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Informação Nº I01762-201907-INF-ORD Proc. Nº  DSGT/PDM/2006/82043 Data: 10/07/2019 

  ASSUNTO: Suspensão parcial do PDM de Silves, estabelecimento de Normas 

Provisórias e alteração da REN, no sítio do Ribeiro, freguesia de 

Alcantarilha e Pêra 

 

Câmara Municipal de Silves 

 
  

Despacho: 

 
 
Visto. 
 
À conferência procedimental, consubstanciando os fundamentos da posição da CCDR do Algarve a emitir 
aquando da realização da mesma, agendada para o próximo dia 24 de julho do corrente ano. 
 

O Vice-Presidente, no uso da delegação de competências decorrente do Despacho do Presidente da CCDR do 
Algarve, de 8 de Agosto de 2016, publicado no Diário da República, II Série, N.º 190, de 3 de Outubro de 2016, 
sob a referência Despacho (extrato) n.º 11734/2016, 
 

 
Nuno Marques 
12-07-2019 
 
 

 

 

 

 

Parecer: 

 
 
Concordo com a presente informação, sobre a suspensão parcial do PDM de Silves e o estabelecimento de 
normas provisórias, bem como com a fundamentação que suporta o sentido favorável da apreciação efetuada e, 
ainda, com as sugestões indicadas, nomeadamente da conveniência de ser feita referência à DIA e DCAPE 

emitidos e da necessidade do procedimento de alteração à delimitação da REN (já apreciada pela I01693-
201907-INF-ORD), também, ser concluído para que se verifique a plena eficácia da pretensão global em apreço, 
nas condições legalmente previstas. 
 
Mais se considera adequada, nomeadamente por razões de economia procedimental, a apreciação simultânea 
dos aspetos relativos ao PDM e à REN, em conferência procedimental já agendada, em conformidade com os 
respetivos regimes jurídicos específicos. 
 
À consideração superior. 
O Diretor de Serviços de Ordenamento do Território 
 

 
Jorge Eusébio 
11-07-2019 
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INFORMAÇÃO 

1. Introdução 

 

A Câmara Municipal de Silves (CMS), através do seu ofício nº 8672, de 17.06.2019 (n/reg. 

E04090-201906), nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 3 a 6 do artigo 126.º, 

no n.º 3 de artigo 86.º e no n.º 5 do artigo 138.º do RJIGT1 e no n.º 1 do artigo 11.º do 

Regime Jurídico da REN2, solicitou o agendamento de conferência procedimental e 

conferência de serviços, previstas nos regimes jurídicos atrás citados, remetendo, para o 

efeito, a proposta em causa. 

 

Mais solicita, numa perspetiva de otimização de procedimentos e atendendo à coincidência 

das entidades representativas dos interesses a ponderar, em ambos os procedimentos, que 

se promova o agendamento simultâneo dos mesmos. 

 

A proposta, conforme referido no relatório de fundamentação, “(…) decorre da manifestação 

de interesse apresentada pela empresa “Mundo Aquático, Parques Oceanográficos de 

Entretenimento Educativo, S.A”, para ampliar, para o concelho de Silves, o Parque Temático 

Zoomarine (…)”, tendo a CMS “(…) efetuado a necessária ponderação interna e concertação 

externa relativa à sua necessidade, oportunidade, adequação e proporcionalidade (cfr. 

artigo 139.º do RJIGT)”. 

A presente informação incide sobre a «Suspensão parcial do PDM de Silves e 

estabelecimento de Normas Provisórias», embora em articulação com o procedimento de 

alteração da delimitação da REN do Município de Silves ao abrigo do artigo 16º do Regime 

Jurídico da REN, que decorre em simultâneo. 

 

2. Antecedentes 

A área objeto da presente proposta de suspensão insere-se na área sujeita ao procedimento 

de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), do Projeto 

de Expansão do Parque Temático Zoomarine, localizado na freguesia da Guia (Albufeira) e 

parcialmente na freguesia de Pêra (Silves), distrito de Faro, correspondendo a uma parte da 

expansão poente do parque. 

                                           

1 DL n.º 80/2015, de 14.05 

2 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual. 
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Nos termos do parecer da Comissão de Avaliação, de março de 2017, “(…) No que respeita 

ao PDM de Silves, a expansão em causa incide igualmente em usos não previstos no 

regulamento do PDM de Silves, encontrando-se assim em desconformidade com o mesmo. 

Como nota refira-se que a expansão a poente (Silves) foi objeto de reconhecido interesse 

público pelo Município de Silves, com vista a ser enquadrado no âmbito da revisão do 

respetivo PDM.(…)” 

 

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de 03.05.2017, de teor “Favorável 

Condicionada”, determinou que previamente à realização do projeto de execução deverão 

ser compatibilizados os equipamentos e infraestruturas propostos com as novas 

delimitações da REN e da RAN, a ocorrer preferencialmente em simultâneo com a alteração 

dos PDM de Albufeira e Silves. Em 12.06.2018, foi emitida a respetiva Decisão Sobre a 

Conformidade Ambiental do Projeto de execução (DCAPE), de teor «Conforme 

Condicionado», e em 18.07.2018 foi emitido o Título Único Ambiental (TUA). 

   

Salienta-se que área objeto da presente proposta de suspensão não esgota a expansão 

poente do parque, evitando a área condicionada pela RAN. 

 

3. Objeto 

Em 17.06.2019, a CMS deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de suspensão 

parcial do PDM, as normas provisórias e a proposta de alteração da REN. 

 

Conforme refere o relatório de fundamentação, a suspensão de planos que, de acordo com 

o n.º 4 do artigo 115.º do RJIGT, pode decorrer da verificação de circunstâncias excecionais 

que se repercutam no ordenamento do território, pondo em causa, a prossecução de 

interesses públicos relevantes. É este o enquadramento conferido pela CMS à pretensão, 

destacando-se o seguinte: 

a.  o parque temático Zoomarine desenvolve um trabalho de relevante interesse 

público no domínio da educação e sensibilização ambiental, da conservação e 

proteção do ambiente, com particular incidência nas espécies marinhas e da 

investigação, ao mesmo tempo que proporciona experiências de animação, recreio 

e lazer integradas e sustentáveis; 
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b.  a ampliação do parque temático para o concelho de Silves constitui condição para a 

continuação do crescimento e desenvolvimento do parque, assim como da sua 

atratividade e competitividade; 

c.  a atividade desenvolvida representa um importante contributo económico, direto e 

indireto, para a economia e desenvolvimento local por via, designadamente, do 

emprego gerado, das parcerias criadas com empresas e com a academia, e do 

investimento permanente efetuado (é previsto um investimento superior a 2M€ só 

para a ampliação agora em curso), na melhoria da oferta de serviços e imagem e 

de condições para o pessoal. 

 

4. PDM de Silves 

 
4.1. Face ao PDM de Silves o local da pretensão é classificado como como solo rústico, na 

categoria de espaços agrícolas não prioritários (na sua maior parte) que, de acordo com o 

disposto no respetivo regulamento – artigo 30.º, são constituídos por todas as áreas com 

capacidade para a exploração agrícola, agropecuária ou que têm tradicionalmente 

contemplado tal uso. Uma pequena parte da área em causa insere-se em espaços agrícolas 

prioritários embora, na planta de condicionantes não se insira em RAN. 

 

4.2. Relativamente à planta de condicionantes, a área em causa insere-se, em parte, em 

REN, na tipologia leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias, sendo 

proposta uma alteração à delimitação da REN, nos termos do artigo 16º do regime jurídico 

da REN, em cumprimento dos condicionamentos constantes da DIA emitida em 03.05.2017, 

e do DCAPE emitido em 12.06.2018, ao projeto de expansão do Parque Temático 

Zoomarine. 

Em consequência, foi consultada a Divisão de Ordenamento do Território Conservação da 

Natureza e Valorização da Paisagem e, em simultâneo com a conferência procedimental 

agendada para 24.07.2019, terá lugar conferência de serviços prevista no regime jurídico 

da REN.   

 

5. Análise 

 

5.1 Suspensão Parcial do Plano Diretor Municipal de Silves 

 
Nos termos do n.º 4 do artigo 115.º conjugado com o disposto na alínea b) do nº 1 do 

artigo 126.º, ambos do RJIGT, a suspensão, total ou parcial, de planos municipais de 

ordenamento do território é determinada por deliberação da assembleia municipal, sob 
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proposta da câmara municipal, “(…) quando se verifiquem circunstâncias excecionais 

resultantes de alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento económico e 

social local…”. 

  

Conforme previsto no n.º 3 do referido artigo 126.º, a proposta de suspensão, é objeto de 

parecer da CCDR territorialmente competente (no prazo de 20 dias), o qual incide apenas 

sobre a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

De acordo com o n.º 4, a realização de uma conferência procedimental (CP) com entidades 

representativas dos interesses a ponderar é opcional, e, a ter lugar, será realizada nos 

termos do disposto no artigo 84.º, com as necessárias adaptações. 

Em área para a qual tenha sido decidida, por deliberação da Assembleia municipal, a 

suspensão do respetivo PDM, é obrigatório o estabelecimento de medida preventivas ou de 

normas provisórias, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 126.º, por remissão do artigo 

134.º, n.º 3, do RJIGT, tendo a CMS no caso em apreço optado pelo estabelecimento de 

normas provisórias. 

 

As MP e as NP têm natureza de regulamentos administrativos, conforme estabelecido no 

artigo 136.º do RJIGT. 

 

5.2 Normas Provisórias 

 
A figura de Normas Provisórias adequa-se aos casos em que, ponderados todos os 

interesses públicos em presença, a imposição de proibições e limitações resultantes do 

estabelecimento de medidas preventivas se revele desadequada ou excessiva. Nestes casos 

a adoção de normas provisórias é precedida de pareceres das entidades que se devam 

pronunciar em função da matéria e de discussão pública. 

As normas provisórias visam a antecipação das regras do futuro plano, quando as opções 

deste se encontrem já suficientemente densificadas e consolidadas. 

 

Conforme estabelecido no artigo 135.º do RJIGT, a adoção de normas provisórias depende 

da verificação cumulativa das seguintes condições: 

a) existência de opções de planeamento suficientemente densificadas e documentadas 

no âmbito do procedimento de (…) revisão do plano territorial em causa; 

b) necessidade de tais medidas para a salvaguarda de interesses públicos inerentes à 

(…) revisão do plano em causa. 
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Em consonância, a CMS fundamenta a adoção de normas provisórias “(…) nas opções de 

planeamento consubstanciadas na revisão do PDM de Silves, em convergência com o 

modelo de desenvolvimento territorial e regime de uso definidos na proposta de plano, 

mantendo-se assim as mesmas opções estratégicas, princípios e objetivos.” 

 

Nos termos do artigo 2.º das normas provisórias, estas visam a salvaguarda dos interesses 

públicos e traduzem-se nos seguintes objetivos: 

 1 - Atualizar o regime de uso definido, atendendo às alterações significativas das 

perspetivas de desenvolvimento; 

2 - Permitir a ampliação e o desenvolvimento do “Parque Temático Zoomarine” em 

território municipal; 

3 - Criar condições favoráveis à implementação do Plano Diretor Municipal de Silves, na 

sua versão revista. 

Conforme referido no relatório de fundamentação, as normas provisórias deverão vigorar 

pelo prazo de um ano, prorrogável por mais um, caso tal se mostre necessário e a sua 

vigência terminará com a entrada em vigor da revisão do PDM, ou com a verificação de 

qualquer outra das causas de cessação de vigência previstas na lei.  

 

5.3 Procedimento 

Os procedimentos a adotar para suspensão do PDM de Silves, alteração da delimitação da 

Reserva Ecológica Nacional e estabelecimento de normas provisórias para concretização da 

expansão do Zoomarine foram sintetizados na anterior informação da CCDR. Assim: 

 

5.3.1. O procedimento de suspensão do PDM de Silves, definido nos nºs números 3 a 6 do 

artigo 126.º do RJIGT foi desencadeado por deliberação da CMS, de 17.06.2019. 

 

5.3.2. Para a emissão de parecer no âmbito das normas provisórias, a CCDR convocou 

conferência procedimental, a realizar em 24.07.2019, de acordo com o estabelecido no 

artigo 84.º do RJIGT. Atendendo à simultaneidade das propostas de alteração da REN e de 

suspensão do PDM, a conferência de serviços prevista no n.º 1 do artigo 11.º do RJREN será 

realizada na conferência procedimental atrás referida.  

 

6. Conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis3 

                                           

3 Conforme disposto no n.º 3 do artigo 126.º do RJIGT 
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6.1. Quanto ao cumprimento do RJIGT, considera-se que: 

a) Os elementos apresentados são os adequados para a análise do procedimento; 

b) A pretendida suspensão parcial do PDM de Silves encontra-se devidamente 

justificada, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 126.º, conjugado com os nos 

1 e 2 do artigo 139.º, todos do RJIGT; 

c) As normas provisórias propostas revelam-se adequadas aos fins a que se destinam, 

visto que: antecipam as opções de planeamento suficientemente densificadas, no 

âmbito da proposta de revisão em curso do PDM de Silves, que foi objeto da 1ª 

reunião plenária da Comissão Consultiva no dia 02.10.2018 e visam dar 

cumprimento aos condicionamentos constantes da DIA emitida em 03.05.2017 e do 

DCAPE emitido em 12.06.2018 ao projeto de expansão do Parque Temático 

Zoomarine, localizado parcialmente na freguesia de Pêra, no Município de Silves; e, 

permitem a concretização do referido projeto nos termos da DIA e do DCAPE 

emitidos, com a salvaguarda dos interesses públicos inerentes à revisão em curso do 

PDM de Silves. 

 

6.2. Não obstante o atrás referido considera-se de questionar se a proposta redação das 

normas provisórias não devia fazer referência à DIA e DCAPE emitidos, sugerindo-se 

que no artigo 2º Objetivos, na alínea b), nº2, se acrescente: «(…) assegurando o 

cumprimento da DIA emitida em de 03.05.2017 e do DCAPE emitido em 12.06.2018, 

sem prejuízo das eventuais alterações que o TUA venha a registar». 

6.3. No que se refere à proposta de alteração à delimitação da REN para cumprimento da 

DIA e do DCAPE emitidos, a análise efetuada está consubstanciada na informação nº 

I01693-201907-INF-ORD de 02.07.2019, da DOTCNVP / DSOT desta CCDR. 

 

7. Conclusão 

 
Face ao exposto, para os efeitos previstos no nº 3 do artigo 126º do RJIGT, propõe-se a 

emissão de parecer favorável, com a sugestão identificada no ponto 6.2, à proposta de 

suspensão do PDM Silves e ao estabelecimento de normas provisórias, tal como 

apresentadas pela CMS, ficando a eficácia deste procedimento condicionado ao 

procedimento de alteração de delimitação da REN do Município de Silves que decorre em 

simultâneo.  

 

À consideração superior 
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Os  Técnicos  

 

 

Manuel Vieira 

 

 

 

Isabel Moura 
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Informação Nº I01693-201907-INF-ORD Proc. Nº DSGT/PDM/2006/82043 Data: 02/07/2019

ASSUNTO: Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do município 
de Silves, em articulação com o procedimento de suspensão do Plano 
Diretor Municipal (PDM) de Silves e estabelecimento das respetivas normas 
provisórias.
Incidência: Parte do prédio correspondente artigo rústico n.º 11, da secção 1P, sítio 
do Ribeiro, união de Freguesias de Alcantarilha e Pera - Parque Temático Zoomarine.
Ref.: PDM-08.13/1-06

Despacho:

Visto. À conferência procedimental, consubstanciando os termos e fundamentos do parecer da CCDR do Algarve 
a emitir sobre a alteração da delimitação da REN concelhia de Silves.

O Vice-Presidente, no uso da delegação de competências decorrente do Despacho do Presidente da CCDR do 
Algarve, de 8 de Agosto de 2016, publicado no Diário da República, II Série, N.º 190, de 3 de Outubro de 2016, 
sob a referência Despacho (extrato) n.º 11734/2016,

Nuno Marques
08-07-2019

Parecer:

Concordo com a presente informação, pela qual se propõe a emissão de parecer favorável sobre a alteração da 
delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN), do município de Silves, em apreço, a transmitir na conferência 
agendada para a apreciação desta matéria, em simultâneo com a apreciação da proposta de suspensão do Plano 
Diretor Municipal e de estabelecimento das respetivas normas provisórias, com sequente alteração/ revisão do 
PDM em curso que, à posteriori, enquadre a execução do projeto de ampliação do Zoomarine, em causa.

Quanto aos ajustamentos a introduzir nos elementos gráficos, necessários à publicação da alteração da REN em 
Diário da Republica, com submissão através da SSAIGT-REN, deverão ser transmitidos à Câmara Municipal de 
Silves, na sequência da decisão que for tomada sobre esta proposta, para a devida tramitação do procedimento.

À consideração superior, sendo que desde já se dá conhecimento desta informação à DGTQC, para os 
convenientes efeitos.

O Diretor de Serviços de Ordenamento do Território

Jorge Eusébio
04-07-2019
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INFORMAÇÃO

Sobre o assunto em referência cumpre informar:

1. A alteração da delimitação da REN municipal é promovida ao abrigo do art.º 16.º do regime 
jurídico da REN/RJREN (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual) e destina-
se a incorporar os resultados de um Estudo Hidráulico e Hidrológico realizado no âmbito do Estudo de 
Impacte Ambiental do empreendimento Zoomarine, que foi validado no respetivo procedimento de 
avaliação e considerado na Declaração de Impacte Ambiental e na Decisão de Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução.

1.1 A alteração proposta incide num troço da margem direita da Ribeira de Espiche, a jusante da 
passagem hidráulica da ER 125, ao qual está associado risco de cheias – Zonas Ameaçadas pelas 
Cheias (ZAC) – na carta da REN municipal (Portaria n.º 164/2009, de 13 de fevereiro, e posteriores 
alterações que não modificaram a delimitação no setor territorial em estudo).

1.2 Tem como objetivo, assim, a substituição da delimitação da ZAC constante na carta da REN 
municipal pela delimitação do risco de cheias apurada no referido estudo hidráulico/hidrológico.

2. O art.º 16.º, n.º 1, do RJREN, determina que “As alterações da delimitação da REN devem 
salvaguardar a preservação dos valores naturais fundamentais, bem como a prevenção e mitigação do 
risco para pessoas e bens.”

2.1 Dado que a alteração da REN proposta decorre de um estudo hidráulico validado pelas 
entidades com competências na sua apreciação, baseado no período de retorno da cheia dos 100 
anos, considera-se que a mesma garante a preservação e mitigação do risco de cheias é dá 
provimento às orientações estratégicas nacionais e regionais da REN, em conjunção com a alínea c) 
da secção III do Anexo I do RJREN (critérios de delimitação).

3. Por sua vez, o n.º 2 do mesmo artigo do RJREN estabelece que “As propostas de alteração da 
delimitação da REN devem fundamentar-se na evolução das condições económicas, sociais, culturais e 
ambientais, nomeadamente as decorrentes de projetos públicos e privados a executar”.

3.1 Dado que a proposta se destina à execução de um projeto de expansão de um parque 
temático (associado à fauna marinha) tendo subjacente uma base económica mas também o 
reconhecimento do alcance social e ambiental das atividades que frequentemente promove e 
dinamiza, considera-se que é dado cumprimento a esse requisito.

4. Ainda o n.º 5 do já mencionado artigo do RJREN, dispõe que a alteração da REN “pressupõe 
necessariamente o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 
constantes nos instrumentos de gestão territorial e nos demais regimes jurídicos de licenciamento.”

4.1 A suspensão do PDM de Silves e estabelecimento das respetivas normas provisórias permite 
obviar a não conformidade do projeto de expansão do parque temático com o PDM de Silves.
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Não se identificam outras normas legais e regulamentares suscetíveis de incumprimento, sendo que a 
parte do projeto de expansão considerada na suspensão do PDM não envolve incidências em solos 
classificados da Reserva Agrícola Nacional.

5. Assim, sem prejuízo da posição que vier a ser tomada pelas entidades tutelares dos demais 
regimes que incidem na área da proposta1, na conferência de serviços a agendada (para dia 
24/07/2019) ao abrigo do art.º 11.º, n.ºs 1 e 2 do RJREN, em simultâneo com a conferência 
procedimental para apreciação da proposta de suspensão do PDM, propõe-se a emissão de parecer 
favorável quanto ao enquadramento e justificação/fundamentação da proposta.

5.1 Quanto à representação cartográfica há, contudo, a considerar o seguinte:

Sendo o objetivo da proposta incorporar a delimitação das ZAC apuradas no estudo próprio elaborado 
no âmbito do EIA validado pelas entidades em sede de AIA, essa incorporação determina, por um 
lado, a exclusão de áreas da REN em vigor (no setor poente-intermédio e sul) mas também a adição 
de áreas (no setor poente–norte). 

A exclusão e adição de áreas deverão ser representadas graficamente, sendo que a carta exibida da 
“REN Proposta” no “Anexo II-Proposta de REN” incorpora apenas um polígono (com preenchimento a 
verde) - devendo integrar dois polígonos: um de exclusão, com contorno do perímetro demarcado a 
encarnado, e outro de adição/inclusão (sugerindo-se a utilização da cor verde no contorno).

Para cumprimento do conteúdo material definido no art.º 9.º, n.º 3, do RJREN e com vista à sua 
publicação, a exclusão e adição de áreas deverão ser ilustradas sobre a carta da REN em vigor (folha 
D), com os contornos mencionados, e não sobre a base cartográfica apresentada. Por sua vez, área de 
REN a manter (que é comum à delimitação da REN em vigor e à REN proposta no EIA) deverá ficar 
com a representação constante na carta da REN municipal, sem qualquer outro preenchimento.

Também, poderá ser apresentada uma peça de pormenor, sobre ortofotomapa da DGT, com as 
mesmas representações, mas com escala métrica precisa (e não com escala gráfica conforma a última 
planta apresentada no processo).

Para efeitos de submissão da alteração da REN na plataforma SSAIGT-REN, deverá, também, ser 
constituído um quadro anexo (excel) com identificação das áreas a excluir e incluir, respetivas áreas, 
uso atual, fim a que se destinam e fundamentação da exclusão.

5.2 Propõe-se que as indicações supra, relativas aos elementos a publicar em Diário da República 
sejam comunicadas à Câmara Municipal de Silves, para que os necessários ajustamentos sejam 
rececionados na CCDR com brevidade, a fim de se concluir este procedimento.

À Consideração Superior  

Chefe de Divisão

1 APA/ARH Algarve (REN e Domínio Hídrico), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (proteção de 
pessoas e bens, planos de contingência e operações de socorro) e Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve (uso dos solos).
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 Exmo. Senhor 

 Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve 

 Praça da Liberdade, n.º 2 

 8000-164 FARO 

  

 

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE FARO 

Rua Dr. João Lúcio, n.º 8/10  

8000-329 Faro – Portugal 

T.: 351 289 887 510 | www.prociv.pt 

1/1 

ASSUNTO 

FW: Suspensão parcial do PDM de Silves, estabelecimento de normas 

provisórias e alteração da REN no Sítio do Ribeiro, freguesia de Alcantarilha e 

Pêra - S02504-201906-ORD #PROC:DSGT/PDM/2006/82043# 

 

No seguimento do v/ email, datado de 25 junho, atinente ao assunto em epígrafe, informa-se 

que o parecer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alinha-se com 

os pareceres da CCDR e da APA/ARH aos elementos disponibilizados relativos à proposta de 

suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Silves e estabelecimento de normas 

provisórias, para melhor salvaguarda da segurança de pessoas e bens. 

No âmbito da proposta de alteração da REN o parecer desta Autoridade alinha-se com o das 

entidades com competências próprias em razão da matéria atribuídas pelo RJREN, 

designadamente a CCDR e da APA/ARH, com a referência às respetivas medidas de mitigação 

de riscos para pessoas e bens, considerando as necessárias medidas de adaptação aos 

previsíveis impactes das alterações climáticas, e que as mesmas sejam posteriormente 

integradas no regulamento dos respetivos planos de ordenamento do território. 

Mais se informa que, por compromissos previamente assumidos, não será possível aos 

representantes efetivo e suplentes estarem presentes na Conferência procedimental agendada 

para o dia 24 de julho de 2019, pelas 15:00 horas 

Com os melhores cumprimentos, 

O Comandante Operacional Distrital 

 

 

Vítor Norberto de Morais Vaz Pinto 




