma 
estrutura residencial de utilização coletiva; entrada em 
vigor em 23 de Outubro) 

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) 
 

 
Aviso n.º 2905/2020, de 20 de fevereiro 
[alteração e alteração simplificada das folhas A e B, no 
âmbito de RERAE, com as exclusões identificadas 
respetivamente como E1 (0,08 ha) e E2 (0,13 ha); 
entrada em vigor em 21 de Fevereiro de 2020] 

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 5 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) 
 
Aviso n.º 2906/2018, de 2 de Março 
(alteração da delimitação da REN para o 
município, cinco exclusões (E2 a E6), no 
âmbito da terceira alteração do Plano Diretor 
Municipal de Matosinhos; entrada em vigor 
em 3 de Março de 2018) 

 

Aviso n.º 17896/2020, de 4 de Novembro 

(Delimitação da REN do município de Matosinhos, no 
âmbito da revisão do PDM; entrada em vigor em 5 de 
Novembro de 2020) 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/1996/08/194B00/26342639.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/02/02300/0064700653.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149840005/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=149738261
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/05/113B00/29012904.pdf
https://dre.pt/application/file/67144199
https://dre.pt/application/file/70402914
https://dre.pt/application/file/70402914
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125560100/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=125546510
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/11/256B00/61326132.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03600/0120601208.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/07/129000000/2133421336.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129413145/details/7/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=129396519
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/250B00/60366039.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/12/24600/0902009038.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74454614/details/maximized?p_auth=wDbssRK1
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/11/256B00/60776079.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/08900/0276502766.pdf
https://dre.pt/application/file/a/114787228
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/147528356/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=147532579
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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)] 
 
Aviso n.º 20565/2019, de 20 de Dezembro 
[alteração da delimitação da REN, no âmbito do Plano 
de Urbanização da Zona Empresarial de Alvaredo, com 
a exclusão identificada como E4 (28300 m2); entrada 
em vigor em 21 de Dezembro de 2019] 

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

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) 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/1995/08/196B00/53755381.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/04/07900/0248502491.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/09/169000000/2765627656.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/09/169000000/2765627656.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127448477/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=127442088
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/212B00/31383139.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/03/05900/0133801343.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/07/150B00/28652867.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/58169532
https://dre.pt/application/file/70420740
https://dre.pt/application/file/70420740
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/217B00/32663271.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70423763/details/maximized?p_auth=p7QzAneF&serie=I
https://dre.pt/application/file/71139096
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/213B00/31663167.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/213B00/31663167.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/73609890/details/maximized?p_auth=BRXCkEX5&serie=I
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/211B00/31183123.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/07/13000/0248002504.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/211B00/31063112.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70325354/details/maximized?p_auth=zl5Yrg79&serie=I
https://dre.pt/application/file/70722245
https://dre.pt/application/file/70722245
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/217B00/32563258.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/12400/0356603576.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/08/194B00/26392644.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/73163702
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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)]  
 
Aviso n.º 10829/2018, de 9 de Agosto 
(correção material tendo em consideração a existência 
de um leito de curso de água classificado como REN, 
que foi parcialmente aquedutado, anteriormente à 
entrada em vigor da REN de Oliveira de Azeméis, e o 
facto de, conforme as orientações metodológicas que 
presidiram à delimitação da REN, os leitos de cursos de 
água que se encontrassem aquedutados seriam 
marcados a ponteado e não constituiriam parte 
integrante da REN (ainda que permanecessem em 
Domínio Hídrico); entrada em vigor em 10 de Agosto 
de 2018) 

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  

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, 
Lda.; 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) 
 
Aviso n.º 1779/2018, de 8 de Fevereiro 
(alteração simplificada da delimitação da REN, relativa 
à exclusão de uma área com 0,26 ha (E203), na 
freguesia da Gandra, para ampliação das instalações 
da empresa Marmilages Indústria e Comércio de 
Máquinas e Granitos, L.da, na consequência do pedido 
de regularização do estabelecimento desta empresa, 
ao abrigo do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 
de 5 de novembro, com deliberação favorável em 
Conferência Decisória; entrada em vigor em 8 de 
Fevereiro de 2018) 
 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/217B00/32593266.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/12600/0411004111.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/01/014000000/0298002981.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/21100/0475004752.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%201889_2013.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%201889_2013.pdf
https://dre.pt/application/file/a/115967103
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/08/201B00/28612861.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/01/02100/08360836.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/02/03600/0115301155.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/advanced/maximized?types=SERIEI&types=SERIEII&tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o+de+Conselho+de+Ministros&numero=161%2F96&search=Pesquisar&p_auth=9y5XmpRX&fpb=dHJ1ZQ%3D%3D
http://www.dre.pt/pdfgratis/2000/05/116B00.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/08/199B00/57345735.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/advanced/maximized?types=SERIEI&types=SERIEII&tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o+de+Conselho+de+Ministros&numero=193%2F2003&search=Pesquisar&p_auth=zPieZX7W&fpb=dHJ1ZQ%3D%3D
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/06/11400/38543865.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/10/19800/0741407426.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/04/06500/0199801999.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/08/16500/0604406045.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2009/09/183000000/3829538295.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2012/02/042000000/0713407135.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/10/19700/0564205643.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/07/126000000/2089220893.pdf
https://dre.pt/application/file/57462176
https://dre.pt/application/file/74338250
https://dre.pt/application/file/75203304
https://dre.pt/application/file/75763626
https://dre.pt/application/file/108197856
https://dre.pt/application/file/a/114654535


 

9/17 

 

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) 
 

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 
 
Aviso n.º 5018_2018, de 16 de Abril 
(correção material que pretende aferir os limites das 
tipologias REN “zonas ameaçadas pelas cheias” e “área 
de máxima infiltração”, nas áreas do Campo da Feira e 
do Campo da Nucha, a elementos físicos no terreno, 
designadamente muros e vias existentes, 
materializada nas exclusões C2, C3 e C4 representadas 
na folha A; entrada em vigor em 17 de Abril de 2018) 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/211B00/31003105.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/03/06000/0135701361.pdf
https://dre.pt/application/file/73047391
https://dre.pt/application/file/73047391
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/11/267B00/71027103.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/12/24600/0902009038.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/10/19700/0730207325.pdf
https://dre.pt/application/file/70010295
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/07/154B00/33303331.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/06/11700/0352203522.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/15200/0514105142.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/10/240B00/36283628.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/07/151B00/32403256.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/66253426
https://dre.pt/application/file/a/115116089
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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) 
 
Aviso n.º 11377/2019, de 12 de Julho 
(correção material para todo o município, para 
resolução de erros materiais na representação 
cartográfica e de erros materiais correspondentes a 
incongruências de transposição entre Planos de 
Urbanização, a REN espacializada na planta de 
Condicionantes do PDM, a Planta de Ordenamento do 
PDM e a Carta da REN; entrada em vigor em 13 de 
Julho de 2019) 
 
Aviso n.º 2808/2020, de 19 de Fevereiro 
[alteração das folhas B1, C e D, com as exclusões E39 
(3,114 ha), E40 (0,042 ha), E41 (0,430 ha) e E42 (0,182 
ha) no âmbito de RERAE; entrada em vigor em 20 de 
Fevereiro de 2020] 
 
Aviso n.º 6656/2020, de 20 de Abril 
(correção material de duas linhas de água sem 
representação territorial nas folhas B1 e C; entrada em 
vigor em 21 de Abril de 2020) 

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 

http://dre.pt/pdf1sdip/2005/03/063B00/27252748.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/09/17400/0436404367.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%204269_2012.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%204269_2012.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/07/128000000/2112221124.pdf
https://dre.pt/application/file/108197856
https://dre.pt/application/file/a/123092111
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129360070/details/6/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=129302151
https://webmail.ccdr-n.pt/owa/redir.aspx?SURL=y5IOgYUENsqOh3zdvSzJF8mJ3a6j_lfXKYLPpxRNOtbZrohNe-XXCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBkAHIAZQAuAHAAdAAvAHcAZQBiAC8AZwB1AGUAcwB0AC8AaABvAG0AZQAvAC0ALwBkAHIAZQAvADEAMwAxADkAOAA2ADgAMQA1AC8AZABlAHQAYQBpAGwAcwAvADQALwBtAGEAeABpAG0AaQB6AGUAZAA_AHMAZQByAGkAZQA9AEkASQAmAHAAYQByAHQAZQBfAGYAaQBsAHQAZQByAD0AMwAxACYAZAByAGUASQBkAD0AMQAzADEANwA2ADMAMwA2ADAA&URL=https%3a%2f%2fdre.pt%2fweb%2fguest%2fhome%2f-%2fdre%2f131986815%2fdetails%2f4%2fmaximized%3fserie%3dII%26parte_filter%3d31%26dreId%3d131763360
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/10/234B00/52995300.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/10/234B00/52995300.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/10/234B00/52995300.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/10/234B00/52995300.pdf
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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 
(alteração da delimitação da REN para o município 
(folha n.º 3.3), 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. Entrada em vigor em 15 
de Janeiro de 2016) 
 
Aviso n.º 9070/2018, de 4 de Julho 
(correção do leito do curso de água da folha 3.3; 
entrada em vigor em 5 de Julho de 2018) 

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) 
 
Aviso n.º 1345/2020, de 27 de Janeiro 
(alteração da folha F, no âmbito do RERAE n.º 
140/2016 da empresa Terraplanagens, Lda., 
correspondendo à exclusão E24 (0,48 ha); entrada em 
vigor em 28 de Janeiro de 2020) 

Resende RCM n.º 93/97, de 12 de Junho 
 
Portaria n.º 81/2010, de 9 de Fevereiro 
 

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)] 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/1997/05/111B00/23742374.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70395526/details/maximized?p_auth=8tJEhRbM&serie=I
https://dre.pt/application/file/73144676
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115639834/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=115639781
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/06/148B00/28002803.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/00700/0026400265.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70423761/details/maximized?p_auth=p7QzAneF&serie=I
https://dre.pt/application/file/114169926
https://dre.pt/application/conteudo/128523450
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/06/134B00/28602860.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/02/02700/0035300359.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/08/194B00/26482653.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/03/05900/0134401351.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/04/078B00/18431844.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/17400/0396703968.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%205533_2012.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%205533_2012.pdf
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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) 

Aviso n.º 6829/2018, de 22 de Maio 
[entrada em vigor em 3 de Julho de 2018, com a 
entrada em vigor da revisão do PDM (Aviso n.º 
8947/2018, de 2 de julho)] 
 

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)] 

 
Aviso n.º 18020/2018, de 5 de Dezembro 
(Alteração da delimitação REN, com a exclusão E106; 
entrada em vigor em 6 de Dezembro) 

  

Aviso n.º 16832/2019, de 22 de Outubro 

(correção material da tipologia REN "Áreas com risco 
de erosão", no lugar da Várzea, da União de Freguesias 
de Canedo, Vale e Vila Maior, atendendo a que uma 
das áreas desta tipologia não se encontra visível na 
planta publicada pela Portaria n.º 137/2014; entrada 
em vigor em 23 de Outubro) 

Santa Marta de 
Penaguião 

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

http://dre.pt/pdf1sdip/1996/08/201B00/28612862.pdf
https://dre.pt/application/file/73169106
https://dre.pt/application/file/a/107794018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115365357/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-05-22&date=2018-05-01&dreId=115365302
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115620450/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=36&dreId=115616692
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115620450/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=36&dreId=115616692
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/211B00/31163117.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70331769/details/maximized?p_auth=sIGDMaC0&serie=I
http://dre.pt/pdf1sdip/1994/02/040B00/07340734.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/07/150B00/28722873.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1994/02/040B00/07340734.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1994/02/040B00/07340734.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/12/24600/0902009038.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/07/14000/0469704698.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/10/192000000/3025030250.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/12800/0369203696.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/12800/0369203696.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/12800/0369203696.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/12800/0369203696.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/12800/0369203696.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117243895/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=117222843
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125560099/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=125546510
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/06/133B00/28432846.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/01/02200/0061300632.pdf
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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 E14 e E15 
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) 
 
Aviso n.º 4116/2018, de 27 de Março 
(alteração simplificada da folha 1.3, com a exclusão 
E16 de modo a que a empresa NURI, S.A., possa 
ampliar as suas instalações; entrada em vigor em 28 de 
Março de 2018) 
 
Aviso n.º 6207/2018, de 11de Maio  
(alteração da folha 1.3, com a exclusão E17 para 
efeitos de implementação dos lotes definidos na 
proposta do Plano de Pormenor da Zona Industrial da 
Picaria; entrada em vigor em 3 de Junho de 2018, com 
a entrada em vigor do Plano de Pormenor da Zona 
Industrial da Picaria publicado pelo Aviso n.º 
7279/2018, de 29 de maio) 

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) 
 
Aviso n.º 15446/2017, de 22 de Dezembro 
(alteração integral da REN; entrada em vigor em 23 de 
Dezembro) 
 
Aviso n.º 2962/2021, de 21 de Fevereiro de 2021 
 (alteração, com as exclusões E21 e E22; entrada em 
vigor em 22 de Fevereiro) 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/1996/06/134B00/14831488.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/04/086B00/23932393.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/10/20300/0789407896.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%201858_2011.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%201858_2011.pdf
https://dre.pt/application/file/105355443
https://dre.pt/application/file/a/114921749
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115267986/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=115264907
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/07/154B00/33283328.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/66558695
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/08/185B00/52065209.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/16100/0547005473.pdf
https://dre.pt/pdf2sdip/2013/07/127000000/2105421070.pdf
https://dre.pt/pdf2sdip/2013/07/127000000/2105421070.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/11/253B00/67786779.pdf
https://dre.pt/application/file/65990843
https://dre.pt/application/file/a/107973599
https://dre.pt/application/file/108225288
https://dre.pt/application/file/a/114391915
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157780467/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=157780393
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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), posteriormente revogado (:Aviso n.º 
12400/2019, de 2 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) 
 
Aviso n.º 6672/2018, de 18 de Maio 
(alteração da folha A, com a exclusão E1 no âmbito de 
um RERAE; entrada em vigor em 19 de Maio de 2018) 
 

Vale de Cambra RCM n.º 94/96, de 26 de Junho 

 
RCM n.º 111/2008, de 21 de Julho 
 
Aviso_8256/2018, de 19 de Junho 
(alteração simplificada da folha 3, com as exclusões E1, 
E2 e E3 no âmbito dos RERAE 54/2016 e 55/2016; 
entrada em vigor em 20 de Junho de 2018) 
 
Aviso n.º 10381/2018, de 1 de Agosto 
(alteração das folhas 1 e 3, com as exclusões E4, E5, E6 
e E7 no âmbito dos RERAE 68/2016 e 69/2016; entrada 
em vigor em 2 de Agosto de 2018) 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/1997/07/152B00/33043311.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70348610/details/maximized?p_auth=UdRIQ536&serie=I
https://dre.pt/application/file/70722274
https://dre.pt/application/file/70722274
https://dre.pt/application/file/70792215
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70348610/details/maximized?p_auth=UdRIQ536&serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70348610/details/maximized?p_auth=UdRIQ536&serie=I
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/04/097B00/09540956.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09100/0285602861.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/06/134B00/14831488.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/02/04300/0134201343.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/02/038000000/0729807319.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2008/08/164000000/3732037323.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2008/08/164000000/3732037323.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123675730/details/maximized?serie=II&parte_filter=36&filtrar=Filtrar&dreId=123638662
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123675730/details/maximized?serie=II&parte_filter=36&filtrar=Filtrar&dreId=123638662
http://dre.pt/pdf1s/2008/04/08300/0243902439.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115337757/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-05-18&date=2018-05-01&dreId=115325667
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/06/146B00/16101613.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/13900/0448204486.pdf
https://dre.pt/application/file/a/115533328
https://dre.pt/application/file/a/115814467
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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 havia 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 
 
Aviso n.º 7561/2018, de 6 de Junho 
(alteração da delimitação da REN de Vila do Conde, 
com as exclusões das folhas D (exclusão E3) e F 
(exclusões E1 e E2), relativas às áreas definidas no 
âmbito das conferências decisórias de dois processos 
RERAE (RERAE 132/2016 e RERAE 88/2016); entrada 
em vigor em 7 de Junho de 2018) 

http://dre.pt/pdf1sdip/1999/07/164B00/44364439.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/01/01100/0018200191.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/01/008000000/0098800989.pdf
https://dre.pt/application/file/66328962
https://dre.pt/application/file/66518710
https://dre.pt/application/file/66518710
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/06/148B00/27932795.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2009/04/073000000/1526015261.pdf
https://dre.pt/application/file/2883599
http://dre.pt/pdf2sdip/2009/07/146000000/3033830338.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/08/14600/0409004092.pdf
https://dre.pt/application/file/66479123
https://dre.pt/application/file/66479123
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/03/04500/0137401375.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%208129_2008.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%208129_2008.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/10/239B00/54135422.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/13300/0433804346.pdf
https://dre.pt/application/file/58895415
https://dre.pt/application/file/66934137
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/212B00/31303137.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/10/20600/0784907863.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/212B00/31303137.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/212B00/31303137.pdf
https://dre.pt/application/file/70144380
http://dre.pt/pdf1sdip/1998/12/294B00/70857089.pdf
https://dre.pt/application/file/a/115446263
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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 
[entrada em vigor em 30 de Novembro de 2018, após 
a publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 
17545/2018, de 29 de Novembro] 
 

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) 
 
Aviso n.º 6158/2020, de 14 de Abril de 2020  
(alteração da folha 1 no âmbito de RERAE, com a 
exclusão E7 (0,145 ha); entrada em vigor em 15 de 
Abril de 2020) 

http://dre.pt/pdf1sdip/1993/12/299B00/71567159.pdf
https://dre.pt/application/file/71089383
https://dre.pt/application/file/73214005
https://dre.pt/application/file/73214005
https://dre.pt/application/file/74443280
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%207785_2012.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%207785_2012.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/04/097B00/09570961.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/01/00800/0017100173.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%207785_2012.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%207785_2012.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/DECL%20RET%20839_2012.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/DECL%20RET%20839_2012.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2010/03/04300/0060600606.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/03/06000/0136201369.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70331767/details/maximized?p_auth=sIGDMaC0&serie=I
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/05/111B00/11061106.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74895680/details/maximized?p_auth=4qT17sg3&serie=I
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/12/24600/0902009038.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/07/14400/0480604811.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%2014327_2009.pdf
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%2014327_2009.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/12/250000000/6273862739.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/04/067000000/1569215693.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131389742/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=131348866
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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) 
 
Aviso n.º 5411/2020, de 31 de Março 
(alteração simplificada no âmbito do PIER de Pedras 
Salgadas, com a exclusão E37 (0,1282 ha); entrada em 
vigor em 1 de Abril de 2020) 
 
Declaração de Retificação n.º 358/2020, de 28 de Abril  
(retificação do texto do Aviso n.º 5411/2020) 
 

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) 
 

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) 

 
 

 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/08900/0276802782.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/130887256/details/maximized
https://webmail.ccdr-n.pt/owa/redir.aspx?SURL=SoSMN5pbCbTsCnKVhDU_Y8qKwANIKLlS1ggUJbt1YV0u2XsfduvXCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBkAHIAZQAuAHAAdAAvAHcAZQBiAC8AZwB1AGUAcwB0AC8AaABvAG0AZQAvAC0ALwBkAHIAZQAvADEAMwAyADYAMgA3ADUAMAA2AC8AZABlAHQAYQBpAGwAcwAvADMALwBtAGEAeABpAG0AaQB6AGUAZAA_AHMAZQByAGkAZQA9AEkASQAmAHAAYQByAHQAZQBfAGYAaQBsAHQAZQByAD0AMwAxACYAZAByAGUASQBkAD0AMQAzADIANQAxADQANAA1ADQA&URL=https%3a%2f%2fdre.pt%2fweb%2fguest%2fhome%2f-%2fdre%2f132627506%2fdetails%2f3%2fmaximized%3fserie%3dII%26parte_filter%3d31%26dreId%3d132514454
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/07/153B00/29242930.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/09/18000/0673806739.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/59118382
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/10/239B00/36063608.pdf
https://dre.pt/application/file/67657115
https://dre.pt/application/file/70179197
https://dre.pt/application/file/70179197
https://dre.pt/application/file/75203303
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/09/218B00/32913294.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74338331/details/maximized?p_auth=nuJ0GRCK
https://dre.pt/pdf1sdip/1996/08/194B00/26252633.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1996/05/113B00/11361139.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1996/08/194B00/26342639.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2001/06/146B00/38253825.pdf
https://dre.pt/application/file/73474645

