
CORRESPONDÊNCIA 
COM AS NOVAS 
CATEGORIAS DE ÁREAS 
INTEGRADAS NA REN

USOS E ACÇÕES COMPATÍVEIS, NO ÂMBITO DO PPRI NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU ISENTO

(DL 166/2008 de 22 de Agosto)

Desassoreamento, estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão, nomeadamente muros de 
suporte e obras de correcção torrencial - II, r)

Infra-estruturas de abastecimento de água, de drenagem e tratamento de águas residuais e de gestão de 
efluentes, incluindo estações elevatórias, ETA, ETAR, reservatórios e plataformas de bombagem - II, d)

Redes subterrâneas eléctricas e de telecomunicações e condutas de combustíveis, incluindo postos de 
transformação e pequenos reservatórios de combustíveis - II, m)

Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correcções de traçado - II, o)

Desassoreamento, estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão, nomeadamente muros de 
suporte e obras de correcção torrencial - II, r)

Zona ameaçada por 
cheias

Pequenas pontes, pontões e obras de alargamento das infra-estrturtas existentes - II, t)

Equipamentos e apoios de praia, bem como infra-estruturas associadas à utilização de praias costeiras - 
VII, d)

Abertura de trilhos e  caminhos pedonais/cicláveis destinados à educação e interpretação ambiental e de 
descoberta da natureza, incluindo pequenas estruturas de apoio - VII, f)

Áreas de REN onde os usos e acções 
referidos estão isentos de comunicação 

prévia.

P8 e P9 -ESPAÇOS NATURAIS - verde de protecção

Desassoreamento, estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão, nomeadamente muros de 
suporte e obras de correcção torrencial - II, r)

Áreas de REN onde os usos e acções 
referidos estão isentos de comunicação 

prévia.

Abertura de trilhos e  caminhos pedonais/cicláveis destinados à educação e interpretação ambiental e de 
descoberta da natureza, incluindo pequenas estruturas de apoio - VII, f)

Áreas de REN onde os usos e acções 
referidos estão sujeitos a comunicação 

prévia.

P4-ESPAÇOS NATURAIS - sistema fluvial, verde de 
protecção; P5-ESPAÇOS NATURAIS - praia, verde de 
protecção, afloramentos rochosos; P7-ESPAÇOS 
NATURAIS - sistema fluvial, verde de protecção, 
ESPAÇOS AGRÍCOLAS; DP - Infra-Estruturas viárias

1,4 ha

Áreas de REN onde os usos e acções 
referidos estão isentos de comunicação 

prévia.

Linha de água REN Cursos de águas e 
respectivos leitos e margens

Áreas estratégicas de 
protecção e recarga de 
aquíferos.

Zonas ameaçadas pelas 
cheias não classificadas 
como zonas adjacentes nos 
termos da Lei da Titularidade 
dos Recursos Hídricos.

PARCELAS DO PPRI / CATEGORIAS DO SOLO

Anexo II do DL 166/2008 de 22 de Agosto

7,9 ha P1 - ESPAÇOS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS E 
OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS - espaços públicos, infra-
estruturas viárias; P2 e P3 - ESPAÇOS DESTINADOS A 
EQUIPAMENTOS E OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS - 
equipamentos de utilização colectiva de natureza pública;

P4-ESPAÇOS NATURAIS - sistema fluvial, verde de 
protecção;P5 e P6-ESPAÇOS NATURAIS - praia, verde de 
protecção, afloramentos rochosos;P7-ESPAÇOS 
NATURAIS - sistema fluvial, verde de protecção, 
ESPAÇOS AGRÍCOLAS; 

5,3 ha

Zona de risco de 
erosão

Áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo.

Áreas de REN onde os usos e acções 
referidos estão sujeitos a comunicação 

prévia.

Praia Praia 1,7  ha

Área de máxima 
infiltração

P7-ESPAÇOS NATURAIS - sistema fluvial, verde de 
protecção, ESPAÇOS AGRÍCOLAS; P8 e P9-ESPAÇOS 
NATURAIS - verde de protecção; DP - Infra-Estruturas 
viárias

P5 e P6-ESPAÇOS NATURAIS - praia, verde de 
protecção, afloramentos rochosos; P7-ESPAÇOS 
NATURAIS - sistema fluvial, verde de protecção, 
ESPAÇOS AGRÍCOLAS; P8-ESPAÇOS NATURAIS - 
verde de protecção

Áreas de REN onde os usos e acções 
referidos estão sujeitos a comunicação 

prévia.

Áreas de REN onde os usos e acções 
referidos estão isentos de comunicação 

prévia.

P4-ESPAÇOS NATURAIS - sistema fluvial, verde de 
protecção ; P5-ESPAÇOS NATURAIS - praia, verde de 
protecção, afloramentos rochosos

ÁREAS DEFINIDAS 
NA REN DO 
CONCELHO DE 
MAFRA

Área (ha)

Arriba e Faixa de
protecção à arriba 

Arribas e respectivas faixas
de protecção.


