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1.

ENQUADRAMENTO GERAL

A Reserva Ecológica Nacional (REN), em vigor no território de Mafra, foi publicada através da RCM n.º
42/2002, de 12 de março. Esta REN foi desenvolvida ao abrigo do anterior regime jurídico, o DL n.º
93/90, de 19 de março, aquando da elaboração do Plano Diretor Municipal (PDM)1.
Desta forma, a REN encontra-se dividida em três zonas distintas, subdivididas pelas seguintes áreas,
conforme a peça desenhada Reserva Ecológica Nacional em Vigor, à escala 1:25.000:






Zona Costeira:


Faixa de Proteção à Arriba;



Praia;



Arriba e falésia.

Zona Ribeirinha, Águas Interiores:


Cabeceiras das Linhas de Água



Zonas Ameaçadas pelas Cheias e Áreas de Máxima Infiltração;

Zona de Risco de Erosão.

A REN do concelho de Mafra inclui, ainda, a Tapada Nacional de Mafra, que embora não constitua um
sistema legal desta reserva, foi considerada relevante para a proteção e manutenção das
características biofísicas em presença.
Acresce que, à Tapada Nacional de Mafra aplica-se, também, o regime florestal total, de acordo com
o disposto no Decreto de 13 de setembro de 1922, na zona da 2ª e 3ª tapada.

1

Publicado pela RCM n.º 179/95, de 27 de dezembro.
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Para a delimitação das diferentes zonas da REN em vigor, foram utilizadas as Cartas Militares dos
Serviços Cartográficos do Exército, à escala 1:25.000, designadamente as cartas 374, 388, 389, 402 e
403. Destas cartas foram destacados os elementos de ordenamento de maior importância concelhia,
como: as estradas principais, a linha de caminho-de-ferro, as linhas de água mais significativas, as zonas
de ocupação edificada e os limites da Tapada de Mafra 2.
Foram utilizados, também, outros Planos Municipais de Ordenamento do Território, em vigor ou em
elaboração na época, nomeadamente, o Plano de Urbanização da Ericeira, publicado pela Portaria n.º
1248/95, de 18 de outubro, e o Plano de Urbanização da Venda do Pinheiro/ Malveira, o qual não
chegou a ser publicado.

No âmbito da revisão do PDM de Mafra foram iniciados os trabalhos de delimitação da REN, em 2007,
dada a existência de imprecisões entre Carta de Condicionantes em vigor e a Carta de Ordenamento,
bem como, a desajustes existentes em relação à realidade física do território municipal.
Face à existência de bases cartográficas atualizadas, com informação mais rigorosa para a delimitação
das diferentes áreas que constituem a REN e face aos meios informáticos de maior precisão – AutoCAD
Map3D e ArcGIS – foi possível analisar as características deste território de uma forma mais precisa.
Assim, para os trabalhos de revisão da REN foram utilizados os seguintes elementos:


Cartografia à escala 1:2.000 para alguns núcleos urbanos, homologada a 11 de Outubro de
2011;



Cartografia à escala 1:10.000 para a totalidade do concelho, homologada a 28 de Junho de
2013;



Ortofotomapas à escala 1:5.000, com as datas de voo de 14 e 15 de Março e de 6 e 9 de Março
de 2010, produzidos pela Municípia, SA;



Cartas Militares de Portugal, à escala 1:25.000, publicadas em 1992 e 2009;



Cartas Geológicas da Área Metropolitana de Lisboa, à escala 1:25.000, digitalizadas com base
nas primeiras edições das cartas 30-C, 30-D, 34-A e 34-B e adaptadas à base topográfica do
Instituto Geográfico do Exército;

2

Memória Descritiva para a delimitação da REN publicada pela RCM n.º 42/2002, de 12 de março.
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Carta de Condicionantes do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça-Mafra,
publicado pela RCM n.º 11/2002, de 17 de janeiro;



Carta Náutica, à escala 1:150.000 (Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa);



Carta da REN do concelho de Mafra, publicada pela RCM n.º 42/2002, de 12 de março;



Carta de Solos, à escala 1:25.000 (IDRHA);



Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo, publicado pelo DR n.º 18/2001, de 7 de dezembro;



Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste, publicado pelo DR n.º 26/2002, de 5 de
abril;



Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, publicado pela
RCM n.º 68/2002, de 8 de abril.



Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa, publicado pelo DR
n.º 15/2006, de 19 de outubro;



Plano Sectorial da Rede Natura 2000, publicado pela RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), através
da criação de um grupo de trabalho, pelo Despacho n.º 3/VPFC/2007, produziu um documento
denominado REN: Critérios ase para a sua delimitação. Conclusões do Grupo de Trabalho. Fichas
té i as de registo por tipologia de área , datado de dezembro de 2007 e integrado nos estudos
percursores do novo RJREN. Estas fichas sofreram, posteriormente, alguns ajustes, decorrentes de
questões técnicas e operativas reavaliadas pela CCDRLVT.
Por outro lado, a CCDRLVT desenvolveu uma delimitação da REN para a AML, com diretrizes para a
escala municipal, e que constitui o Quadro de Referência Regional, à escala 1:200.000, datado de
fevereiro de 20103.

3

REN da AML: Quadro de Referência Regional ; CCDRLVT e IGOT; 2010.
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O Quadro de Referência Regional permite à CCDRLVT ter uma visão espacial das diferentes
componentes da REN no conjunto da AML, a fim de garantir a harmonização de critérios a utilizar pelos
municípios da sua área de abrangência, bem como a continuidade das várias tipologias da REN.

A 7 de maio de 2010, foi entregue, em versão de trabalho, o documento Har o ização de defi ições
e ritérios de deli itação para as várias tipologias de áreas i tegradas a REN , em reunião pública
realizada entre a CCDRLVT e os municípios da região Oeste, na qual esteve presente a Câmara
Municipal de Mafra. Este documento identifica as orientações estratégicas e integra fichas individuais
para cada tipologia de área que compõem a REN.
Aquele documento, bem como o Quadro de Referência Regional, foram desenvolvidas por
especialistas com comprovada experiência nas diferentes tipologias de áreas que integram a REN e
constituem um notável apoio à delimitação das propostas de REN a nível municipal.
No pressuposto anterior, a delimitação da REN para o concelho de Mafra, foi desenvolvida com base
nas metodologias definidas no documento Har o ização de defi ições e ritérios de deli itação
para as várias tipologias de áreas i tegradas a REN , no Quadro de Referência Regional, de
fevereiro de 2010.
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2.

REN PARA O CONCELHO DE MAFRA, POR TIPOLOGIA DE ÁREA

Apresenta-se neste ponto a REN para o concelho de Mafra, constituída pelas áreas consideradas no
DL n.º 93/90, de 19 de março, e delimitada ao abrigo do regime transitório previsto no número 2 da
RCM n.º 81/2012, de 3 de outubro.
Assim, pretende-se proceder à aprovação da REN para o território municipal de Mafra, para que, com
as devidas adaptações, se possa proceder à posterior correspondência entre estas áreas e as tipologias
definidas no DL n.º 166/2008, de 22 de agosto.
A REN para o concelho de Mafra é constituída, de acordo com o DL n.º 93/90, pelas seguintes áreas,
desenvolvidas na peça desenhada Reserva Ecológica Nacional por Tipologia de Área, com Exclusões,
à escala 1:25.000:






Zonas Costeiras:


Faixa ao longo da costa marítima;



Praias;



Ilhas, ilhéus e rochedos emersos no mar;



Dunas litorais;



Arribas e falésias (incluindo faixa de proteção);



Faixa de proteção do litoral (quando não existirem arribas nem dunas).

Zonas Ribeirinhas, Águas Interiores e Áreas de Apanhamento:


Leitos dos cursos de água;



Zonas ameaçadas pelas cheias;



Áreas de máxima infiltração;



Cabeceiras das linhas de água.

Zonas Declivosas:


Áreas com risco de erosão;



Escarpas (e outras áreas de elevada suscetibilidade geológica).
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2.1.

ZONAS COSTEIRAS

As Zonas Costeiras correspondem às áreas identificadas nos pontos seguintes, conforme o DL n.º
93/90, de 19 de março.

2.1.1.

Faixa ao Longo da Costa Marítima

Corresponde a uma Faixa ao Longo da Costa Marítima cuja largura é limitada pela linha da máxima
preia-mar de águas vivas equinociais e a batimétrica dos 30m.
De acordo com a alínea hh) do artigo 4º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, o leito das águas do
mar deve ser delimitado superiormente pela Linha da Máxima Preia-Mar das Águas Vivas Equinociais
(LMPMAVE).
A delimitação desta linha teve como base o trabalho efetuado pela Administração da Região
Hidrogr fi aàdoàTejoàI.P.à Demarcação da Linha Limite do Leito e da margem das Águas do Mar –
Concelho de Mafra , publicado em 2010. Após a análise a este trabalho, foi possível verificar que a
demarcação dos limites do leito e da margem das águas do mar foi desenvolvida com base nos critérios
constantes do Despacho nº12/2010, de 25 de janeiro, do Instituto da Água I.P., o qual adotou a
metodologia desenvolvida pela ARH do Algarve4. Acresce que o referido despacho permitiu a aplicação
dessa metodologia a toda a faixa costeira continental, com as necessárias adaptações decorrentes de
especificidades identificadas.
Com o objetivo de ser possível delimitar com a maior precisão possível a batimétrica dos 30m, relativa
ao limite inferior desta faixa marítima de proteção costeira, foram consultadas as Cartas Náuticas
existentes, tendo sido transposta a linha representada na Carta nº 24.203, disponibilizada à escala
1:150.000.

4

Demarcação do leito e da margem das águas doà arà oàlitoralàsulàdoàálgarve ;àáRH,àálgarveà|àTeixeira; 2009.
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Os resultados obtidos podem ser observados na peça desenhada Reserva Ecológica Nacional por
Tipologia de Área, com Exclusões, bem como na figura seguinte. Se estes resultados forem
comparados com o Mapa: Anexo 1, Áreas de Proteção do Litoral, apresentado no Quadro de
Referência Regional5, é percetível a sua correta correspondência, devendo-se no entanto salientar o
enorme detalhe que lhe foi acrescentado, já que foi trabalhada a uma escala de maior precisão.

Figura 1: Faixa Marítima de Proteção Costeira.

CCDRLVT e IGOT, Universidade de Lisboa. 2010. Reserva Ecológica Nacional da Área Metropolitana de Lisboa - Quadro de
Referência Regional.

5
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2.1.2.

Praias

As Praias são formas de acumulação mais ou menos extensa de areias ou cascalhos de fraco declive
limitadas inferiormente pela linha de baixa-mar de águas vivas equinociais e superiormente pela linha
atingida pela preia-mar de águas vivas equinociais.
O limite superior das praias foi delimitado com base nos ortofotomapas existentes nesta Câmara
Municipal, datados de agosto de 2010 e num vasto trabalho de campo efetuado. Foram assim
encontrados os limites da linha que delimita a atividade do espraio das ondas ou de galgamento
durante episódio de temporal, a qual coincide conforme o contexto onde se insere, com a base da
duna embrionária/frontal ou pela base da escarpa de erosão entalhada no cordão dunar, pela base da
arriba ou mesmo por alguma obra costeira.
No que diz respeito à delimitação do limite inferior da praia, e com o apoio das cartas náuticas,
produzidas pelo Instituto hidrográfico da Marinha Portuguesa, foi possível marcar a profundidade de
fecho a 20m, de acordo com a batimétrica cartografada.
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Figura 2: Praias.

2.1.3.

Ilhas, Ilhéus e Rochedos Emersos no Mar

As Ilhas, Ilhéus e Rochedos Emersos no Mar são áreas emersas limitadas pela linha máxima de baixamar de águas vivas equinociais.
Em conformidade com as metodologias para a delimitação da REN Municipal, constantes no Quadro
de Referência Regional, estes elementos foram delimitados com base na cartografia e ortofotomapas
existentes para o concelho de Mafra (escala 1:5.000, de agosto de 2010).

| Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente | DPTGU

9 | 65

PROCESSO DE DELIMITAÇÃO DA REN
Memória Justificativa da REN
Julho 2015

Figura 3: Ilhas, Ilhéus e Rochedos Emersos no Mar.
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2.1.4.

Dunas Litorais

As Dunas Litorais correspondem a formações de acumulação eólica cujo material de origem são de
areias marinhas.
Estas áreas foram delimitadas pela base das dunas frontais semiestabilizadas ou estabilizadas pela
vegetação, com apoio de toda a cartografia disponível, ortofotomapas, cartas geológicas e cartas de
ocupação do solo.
Foram delimitadas nas zonas mais interiores das fozes do rio Lizandro, do rio Safarujo, do rio do Cuco
e da ribeira do Falcão.

Figura 4: Dunas Litorais.
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2.1.5.

Arribas e Falésias, incluindo Faixas de Proteção

As Arribas são uma forma particular de vertente costeira abrupta ou com um declive forte, em regra
talhada em rochas coerentes pela ação conjunta dos agentes morfogenéticos marinhos, continentais
e biológicos.
As Faixas de Proteção de Arribas são delimitadas a partir do rebordo superior, para o lado de terra, e
da base da arriba, para o lado do mar, tendo em consideração as suas características geológicas, a
salvaguarda da estabilidade da arriba, as áreas mais suscetíveis a movimentos de massa em vertentes
ou a queda de blocos ou calhaus, a prevenção de riscos e a segurança de pessoas e bens e, ainda, o
seu interesse cénico.
A sua rigorosa demarcação no concelho de Mafra foi possível com apoio de topografia às escalas
1:5.000 e 1:2.000, de ortofotomapas à mesma escala e sempre que necessário, realizando trabalho de
campo.
Foi ainda utilizada toda a documentação fornecida pela ARH Tejo, com especial incidência sobre os
trabalhos de apoio à demarcação da linha do leito e da margem das águas do mar.
Para a definição destas diferentes áreas importa esclarecer algumas definições:


Arribas – vertente costeira abrupta ou com declive forte, em regra talhada em rochas
coerentes pela ação conjunta dos agentes morfogenéticos marinhos, continentais e
biológicos;



Altura das Arribas – dimensão correspondente à diferença de cota entre a linha de
encontro do areal ou do leito do mar com a arriba e a linha de crista;



Topo da Arriba – Largura medida entre a crista e o rebordo superior da arriba (parte ativa);



Faixa de Risco Adjacente à Crista da Arriba (FRC) – Largura de faixa de terreno adjacente
à crista das arribas ou das vertentes viradas ao mar, que corresponde à zona terrestre que
pode ser afetada por movimentos de massa de vertente num horizonte temporal da
ordem de grandeza de pelo menos meio século; é medida a partir da crista para o interior,
na horizontal e em direção perpendicular ao contorno plano das arribas, e definida como
faixa de largura constante ou dependente da altura da arriba;



Faixa de Risco Adjacente ao Sopé da Arriba (FRS) – Largura de faixa de risco adjacente à
base das arribas que corresponde às áreas que podem ser atingidas por quedas de blocos
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e por detritos de outros movimentos de massa de vertente, medida a partir do sopé da
arriba, incluindo depósitos de sopé preexistentes, na horizontal e em direção
perpendicular ao contorno plano das arribas; esta faixa é expressa em termos de largura
fixa ou dependente da altura da arriba adjacente;


Faixa de Proteção Adicional (FPA) – Largura da faixa de terreno que acresce, do lado de
terra, à faixa de risco adjacente à crista das arribas, medida a partir desta para o interior,
na horizontal e em direção perpendicular ao contorno plano das arribas, e definida como
faixa de largura constante ou dependente da altura da arriba adjacente;



Faixa de Risco Associada a Arribas - Faixa de proteção identificada no âmbito do POOC,
por troço de costa, de características homogéneas do ponto de vista geomorfológico,
correspondentes ao somatório de FRS, FRC, FPA e à faixa projetada verticalmente entre o
sopé e a crista correspondente à arriba, condicionadas por um valor de base, mínimo, de
proteção;



Faixa de Proteção Total – Faixa de Proteção, na sua componente associada ao risco, que
deverá prever a proteção da área que poderá ser afetada por movimentos de massa de
vertente.

Com base na topografia às escalas 1:5.000 e 1:2.000 e com os ortofotomapas, foram definidas com
grande rigor as faixas de proteção das arribas, cuja metodologia é em seguida apresentada.
A identificação das faixas de risco, de acordo com o POOC Alcobaça – Mafra, tem por objetivo a
proteção das áreas sujeitas às evoluções físicas das arribas face à ocupação humana e a prevenção dos
impactes dessa artificialização nos seus processos.
A identificação destas faixas de risco é efetuada por troço de costa, aplicando-se nos sectores de
arribas com alturas superiores a 4m.
As faixas de risco nas arribas abrangem quatro tipos de faixas que definem a faixa de proteção
associada à arriba, nomeadamente:


Faixa de risco adjacente ao sopé da arriba;



Faixa de risco adjacente à crista da arriba;



Faixa de proteção adicional;



Faixa de proteção total.
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As dimensões das primeiras três faixas de risco foram definidas pelo POOC, de acordo com as regras
apresentadas na tabela seguinte, variando estas consoante as características do troço e da altura da
arriba. A Faixa de Proteção Total foi definida conforme indicações propostas pela CCDRLVT.
Tabela 1: Critérios de cálculo das faixas de risco das arribas por troço - Concelho de Mafra.
Sopé
Identificação do troço
Critério (m)

Crista
Mínimo
(m)

Adicional

Critério (m)

Mínimo
(m)

Critério (m)

Total

Mínimo
(m)

37 – Foz do Sizandro – Casais
de S. Lourenço

0.5 X H

0.5 X H

30

0.5 X H

30

4 X Crista

38 – Casais de S. Lourenço –
Foz do Lizandro

1XH

0.5 X H

15

0.5 X H

15

4 X Crista

H = Altura da Arriba

Aquando da elaboração do POOC, devido às diferentes características da costa do concelho foi definido
que este integraria dois troços distintos, com diferentes critérios de cálculo das faixas de risco.

Figura 5: Faixas de risco das Arribas no concelho de Mafra – Troços 37 e 378.

O troço 37 localiza-se entre o limite norte do Concelho e os Casais de S. Lourenço e o troço 38 localizase entre esta área o limite sul do concelho. Numa primeira fase da demarcação destas faixas de
proteção, foi necessário proceder à cartografia das linhas de crista e do respetivo topo da arriba bem
como do seu sopé, com o apoio aos trabalhos efetuados pela ARH Tejo para o Litoral do Concelho de
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Mafra bem como da topografia existente em formato digital, às escalas 1:2.000 e 1:5.000, com os quais
foi possível proceder à sua demarcação rigorosa.

Figura 6: Extrato da cartografia de base, à escala 1:2000.

Em seguida, e com o objetivo de tornar este trabalho bastante pormenorizado, foi criada uma malha
de 100m perpendicular à linha de costa do Concelho de Mafra sobre a qual foram efetuadas as
medições da altura das arribas, em cada interceção.

Figura 7: Grelha de apoio à medição da altura das arribas.

Em cada um destes pontos foi aplicado o respetivo critério de cálculo das faixas de risco, obtendo-se
assim a base para a delimitação das três diferentes áreas definidas pelo POOC (Faixa de Risco
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Adjacente ao Sopé (FRS), Faixa de Risco Adjacente à Crista da Arriba (FPC) e a Faixa de Proteção
Adicional (FPA). A Faixa de Risco Adjacente à Crista da Arriba foi neste estudo considerada a partir do
seu topo, de forma a não englobar a parte ativa da mesma nas sua faixas de proteção mas sim na
própria arriba.
Em primeiro lugar foram efetuados todos os cálculos relacionados diretamente com a altura das
arribas, sendo posteriormente efetuada a sobreposição destes resultados com as áreas mínimas
admissíveis, quando existiam. Na figura em baixo estão assinalados os seguintes elementos:


A: Limite de proteção do sopé;



B: LMPMAVE – Base da arriba;



C: Crista da arriba;



D: Topo da arriba;



E: Proteção total, conforme tabela 1;



F: Valor cénico.

Figura 8: Exemplo da definição das Faixas de proteção às Arribas.
Associado às faixas de proteção às arribas foi também delimitado um conjunto de áreas consideradas
de elevado valor atrativo paisagístico e interesse cénico. Estas foram delimitadas a partir das zonas da
crista ou do topo da arriba em direção ao interior, numa área que ora pela importância da preservação
do seu coberto vegetal, analisado quer através de trabalho de campo, quer pela análise dos habitats
delimitados pelo Plano Sectorial da Rede Natura, ora pelo valor do enquadramento das áreas mais
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próximas do limite de Costa, devem, no entender da equipa de trabalho de redelimitação da REN, ser
enquadradas nesta servidão.
A sua delimitação pretende dar origem a um conjunto de bolsas cuja relação visual com a linha de
costa, bem como a sua relação de proximidade com a mesma, fosse considerada de grande
importância.

Figura 9: Limites para a definição das áreas de interesse cénico

Estas áreas são na sua maioria delimitadas a nascente por linhas de cumeada ou por outros limites
físicos que funcionem como verdadeiras barreiras no território, devendo vir a ser alvo de um conjunto
de intervenções que não as desvirtuem e que simultaneamente as valorizem.
Estas áreas são na sua maioria delimitadas a nascente por linhas de cumeada ou por outros limites
físicos que funcionem como verdadeiras barreiras no território, devendo vir a ser alvo de um conjunto
de intervenções que não as desvirtuem e que simultaneamente as valorizem, como sejam percursos
pedestres com alguns equipamentos de pequena dimensão, designadamente painéis de interpretação
da paisagem, papeleiras, locais de repouso, entre outros.
Foi objetivo deste trabalho, considerar para a elaboração da proposta de REN, uma Faixa de
Proteção das Arribas, nunca inferior a 200m, medidos na horizontal a partir da crista da arriba.
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Figura 10: Arribas e Falésias, incluindo Faixas de Proteção.

2.1.6.

Faixa de Proteção do Litoral

A Faixa de Proteção do Litoral, de acordo com a legislação em vigor, deverá ser definida em situações
de ausência de dunas costeiras ou de arribas.
A sua delimitação deve considerar a faixa medida a partir da linha que delimita o leito das águas do
mar para o interior, com a largura adequada à proteção eficaz da zona costeira, a definir com base no
declive e na natureza geológica e pedológica, onde se inclui a margem do mar. Esta faixa terá sempre
uma largura mínima de 100m, medida na horizontal.
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Devido ao facto de em grande parte da costa do concelho se verificar a presença de arribas, foram
apenas delimitadas algumas áreas como Faixa de Proteção do Litoral, não consideradas nas restantes
categorias da REN, mas que pelo seu valor justificam este nível de proteção.

Figura 11: Faixa de Proteção do Litoral.
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2.2.

ZONAS RIBEIRINHAS, ÁGUAS INTERIORES E ÁREAS DE APANHAMENTO

No concelho de Mafra, as Zonas Ribeirinhas, Águas Interiores e Áreas de Apanhamento
correspondem aos Leitos dos Cursos de Água, às Zonas Ameaçadas pelas Cheias, bem como, às Áreas
de Máxima Infiltração e às Cabeceiras das Linhas de Água, conforme o DL n.º 93/90.

2.2.1.

Leitos dos Cursos de Água

Os Leitos dos Cursos de Água correspondem ao terreno coberto pelas águas, quando não influenciadas
por cheias extraordinárias, inundações ou tempestades, neles se incluindo os mouchões, os lodeiros e
os areais, formados por deposição aluvial.
A metodologia de trabalho adotada, para a definição dos cursos de água, leitos e margens a incluir
nesta proposta de REN, corresponde às seguintes fases:


Fase 1 – Levantamento dos cursos de água e linhas de água existentes:


Neste levantamento foi utilizada a carta do Índice hidrográfico6, o levantamento
cartográfico de 2003, produzido pela Municípia, EM SA, e a respetiva atualização de 2012.



Foram, também, utilizadas as cartas militares (374, 388, 389, 402 e 403), os elementos
cartográficos disponibilizados pelos PBH das Ribeiras do Oeste e do Rio Tejo e pelo
PROTAML.



A partir destes levantamentos foram identificados os cursos de água e as principais bacias
hidrográficas do concelho do Mafra.

6

Índice hidrográfico e classificação decimal dos cursos de água de Portugal ; Direção Geral dos Recursos e Aproveitamentos

Hidráulicos do Ministério da Habitação e Obras Públicas; 1981.
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Fase 2 – Proposta de leitos cursos de água a integrar a REN:


Identificação dos leitos dos cursos de água a incluir na REN, de acordo com os seguintes
critérios, não cumulativamente:
 Inclusão no Índice Hidrográfico, nos PBH e ou no PROTAML;
 Bacias hidrográficas com um valor mínimo de 3,5 km2;
 Associados a zonas ameaçadas pelas cheias;
 Fundamentais para a garantia da sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre e
outros valores da conservação da natureza;
 Referência nos classificados como de 3ª ordem ou superior, através da classificação de
STRHALER.



Avaliação do tipo de escoamentos dos cursos de água e do tipo e estado de conservação
das suas margens, sendo que os troços que não se processem a céu aberto, quando
localizados em áreas urbanas consolidadas e onde seja impossível a sua renaturalização,
não foram incluídos na REN.



A integração dos cursos de água na REN foi precedida da sua existência no terreno.

De acordo com o referido anteriormente foram consideradas as seguintes bacias hidrográficas,
conforme figura em baixo, com a respetiva rede hidrográfica a incluir na REN – ver peça desenhada
Reserva Ecológica Nacional por Tipologia de Área, com Exclusões:


Rio Lizandro:


Rª do Casal Novo;



Rª da Carrasqueira;



Rª de Vale Figueira;



Rª da Laje;



Rª de Cheleiros;



Rª do Mourão;



Rª da Mata Grande;



Rª de Cabrela;



Regueiro da Serra;



Rio Pequeno;



Rª do Coxo;
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Rª do Borracheira;



Rª do Boco;



Rª de Muchalforro;



Rº da Vidigueira;



Rº do Brejo;



Rº da Atravessada;



Rio Lizandro.

Figura 12: Distribuição das Bacias Hidrográficas no Concelho de Mafra.
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Rio do Cuco:


Rio do Cuco;



Rº do Pereiro;



Rº Novo da Lapa;



Rª da Lapa;



Rº do Moxarro;



Rº dos Mogos;



Rª da Carrasqueira;



Rª do Paço;



Rª de Palhais.

Rio Safarujo:


Rº de Chanca;



Rº do Mota;



Rº de Barbastel;



Rª da Torre;



Rª da Picanceira;



Rª do Caldeirão;



Rª das Quintas;



Rº do Vale dos Infernos;



Rº das Maias;



Rio do Sobral;



Rio Safarujo.

Ribeira de Pedrulhos:


Rº da Bica;



Rº da Azenha;



Rª de Pedrulhos;



Rio do Açude;



Rº do Jasmim;



Rº de Venda das Pulgas;



Rª da Sacoreta;
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Rº das Chincas



Rª do Picão;



Rº de Monte Gordo;



Rª da Freixofeira;



Rº da Mata;



Rio Pequeno;



Rª das Azenhas.

Rio Trancão:


Rª da Roussada;



Rª do Vale de São Gião;



Rº da Charneca;



Rio Trancão;



Rª de São Sebastião;



Rº da Cachoeira;



Rº da Bica;



Rio Bouco;



Rº da Sobreira;



Rª das Fundadas;



Rª de Monfirre;



Rª das Lavandeiras;



Rª de Rogel;



Rª do Rio Mau;



Rª das Galés;



Rª da Alagoa.



Ribeira do Falcão.



Ribeira da Fonte Boa.



Regueira de Barcide:
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A caracterização das redes hidrográficas das diferentes bacias que compõem o território de Mafra, em
termos de tipo e estado de conservação das margens e estado de conservação da vegetação, foi
apresentada na Avaliação do Ris o de Cheia e de I u dação do Co elho de Mafra 7 e desenvolvida
em 2009 pela TETRAPLANO, a qual acompanha a presente Memória Justificativa. Com base na referida
avaliação, procedeu-se neste ponto a uma breve caracterização das margens dos principais cursos de
água do concelho de Mafra.
Relativamente à bacia hidrográfica do rio Lizandro, esta constitui a maior bacia do território municipal
de Mafra.
O rio Lizandro nasce no concelho de Mafra, na freguesia da Venda do Pinheiro, através da ribeira do
Casal Novo e no concelho de Sintra, pela ribeira de Cabrela, e desagua no oceano Atlântico na praia da
Foz do Lizandro. Este rio apresenta um leito aluvionar arenoso com um vale bem definido de média
extensão, ocupado principalmente pela prática da agricultura, a qual caracteriza o seu percurso,
confirmada pela demarcação do seu troço final como Área de Regadio Tradicional.

Figura 13: Rio Lizandro, junto à respetiva foz.

Em termos urbanos e ao longo desta bacia hidrográfica destacam-se os núcleos urbanos da Malveira,
Venda do Pinheiro, Mafra, Alcainça, Igreja Nova, Cheleiros, Carvalhal e Carvoeira.
No que diz respeito às margens do rio Lizandro verifica-se que, na Venda do Pinheiro, Malveira,
Cheleiros e Carvalhal se destaca a ocupação urbana nas suas margens, sem vegetação, sendo que em
algumas situações o curso de água se encontra artificializado e com pouca possibilidade de
renaturalização. No entanto, na Malveira, Cheleiros e Carvalhal o troço apresenta-se em algumas
situações a céu aberto com vegetação rasteira, podendo em alguns casos ser melhoradas as suas

7

CMM | TETRAPLANOS; ávaliaçãoàdoàRis oàdeàCheiaàeàdeàI u daçãoàdoàCo elhoàdeàMafra ; 2009.
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margens e enquadradas num tratamento de verde urbano. Fora destes núcleos urbanos destaca-se
uma vegetação arbustiva ou rasteira não invasiva, cuja conservação depende da intensidade da
atividade agrícola.
A partir da Sr.ª do Ó o rio Lizandro regista alguma influência das marés, até desaguar no Atlântico, o
que lhe confere a existência de alguma vegetação com características das zonas costeiras.

Figura 14: Ribeira do Casal Novo – Rio Lizandro | Malveira.

A bacia hidrográfica do rio do Cuco desenvolve-se sobre um vale bastante encaixado entre encostas
muito declivosas e apresenta um leito aluvionar rochoso no seu troço inicial e arenoso à medida que
se vai aproximando da sua foz.
O rio do Cuco nasce na Tapada Militar, no concelho de Mafra, e desagua no oceano Atlântico, na praia
da ribeira de Ilhas.
No que respeita aos núcleos urbanos destacam-se Santo Isidoro, localizado junto à sua margem, e
Sobreiro/ Achada, no topo da encosta direita. A praia de Ribeira de Ilhas, devido à sua utilização
balnear e de provas de SURF, apresenta-se com uma forte carga sobre o troço final do rio do Cuco.
Em termos de vegetação das margens destacam-se os canaviais, sendo que a sua conservação também
está dependente da atividade agrícola. Em algumas zonas, mais urbanas ou junto a estradas
municipais, a vegetação é quase inexistente.
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Figura 15: Rio do Cuco.

A bacia hidrográfica do rio Safarujo apresenta ao longo do seu percurso um vale amplo, de leito
aluvionar, com a encosta direita muito declivosa, e um vale encaixado na zona nascente. Importa
referir, que as zonas de vale são ocupadas sobretudo pela atividade agrícola.
O rio Safarujo nasce no limite nascente do concelho, através do rio Sobral e na freguesia do Milharado,
atravessa toda a zona da Tapada Nacional de Mafra e desagua no oceano na praia de S. Lourenço.
Nesta bacia hidrográfica destacam-se os núcleos urbanos do Sobral da Abelheira, Encarnação e Barril.
Relativamente à vegetação das suas margens destacam-se os canaviais, a vegetação herbácea e
arbustiva não invasiva, cuja conservação depende da atividade agrícola.
A bacia hidrográfica da Ribeira de Pedrulhos constitui uma sub bacia do rio Sizandro, o qual desagua
no oceano Atlântico, no concelho de Torres Vedras.
A ribeira de Pedrulhos nasce no Jerumelo, na freguesia do Milharado, e no concelho de Arruda dos
Vinhos. Esta ribeira apresenta um leito aluvionar, com um vale bastante amplo em quase toda a
extensão que atravessa o concelho de Mafra, ocupado extensivamente pela atividade agrícola.
Os principais núcleos urbanos desta bacia hidrográfica correspondem à Enxara do Bispo, Gradil e Vila
Fanca do Rosário.
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À semelhança da bacia hidrográfica do rio Safarujo a vegetação das margens ao longo desta ribeira
encontra-se relativamente bem conservada, dependendo da ocupação agrícola e destacando-se os
canaviais, por vezes invasivos do curso de água, e a vegetação herbácea, arbustiva e árvores.
A bacia hidrográfica do rio Trancão localiza-se na freguesia do Milharado e constitui a nascente deste
curso de água, que atravessa todo o concelho de Loures até desaguar no rio Tejo. Destaca-se, também
a ribeira de Loures que nasce na freguesia de Santo Estêvão das Galés e desagua no rio Trancão em
Loures.
O rio Trancão apresenta um leito aluvionar no seu troço inicial, sendo que a partir da Póvoa da Galega
este passa a possuir características rochosas com alguns calhaus. O vale deste rio é relativamente
plano, sendo ocupado sobretudo por habitações e alguma agricultura a tempo parcial.
Relativamente à ribeira de Loures esta apresenta um leito rochoso e com sedimentos e um vale
encaixado entre encostas com declives muito acentuados.
Os principais núcleos urbanos da bacia hidrográfica do rio Trancão correspondem à Venda do Pinheiro,
Póvoa da Galega, Tituaria e Milharado.
No que diz respeito às margens do rio Trancão destaca-se a sua ocupação urbana na Venda do Pinheiro
e Póvoa da Galega, com situações de artificialização e sem possibilidade de renaturalização. No
restante percurso do rio regista-se uma vegetação de canaviais, arbustos e matos.
As margens da ribeira de Loures são ocupadas sobretudo por matos, sendo que ao longo dos pequenos
aglomerados encontram-se totalmente artificializadas.

Figura 16: Ribeira da Roussada – Rio Trancão| Póvoa da Galega.
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A bacia hidrográfica da ribeira do Falcão corresponde, no concelho de Mafra, apenas ao seu troço
final que desagua na praia de São Julião.
A vegetação das margens deste pequeno troço é constituída por vegetação rasteira, relativamente
bem conservada e com características das zonas costeiras.
Relativamente à bacia hidrográfica da ribeira da Fonte Boa esta constitui-se como uma das de menor
extensão do concelho de Mafra.
A ribeira da Fonte Boa apresenta um troço muito urbano quer na zona de nascente, no Outeirinho/
Ericeira, quer na foz na praia do Matadouro. No pressuposto anterior a vegetação das suas margens é
diminuta mas com possibilidade de renaturalização em quase toda a sua extensão, exceto na zona da
foz onde as margens foram ocupadas por muros de pedra ou betão.
A bacia hidrográfica da regueira de Barcide, apesar de pequena dimensão constitui-se como um curso
de água de elevado valor ecológico dada a sua proximidade ao oceano Atlântico e à existência de
galerias ripícolas em bom estado, importantes para a manutenção de espécies da fauna e da flora.

De acordo com a avaliação do estado das margens dos cursos de água não foram incluídos nesta
proposta de REN, os troços que não se desenvolvem a céu aberto, desde que localizados em áreas
urbanas consolidadas e sem possibilidade de renaturalização – ver peça desenhada Reserva Ecológica
Nacional por Tipologia de Área, com Exclusões.
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Figura 17: Leitos dos Cursos de Água.

2.2.2.

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

As Zonas Ameaçadas pelas Cheias compreendem as áreas contíguas à margem de um curso de água
que se estendem até à linha alcançada pela cheia com um período de retorno de 100 anos ou pela
maior cheia conhecida, caso não existam dados para calcular a cheia centenária.
A delimitação destas zonas deve incluir áreas suscetíveis de inundação causadas por transbordo de
água do leito de rios e cursos de água devido à ocorrência de caudais elevados, efetuada através de
modelação hidrológica e hidráulica que permita o cálculo das áreas inundáveis com período de retorno
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de pelo menos 100 anos, da observação de marcas ou registos históricos e de dados cartográficos e de
critérios geomorfológicos, pedológicos e topográficos.
No concelho de Mafra a delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias foi realizada com base no
Estudo Hidrológico incluído no trabalho relativo à Avaliação do Ris o de Cheia e de I u dação ,
desenvolvido em 2009 pela TETRAPLANO8 e anexo à presente memória justificativa.
Os Mapas de Inundação e os Mapas de Risco de Inundação, apresentam às cheias associadas a
eventos meteorológicos com período de retorno de 100 anos, tendo em conta a persistência espacial
e temporal da água no terreno. Os trabalhos que conduziram à elaboração dos referidos mapas
incluem:


Recolha e análise de dados existentes.



Levantamentos de campo para recolha de dados complementares relevantes, para a
correta implementação do modelo matemático e para caracterização da ocupação das
zonas ribeirinhas.



Estudos hidrológicos para o estabelecimento de hietogramas, associados ao período de
retorno de 100 anos.



Modelação matemática do escoamento com recurso ao modelo de cálculo computacional
MOHID Land que permite integrar a informação de base da precipitação e relativa às
características do terreno e realizar a modelação hidrodinâmica do escoamento nas linhas
de água.



Elaboração dos Mapas de Inundação e dos Mapas de Risco de Inundação.

Os referidos mapas resultam da simulação numérica elaborada a partir do modelo MOHID Land,
utilizando a cartografia altimétrica e hidrográfica. Os polígonos apresentados nestes mapas foram
construídos sobre o sistema de informação geográfica e apresentam parâmetros hidráulicos de
escoamento, para diferentes secções de cálculo.
Assim, os Mapas de Inundação, à escala 1:20.000, contêm informação de carácter físico sobre o
escoamento ao longo das bacias hidrográficas, apresentando-se as áreas ameaçadas pela cheia
centenária, bem como o caudal máximo (Q), a altura máxima de escoamento medida a partir do

8

CMM | TETRAPLANOS; ávaliaçãoàdoàRis oàdeàCheiaàeàdeàI u daçãoàdoàCo elhoàdeàMafra ; 2009.
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talvegue (h), a velocidade máxima de escoamento (V) e o intervalo de tempo entre o início da
precipitação e a ocorrência do caudal máximo (t) – ver figura seguinte.

Figura 18: Extrato do Mapa de Inundação – Folha 4/5 (CM402).

Estes parâmetros hidráulicos de escoamento foram registados para os diferentes cursos de água e
calculados em diferentes secções do mesmo conforme os Mapas de Inundação, a saber:


Rio Safarujo, com cinco secções de cálculo;



Rio do Cuco, com cinco secções de cálculo;



Ribeira de Pedrulhos/ Sizandro, com seis secções de cálculo;



Rio Lizandro; com oito secções de cálculo;



Rio Trancão, com cinco secções de cálculo;



Ribeira de Loures, com quatro secções de cálculo.

Com o registo dos polígonos das cheias centenárias e os respetivos parâmetros hidráulicos sobre o
sistema de informação geográfica, o Estudo Hidrológico desenvolvido na Avaliação do Risco de Cheia
e de I u dação 9 permite identificar as cotas de cheia e as respetivas coordenadas.
Relativamente aos Mapas de Risco de Inundação, à escala 1:10.000, consideraram-se as áreas
ameaçadas pela cheia centenária, bem como edifícios, construções, equipamentos, infraestruturas e
vias de comunicação, sobre os quais as cheias poderão constituir um risco a pessoas e bens.

9

Idem.
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Os Mapas de Risco de Inundação representam, nos vales dos cursos de água, a distribuição espacial do
nível de perigo a que pessoas e bens estão sujeitos face a uma cheia centenária, baseada numa análise
quantitativa dos resultados de simulação numérica e numa análise qualitativa tendo em conta a
ocupação de cada vale.

Figura 19: Extrato do Mapa de Risco de Inundação – Folha 9/13 (CM388-C).

Face ao exposto, esclarece-se que na delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias, a incluir na REN,
foram considerados os polígonos apresentados nos Mapas de Inundação, relativos à cheia
centenária do Estudo Hidrológico previsto na Avaliação do Ris o de Cheia e de I u dação .
Acresce que, de acordo com o solicitado no parecer da Comissão Nacional da REN, emitido após a
reunião realizada a 26 de fevereiro de 2015, verifica-se a existência de zonas inundáveis para o Rio
Sizandro, no concelho de Mafra, obtidas ao abrigo da Diretiva 2007/60/CE, de 23 de outubro,
transposta para o direito nacional pelo DL n.º 115/2010, de 22 outubro, conforme o publicado em
http://sniambportal.apambiente.pt/diretiva60ce2007/ e consultado a 13 de abril de 2015. Estas zonas
inundáveis correspondem, no concelho de Mafra, à Ribeira de Pedrulhos e ao Rio Pequeno, afluentes
do Rio Sizandro. Salienta-se que a área definida como ZAC na proposta de REN referente à Ribeira de
Pedrulhos é na sua globalidade superior à área delimitada pela Diretiva Comunitária. A área referente
ao Rio Pequeno, não se encontra delimitada como ZAC, no entanto conforme acordado na reunião da
CNREN, face às suas reduzidas dimensões, será alvo de análise mais aprofundada que permita avaliar
a necessidade de a englobar oportunamente em ZAC.
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Figura 20: Zonas Ameaçadas pelas Cheias.
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2.2.3.

Áreas de Máxima Infiltração

As Áreas de Máxima Infiltração, áreas em que, devido à natureza do solo e do substrato geológico e
às condições de morfologia do terreno, a infiltração das águas apresenta condições favoráveis,
contribuindo para a alimentação dos lençóis freáticos.
Conquanto não existam aquíferos relevantes de interesse regional no concelho de Mafra, foram
avaliadas áreas que podem ter interesse para a sustentabilidade do sistema hidrológico, de âmbito
local.
Assim, nesta fase dos trabalhos, foram avaliadas as áreas em função dos seguintes critérios:


Terrenos de recarga de aquíferos estratégicos ou de importância para o abastecimento.



Terrenos permeáveis de formações modernas, como aluviões e depósitos de vertentes
ou terraços, com exceção de terrenos fortemente argilosos.



Formações cársicas ou muito fraturadas.



Falhas geológicas ou maciços geológicos muito fraturados.



Áreas com declives reduzidos, inferiores a 5%.

Para a avaliação dos critérios referidos anteriormente foram consultadas as Cartas Geológicas, e as
respetivas Notícias Explicativas, a Carta Hidrogeológica de Portugal, a Carta de Solos elaborada a partir
dos dados de 1983 pelo Centro Nacional de Reconhecimento Agrário, os PBH do Rio Tejo e das Ribeiras
do Oeste, os Ortofotomapas existentes, a Cartografia à escala 1:10000, homologada pela Direção Geral
do Território e produzida pela Municípia SA para a Câmara Municipal, bem como, a Cartografia Militar
de 1992 e de 2009.
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Figura 21: Principais solos da Carta Geológica de Mafra.

Formações móveis porosas de permeabilidade variável a reduzida:
Areias de aluviões e dunas, de reduzida espessura. Areias e grés argiloso
das praias elevadas e terraços do Quaternário, do Pliocénico, Miocénico e
parte do Cretácico inferior
Formações compactas, fissuradas de permeabilidade variável a reduzida:
Grés argilosos e margosos do Miocénico, Paleogénico e Cretácico superior.
Calcário e grés do Cretácico médio e inferior. Calcários e grés do Jurássico.

Figura 22: Extrato da Carta hidrogeológica.
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Da análise destes elementos, foi confirmada a não existência de aquíferos de interesse regional ou
municipal no território de Mafra mas que existem formações geológicas com relativo interesse para a
infiltração a nível municipal.
Com base nos elementos consultados foi possível identificar algumas formações geológicas com
relativo interesse para a infiltração mas com baixas reservas de água, a saber:


Terrenos permeáveis de formações modernas que correspondem a aluviões constituídos
por areias e cascalheiras de espessura reduzida. Estas formações não apresentam, no
concelho de Mafra, grandes reservas de água, devido à sua reduzida espessura e à sua
dependência dos cursos de água e do seu regime estacional de escoamento.



Formações cársicas ou fraturadas que podem ocorrer em formações carbonatas e ou
eruptivas. As formações carbonatas ocupam a quase totalidade do concelho, sendo, do
ponto de vista aquífero, bastante pobres, devido à predominância de calcários margosos
e argilas. As formações eruptivas aparecem no concelho sob a forma de filões que
impedem a continuidade lateral das camadas aquíferas e reduz a sua dimensão, já por si
diminuta.

De acordo com a análise anterior concluiu-se que para além da não existência de aquíferos de interesse
regional ou municipal, o concelho de Mafra é caracterizado por um sistema hidrogeológico de reduzido
interesse e baixa produtividade.
Contudo, apesar das conclusões anteriores, optou-se por delimitar como Áreas de Máxima Infiltração
os terrenos permeáveis de formações modernas, correspondendo estes aos polígonos de aluviões dos
principais cursos de água, associados às zonas de inundação, designadamente do rio Safarujo, do rio
do Cuco, do rio Lizandro, da ribeira de Pedrulhos, da ribeira de Loures e do rio Trancão.
Após a reunião de concertação com a CCDRLVT e com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
realizada a 22/01/2013, a análise anterior foi aprofundada de modo a considerar outras áreas no
concelho de Mafra, que pelas suas características litológicas e hidrogeológicas deveriam ser incluídas
nas Áreas de Máxima Infiltração.
No pressuposto anterior e de acordo com os elementos enviados pela APA, a 1 de fevereiro de 2013,
foram incluídas nas Áreas de Máxima Infiltração as seguintes áreas:
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Outros depósitos aluvionares, que devido às suas características hidrogeológicas
apresentam descarga dos níveis de água subterrânea mais superficiais, relevantes para
assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade, com
particular incidência na ápoca de estio.



Outras baixas aluvionares, que apesar de não constarem nas Cartas Geológica, a
identificação de inúmeros poços e algumas charcas na Cartografia Militar e nos
Ortofotomapas, sugere a existência de níveis freáticos muito superficiais, os quais podem
ser relevantes para a conservação dos ecossistemas referidos anteriormente.



Formações geológicas Pliocénicas (P), constituídas por areais micáceas e por grés
amarelados10, cuja não identificação de nascentes no contacto desta formação com a
formação subjacente, garante que a água infiltrada na área de afloramento da primeira
irá recarregar a segunda. Estas áreas foram delimitadas entre o Seixal, Achada e Fonte
Boa dos Nabos, sendo que as restantes manchas existentes não foram incluídas por
constituírem, na generalidade, pequenos retalhos preservados no topo das vertentes.



Formações geológicas de Calcários com Rudistas e Camadas com Neolobites
vibrayeanus (C3C), caracterizadas pela existência de aquíferos cársicos, que se podem
desenvolver em profundidade, com caudais de 5 l/s mas que podem, ocasionalmente,
atingir os 60 l/s.

“erviçosàGeológi osàdeàPortugal.à 9 .à CartaàGeológi aàdeàPortugal,à àes alaà : à
Torres Vedras . Lisboa

10
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Figura 23: Áreas de Máxima Infiltração.
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2.2.4.

Cabeceiras das Linhas de Água

As Cabeceiras das Linhas de Água, são áreas côncavas situadas na zona montante das bacias
hidrográficas, tendo por função o apanhamento das águas pluviais de modo a promover a máxima
infiltração das águas e a reduzir o escoamento superficial e consequentemente a erosão.
Para a avaliação das Cabeceiras das Linhas de Água utilizou-se a seguinte metodologia:


Caracterização das bacias hidrográficas e hierarquização das principais linhas de água,
quanto à densidade da rede de drenagem e à ordem dos cursos de água segundo a
classificação de Strahler11.



Identificação dos cursos de água a incluir na presente proposta de REN e respetivas bacias
hidrográficas, conforme o ponto 2.2.1 do presente relatório.



Análise da estrutura morfológica do território, a partir das cartas de hipsometria e de
declives12.



Delimitação de áreas relevantes para o apanhamento das águas pluviais, situadas nas
zonas mais a montante das bacias hidrográficas.

A rede hidrográfica do concelho de Mafra é caracterizada por uma elevada densidade de linhas de
água, sobretudo ao nível da 1ª ordem, com vales muito encaixados e encostas de declives bastante
acentuados nas zonas de cumeada, conforme a análise apresentada nos Estudos de Caracterização,
realizados no âmbito da revisão do PDM de Mafra.
Nas zonas mais a montante das principais bacias hidrográficas, foram analisadas as áreas onde
confluem uma ou mais linhas de água com função de apanhamento. Estas áreas caracterizam-se por
uma maior humidade do solo, que origina uma vegetação mais frondosa, típica das zonas húmidas.

11

Trabalhos desenvolvidos nos Estudos de Caracterização do Território Municipal, no âmbito da revisão do PDM, e no Estudo

dese volvidoà so reàoàte aà ávaliaçãoà doàRis oàdeà Cheiaà eà deàI u daçãoà doà Co elhoàdeà Mafra à CMM|à TETRáPLáNO“;à
2009).
12

Trabalhos desenvolvidos nos Estudos de Caracterização do Território Municipal, no âmbito da revisão do PDM.
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Acresce que, estas áreas correspondem a bacias de receção, relativas a encostas coletoras das águas
pluviais. Às bacias de receção, associam-se solos de elevada capacidade de uso agrícola, dada a maior
humidade do solo. A delimitação destas áreas permite a proteção das zonas de bacias hidrográficas
mais sujeitas à erosão, com o objetivo de incrementar a infiltração das águas pluviais e reduzir o
escorrimento superficial13.
Assim, foram delimitadas como Cabeceiras das Linhas de Água as áreas de apanhamento das águas
pluviais das bacias hidrográficas mais relevantes, relativas a bacias de receção, de modo a garantir a
sustentabilidade do sistema hidrológico.

Figura 24: Cabeceiras das Linhas de Água.

13

Magalhães,àMa uelaàRaposo;à A Arquitetura Paisagista. Morfologia e Complexidade ; 2001; Editora Estampa. Lisboa.
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2.3.

ZONAS DECLIVOSAS

De acordo com a tabela de correspondência entre as tipologias definidas no DL n.º 166/2008, de 22 de
agosto, e as áreas consideradas no DL n.º 93/90, de 19 de março, as zonas declivosas correspondem
ao seguinte:
Tabela 2: Correspondência entre as zonas declivosas do DL n.º 93/90 e o DL n.º 166/2008, de acordo com o anexo IV do
novo RJREN.
ZONAS DECLIVOSAS (D.L. nº 93/90)

TIPOLOGIAS (D.L. n.º 166/2008)

Áreas com risco de erosão

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo

Escarpas
(e outras áreas de elevada suscetibilidade geológica)

Áreas de instabilidade de vertentes

Conquanto exista esta correspondência entre os dois regimes jurídicos da REN, as definições
desenvolvidas para cada uma das tipologias área são distintas face a cada um dos diplomas legais.
Assim, de acordo com o anexo I do DL n.º 93/90 estas áreas correspondem ao seguinte:


Áreas com Risco de Erosão são aquelas que, devido às suas características de solo e
subsolo, declive e dimensão da vertente e outros fatores suscetíveis de serem alterados,
tais como, o coberto vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à perda de solo,
deslizamentos ou quebra de blocos.



Escarpas e outras áreas de elevada suscetibilidade geológica são vertentes rochosas com
declive superior a 45º.

Sendo que no anexo I do DL n.º 166/2008 estas correspondem a:


Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo são áreas que, devido às suas
características de solo e de declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação de
escoamento superficial.



Áreas de Instabilidade de Vertentes são aquelas que, devido às suas características de solo
e subsolo, declive, dimensão e forma da vertente ou escarpa e condições hidrogeológicas,
estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, incluindo os
deslizamentos e a queda de blocos.
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No entanto, após a reunião de concertação com a CCDRLVT, realizada a 18 de Março de 2013, e apesar
das discrepâncias entre as definições das duas tipologias de área nos dois regimes jurídicos, optou-se
por identificar as zonas declivosas à luz do DL n.º 93/90, de modo a proceder-se à publicação da REN
municipal ao abrigo do regime transitório.
A delimitação destas duas tipologias de área, apresentada nos pontos seguintes, seguiu as
metodologias definidas nas Orientações Estratégicas, no Quadro de Referência Regional, de Fevereiro
de 2010, bem como no projeto de RCM, de março de 2011.
Importa referir, que foram reavaliadas as áreas de Escarpas e Outras Áreas de Elevada Suscetibilidade
Geológica, de acordo com a definição estabelecida no DL n.º 93/90.

2.3.1.

Áreas com Risco de Erosão

As Áreas com Risco de Erosão correspondem aquelas que, devido às suas características de solo e
subsolo, declive e dimensão da vertente e outros fatores suscetíveis de serem alterados, tais como, o
coberto vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à perda de solo, deslizamentos ou quebra de blocos.
Estas áreas foram delimitadas de acordo com a metodologia definida no Quadro de Referência
Regional14, que prevê a avaliação integrada do Declive e da Erodibilidade dos solos.
Para o cálculo da erodibilidade dos solos – fator K, foi considerada a relação entre a classificação de
solos do SROA/CNROA/ IEADR (carta de solos de 1983) e o respetivo valor de erodibilidade (T. Pimenta,
INAG, 1998), conforme tabela apresentada no Anexo II.
Assim, foi adquirida pela CMM a carta de solos do CNROA, à escala 1:25.000 e em formato SHAPEFILE,
adaptada à COS 2003 (ortofotomapas). Embora a carta de solos apresente manchas correspondentes
a áreas sociais, estas foram corrigidas a partir da carta de ocupação do solo.

CCDRLVT e IGOT, Universidade de Lisboa. 2010. Reserva Ecológica Nacional da Área Metropolitana de Lisboa - Quadro de
Referência Regional.

14
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Por outro lado, a carta de solos apresenta um variadíssimo conjunto de manchas de solos, às quais
está associada uma percentagem de representação de cada classe. Para a obtenção do valor de
erodibilidade final foi calculada uma média ponderada para cada uma das manchas – ver, como
exemplo, o quadro seguinte e as tabelas em anexo para os tipos de solos presentes concelho de Mafra.
Tabela 3: Exemplo do fator de Erodibilidade (K), por mancha da Carta de Solos.
MANCHA TOTAL

0/a Vcst(a)+Vato(a) 7,3,0

TIPO DE SOLOS

PERCENTAGEM

FACTOR DE ERODIBILIDADE, METROS

Solo1

Solo2

Solo3

1

2

3

K1

K2

K3

K
Final

Vcst(a)

Vato(a)

-

70%

30%

0%

0,36

0,38

-

0,37

Nas manchas relativas a afloramentos rochosos e a áreas sociais foi considerado o fator de
erodibilidade nulo. Após o cálculo do fator K para cada uma das manchas da carta de solos estes foram
agrupados nos seguintes conjuntos de intervalos:
Tabela 4: Valor de fator de Erodibilidade (K).
FACTOR DE ERODIBILIDADE (K)
K≤ ,

Fraco

0,30 <K ≤ ,

Moderado

K> 0,45

Elevado

Para o cálculo do valor do declive foi elaborada uma carta a partir da TIN (Triangulated Irregular
Network) para o concelho tendo por base os dados altimétricos. Esta TIN foi criada com a Extensão 3D
Analyst do software ArcGIS 9.3.1., que produz uma rede de pontos e arestas em forma de triângulos
originando uma superfície que representa um modelo digital de terreno.
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A Carta de Declives foi criada através da ferramenta Slope da Extensão 3D Analyst, que utiliza a TIN
para calcular uma carta que represente a inclinação do terreno. O resultado final corresponde a uma
imagem em que o valor de cada célula (pixel) equivale a 5m de lado e reflete a percentagem mais
elevada de inclinação do terreno entre aquela célula e as suas vizinhas. A Conversão da imagem em
formato vetorial foi feita a partir da ferramenta Convert Raster to Features da Extensão 3D Analyst
que possibilitou a transformação da imagem em polígonos, de acordo com os intervalos apresentados
na tabela seguinte.
Tabela 5: Valor do fator declive (S).
FACTOR DE DECLIVES (S)
“≤ %

Muito Fraco

% <“ ≤8%
8% <“ ≤

Fraco
%

% <“ ≤

%

S> 25 %

Médio
Forte
Muito Forte

Associando os dois fatores obtém-se15 uma matriz de classificação da suscetibilidade dos solos à erosão
hídrica a partir do cruzamento da erodibilidade do solo (K) com o declive (S), apresentada na tabela
em seguinte.
Tabela 6: Matriz de classificação da suscetibilidade dos solos à erosão hídrica.
DECLIVES

15

ERODIBILIDADE

S1: [0 - 5 %[

Er1: fraca
K≤à ,
RE 1/2

Er2: moderada
(K: 0,30 – 0,45)
RE 1/2

Er3: elevada
(K> 0,45)
RE 1/2

S2: [6 – 8%[

RE 2

RE 3

RE 4

S3: [9 - 15%[

RE 3

RE 4

RE 5

S4: [16 – 25%[

RE 4

RE 5

RE 5

S5:> 25%

RE 5

RE 5

RE 5

Que corresponde a uma for aàsi plifi adaàdaàEUP“:àá’à=àK.“
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Desta forma o risco de erosão, designado na tabela por RE, corresponde a:
Tabela 7: Risco de erosão hídrica dos solos.

RE 1

Suscetibilidade de erosão nula

RE 2

Suscetibilidade de erosão ligeira

RE 3

Suscetibilidade de erosão moderada

RE 4

Suscetibilidade de erosão elevada

RE 5

Suscetibilidade de erosão muito elevada

Para efeitos de inclusão na REN, considerou-se a classe RE5 (suscetibilidade de erosão muito elevada),
que inclui os declives acima de 25% para os solos com erodibilidade fraca, e acima de 16% para os
solos de erodibilidade moderada e também RE4 (suscetibilidade de erosão elevada) por razões de
compacidade e continuidade das manchas da REN. Uma vez que não foram encontrados, no concelho
de Mafra, solos de erodibilidade elevada, ou seja onde o K é superior a 45%, a questão não se coloca
para estes.

RE 4
RE 5

Figura 25: Áreas de Risco de Erosão, após aplicação do RE4 e RE5, em formato ArcGIS9.3.1.
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De forma resumida a delimitação das Áreas com Risco de Erosão, obedeceu aos seguintes
procedimentos:


Realização da Carta de Declives e a Carta de Solos, em formato Arc.Gis 9.3.1;



Classificação das manchas da carta de solos em função do valor da erodibilidade;



Sobreposição da carta de declives e consideração das manchas em que S> 25% e K (Fraco), S>
25% e K (Moderado), S (16-25%) e K (Moderado), em formato Arc.Gis 9.3.1;



Retificação das manchas anteriores considerando, em situações de compacidade, áreas com S
(16-25%) e K (Fraco) e S (9-15%) e K (Moderado), em formato Arc.Gis 9.3.1;



Retificação das manchas com menos de 5.000 m2 e afastadas mais de 50 metros, em formato
Arc.Gis 9.3.1;



Delimitação das manchas de forma homogénea e com característica de continuidade, após a
importação dos resultados em formato Arc.Gis 9.3.1 para o AutoCAD MAP3D 2010;



Retificação à cartografia altimétrica e hidrográfica, à rede viária e caminhos. Em algumas
situações foram retificadas manchas de pequena dimensão, até ao limite dos perímetros
urbanos propostos na Planta de Ordenamento, em formato AutoCAD MAP3D 2010.
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Figura 26: Áreas com Risco de Erosão.
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2.3.2.

Escarpas e Outras Áreas de Elevada Suscetibilidade Geológica

Numa primeira fase foi verificada a existência de vertentes rochosas com declive superior a 45º,
segundo os seguintes critérios:


Localização de afloramentos rochosos através da análise da Carta de Solos do CNROA, em
formato SHAPEFILE.



Avaliação das áreas com declive superior a 45º, de acordo com a Carta de Declives, criada
através do software ArcGIS 9.3.1.

Através da análise dos referidos critérios, verifica-se que os afloramentos rochosos mais relevantes e
com declive superior a 45º localizam-se na zona do litoral atlântico, do concelho de Mafra.
De facto, estas áreas correspondem às Arribas e Respetivas Faixas de Proteção, as quais já se
encontram delimitadas na REN, conforme o previsto no ponto 2.1.5. do presente relatório.
Relativamente a Outras Áreas de Elevada Suscetibilidade Geológica estas foram delimitadas de acordo
com as metodologias estabelecidas no Quadro de Referência Regional16 e no Projeto de RCM17.

CCDRLVT e IGOT, Universidade de Lisboa. 2010. Reserva Ecológica Nacional da Área Metropolitana de Lisboa - Quadro de
Referência Regional.
17 Projeto de RCM, enviado a 30 de março de 2011 pela ANMP.

16
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Da abordagem à temática dos riscos e perigos naturais, desenvolvida no âmbito da revisão do
PROTAML, concluiu-se que os movimentos de massa em vertentes com expressão no território
metropolitano são, sobretudo, deslizamentos e desabamentos. Tendo como referência o cruzamento
de dois dos fatores de predisposição ao movimento de massas, a geologia e o declive, verificou-se que
a sua distribuição espacial é bastante distinta, sendo mais significativa na zona norte da AML,
especificamente em Mafra, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, do que na zona sul, onde se
desencadeiam sobretudo em Setúbal.
De acordo com o Quadro de Referência Regional, esta diferenciação entre a zona norte e a zona sul,
deve-se sobretudo à existência de duas unidades morfo estruturais presentes na AML, como sejam a
Orla Mesocenozóica Ocidental e a Bacia do Tejo e Sado, respetivamente.
Na margem norte, os movimentos de massa em vertentes devem-se fundamentalmente à litologia,
estrutura geológica e condições hidrogeológicas, sendo o declive um fator de menor relevo. O Quadro
de Referência Regional destaca as seguintes três unidades litológicas mais suscetíveis à instabilidade
de vertentes: margas, argilas, areias e arenitos do Cretácico superior; calcários e margas do Cretácico
médio; margo-calcárias do Jurássico superior.
Estes movimentos de massa em vertentes têm sido, nos últimos anos, resultado de chuvas intensas
em períodos curtos, que desencadeiam deslizamentos superficiais pelas encostas e movimentos
associados aos cursos de água. No entanto, como não existe um inventário homogéneo para toda a
AML, optou-se por uma abordagem indireta através do cruzamento dos dois principais fatores de
predisposição à instabilidade das vertentes, a litologia e o declive.
Assim, a litologia reflete as propriedades de resistência mecânica dos terrenos, nomeadamente os
seus parâmetros de coesão e ângulo de atrito interno, e o declive controla diretamente as tensões
tangenciais que se verificam nas vertentes . A combinação destas duas variáveis condiciona o regime
hidrológico do solo, através do controlo da permeabilidade e da taxa de infiltração.
No trabalho desenvolvido para o Quadro de Referência Regional, concluiu-se que as zonas suscetíveis
aos movimentos de massa em vertentes se localizam precisamente em Mafra, Loures, Setúbal,
Odivelas e Vila Franca de Xira.
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Para a delimitação das Áreas de Elevada Suscetibilidade Geológica foram adotados os seguintes
procedimentos18:


Fase 1: Registo dos movimentos de massa em vertentes, através da sua inventariação,
determinação da tipologia e respetiva análise.



Fase 2: Identificação e cartografia dos fatores de predisposição que originam o aparecimento
ou a aceleração dos movimentos de massa.



Fase 3: Interpretação dos fatores de predisposição e delimitação das manchas a integrar a REN
como as mais suscetíveis para a ocorrência de movimentos de massa em vertentes.



Fase 4: Validação das manchas da REN através da verificação de inclusão de uma proporção
de 70% dos registos identificados na Fase 1.

Para o registo dos movimentos de massa foram mapeados os dados assinalados pela Proteção Civil
de Mafra, ocorridos entre 2006 e 2009, em formato AutoCAD Map3D. De acordo com a Proteção Civil
foram registadas 33 ocorrências, desencadeadas quase sempre pela precipitação e localizadas,
sobretudo, ao longo das vias e caminhos. Estas ocorrências foram registadas segundo a localização,
época temporal e grau de reincidência.
Tal como foi desenvolvido no Quadro de Referência Regional, também para o território municipal de
Mafra se optou pelo cruzamento dos dois principais fatores de predisposição aos movimentos de
massa em vertentes, a litologia e o declive. O cruzamento destes dois fatores condiciona o regime
hidrológico do solo, uma vez que a litologia apresenta as propriedades de resistência mecânica dos
terrenos e o declive controla diretamente as tensões superficiais que se podem verificar nas vertentes.
Assim e após o mapeamento dos movimentos de massa foi analisada a sua frequência em função das
classes de declive desenvolvidas na Carta de Declives e em função das formações geológicas
apresentadas na Carta Geológica. Estas cartas foram importadas do formato ArcGIS 9.3.1. para o
formato AutoCAD Map3D.

18

Ver também memória justificativa relativa a Movimentos de Massa em Vertentes – Procedimento em ArcGIS em anexo.
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Na tabela em baixo, verifica-se que apesar do maior número de movimentos de massa em vertentes,
registadas no território de Mafra, se localizarem em declives a partir dos 8%, a frequência com que
ocorrem nas zonas de declive com mais de 25% é bastante superior.
Tabela 8: Frequência de ocorrências por classe de declive.

CLASSES DE DECLIVES (%)

Área Total No
Concelho (km2)

Movimentos De
Massa (MM)

0-5
5-8
8-15
15-25
>25

69,4
51,7
98,1
54,7
17,8

0
2
9,8
9,7
11,4
33

Frequência
FreD
(MM/Km2)
0,00
0,04
0,10
0,18
0,64

De acordo com a tabela seguinte, verifica-se que a maior parte das mesmas ocorrências registadas tem
um peso mais significativo nas formações de Rodízio, de Porto Calada e de Ribamar Ribeira de Ilhas, as
quais correspondem a pelitos, arenitos, calcários e conglomerados.
Tabela 9: Frequência de ocorrências por formação geológica.
FORMAÇÕES PREDOMINANTES
C1Ro
C1Rr
C1Vl
C1Pc
C2Cn
J3Fr
J3Ar
C1Re

Formações de Rodízio
Pelitos, arenitos e conglomerados
Formações de Ribamar e Ribeira de Ilhas
Calcários, arenitos e pelitos
Formações de Vale de Lobos
Arenitos, conglomerados e argilitos
Formações de Porto Calada
Arenitos, pelitos, calcários e dolomitos
Formações de Caneças
Calcários, margas, arenitos e dolomitos
Formações de Freixial
Arenitos, margas e calcários
Formações de Arranhó
Calcários e margas
Formações de Regatão
Arenitos, pelitos e dolomitos

Área Total No
Concelho (Km2)

Movimentos De
Massa (MM)

29,6

7

Frequência
FreG
(MM/Km2)
0,24

42,2

8

0,19

7,3

1

0,14

18,6

4

0,22

33,8

2

0,06

69,5

9

0,13

6,9

1

0,15

15,5

1

0,06

33
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Após a identificação e cartografia dos fatores de predisposição à ocorrência de movimentos de massa,
foi necessário proceder à sua interpretação de modo a serem delimitadas as manchas mais suscetíveis
aos movimentos de massa em vertentes e integrá-las na REN.
A interpretação dos fatores de predisposição foi realizada com recurso ao modelo estatístico de
relação espacial, que corresponde ao método probabilístico de relacionamento da frequência de
formações geológicas (FreGn) com a frequência de declives (FreDn), através da seguinte equação de
probabilidades:
Is = FreGn/FreDn
Esta equação de probabilidades resulta na definição de índices de suscetibilidade (Is) para a ocorrência
de movimentos de massa, condicionados a determinados declives e formação geológica. Foi
considerado o índice de suscetibilidade a partir de 0,02 relativo a um valor médio dos resultados da
matriz apresentada na tabela seguinte.
Tabela 10: Índices de suscetibilidade para a ocorrência de movimentos de vertentes.
CLASSES DE DECLIVE
0%-5%

5%-8%

8%-15%

15%-25%

>25%

FORMAÇÕES
PREDOMINANTES

Índices Susceptibilidade (Is)
C1Ro
C1Rr
C1Vl
C1Pc
C2Cn
J3Fr
J3Ar
C1Re

Pelitos, arenitos e conglomerados
Calcários, arenitos e pelitos
Arenitos, conglomerados e argilitos
Arenitos, pelitos, calcários e dolomitos
Calcários, margas, arenitos e dolomitos
Arenitos, margas e calcários
Calcários e margas
Arenitos, pelitos e dolomitos

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,009
0,007
0,005
0,008
0,002
0,005
0,006
0,002

0,024
0,019
0,014
0,022
0,006
0,013
0,015
0,006

0,042
0,034
0,024
0,038
0,011
0,023
0,026
0,012

0,152
0,122
0,088
0,139
0,038
0,083
0,094
0,042

No entanto, uma vez que nas metodologias apresentadas no Quadro de Referência Regional, para a
AML, foi estabelecido o declive crítico inferior a 25% para as rochas sedimentares plásticas,
designadamente margas e argilas, nas formações de Caneças (C2Cn) foi considerado o índice de
suscetibilidade de 0,011, de modo a garantir maior proteção à ocorrência de movimentos de massa.
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Para o desenvolvimento da carta de suscetibilidade de movimentos de massa em vertentes, através
do ArcGIS 9.3.1., com recurso à ferramenta Select by location, foram selecionadas as seguintes
manchas:


Formações do C1Ro para declives superiores a 8%;



Formações do C1Rr para declives superiores a 15%;



Formações do C1Vl para declives superiores a 15%;



Formações do C1Pc para declives superiores a 8%;



Formações do C2Cn para declives superiores a 15%



Formações do J3Fr para declives superiores a 15%;



Formações do J3Ar para declives superiores a 15%;



Formações do C1Re para declives superiores a 25%.

Figura 27: Suscetibilidade de movimentos de massa em vertentes, em formato ArcGIS9.3.1.

Por fim, procedeu-se à validação desta carta através do cruzamento das manchas obtidas com os
registos dos movimentos de massa utilizados para este resultado final. Através desta análise, verificase uma taxa de sucesso de 71%, relativa à proporção de registos mapeados e incluídos na carta de
suscetibilidade de movimentos de massa em vertentes.
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A partir da carta de suscetibilidade de movimento de vertentes e após a sua reconversão do formato
em ArcGIS9.3.1 para o AutoCAD MAP3D 2010, foram delimitadas as Áreas de Instabilidade de
Vertentes.
Esta delimitação baseou-se na inclusão dos polígonos de forma homogénea, com característica de
continuidade e de consolidação das encostas. Foi também considerada a cartografia altimétrica e
hidrográfica, a estrutura viária, bem como os limites dos perímetros urbanos propostos na Planta de
Ordenamento, em situações de pequenas áreas cuja largura mínima não justificava outra classificação
que não a de espaço natural, associado à REN.

Figura 28: Escarpas e Outras Áreas de Elevada Suscetibilidade Geológica.

| Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente | DPTGU

55 | 65

PROCESSO DE DELIMITAÇÃO DA REN
Memória Justificativa da REN
Julho 2015

2.4.

SÍNTESE

A digitalização da REN em vigor, publicada através da RCM n.º 42/2002, de 12 de Março, consistiu num
trabalho de vectorização das áreas marcadas nesta reserva. Neste processo foram encontrados
desajustes quer ao nível da realidade atual, quer ao nível da carta de ordenamento, decorrentes de
erros gráficos e de deformações sofridas por estas cartas ao longo dos anos.
Foi também considerada a REN delimitada na carta de condicionantes do POOC, a qual possui algumas
incompatibilidades com a carta síntese deste mesmo Plano, nomeadamente na sobreposição de
pequenas áreas urbanas com esta reserva.
No quadro em baixo apresentam-se as superfícies da REN, atualmente em vigor para o concelho de
Mafra.
Tabela 11: Síntese da REN em vigor, publicada pela RCM n.º 42/2002, de 12 de Março.
Superfície
(ha)

% da Superfície no
Concelho

326

3,0

Zona Ribeirinha, Águas Interiores

2.106

19,5

Zona Declivosa

7.123

65,8

Tapada Nacional

1.268

11,7

Total REN

10.823

100,0

Total REN no Concelho

10.823

37,1

TIPOLOGIAS DE REN EM VIGOR
Zona Costeira

Comparando a REN em vigor com a REN proposta regista-se um aumento de área, decorrente
sobretudo das Áreas com Risco de Erosão.
Através da sobreposição da peça desenhada Reserva Ecológica Nacional por Tipologia de Área com
a peça desenhada da REN em Vigor, verifica-se que parte significativa das áreas propostas para
integrarem a REN já se encontravam delimitadas nesta reserva.
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No quadro seguinte é apresentada a superfície abrangida por cada uma das tipologias de REN, incluídas
no concelho de Mafra.
Tabela 12: Superfícies incluídas em REN, por tipologia de REN.
Superfície
(ha)

% da superfície
na REN Proposta

Zonas Costeiras (1):

515,497 (1)

1,767

Arribas e Falésias

475,289

1,630

Dunas Litorais

7,945

0,027

Faixa de Proteção do Litoral

14,703

0,050

Praias

17,559

1,767

Ilhas, Ilhéus e Rochedos Emersos no Mar

TIPOLOGIAS DE REN

1,021

-

Faixa ao Longo da Costa Marítima

4.497,640

-

Zonas Ribeirinhas Águas Interiores e Áreas de Apanhamento (2):

3.249,764

11,142

934,935

3,206

Áreas de Máxima Infiltração

2.127,471

7,294

Cabeceiras de Linhas de Água

187,358

0,642

Zonas Declivosas:

16.915,427

57,997

Áreas com Risco de Erosão

11.201,188

38,405

Escarpas e Outras Áreas de Elevada Suscetibilidade Geológica

5.714,238

19,592

20.680,687

70,907

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Total REN com Sobreposições no Concelho

(1)

– Não foram contabilizadas a Faixa ao Longo da Costa Marítima e as Ilhas, Ilhéus e Rochedos, por não integrarem o
território municipal. Também para as restantes áreas das Zonas Costeiras, a superfície de cada uma delas corresponde
apenas à relativa ao território municipal.

(2)

– Não foram contabilizados os Leitos dos Cursos de Água.
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Relativamente ao quadro em baixo são apresentadas as superfícies por tipologias ou conjuntos de
tipologias de REN, incluídas no concelho de Mafra.
Tabela 13: Superfícies incluídas em REN, por tipologia ou conjuntos de tipologia19.
TIPOLOGIAS DE REN
Arribas e Falésias (Arribas)
Dunas Litorais (Dunas)
Faixas de Proteção do Litoral (FPL)

Superfície
(ha)

% da superfície
no Concelho

434,3369

1,4892

5,6721

0,0194

7,0206

0,0241

3.467,3724

11,8884

118,3867

0,4059

1.048,9089

3,5963

53,2940

0,1827

5.744,9619

19,6975

634,7960

2,1765

280,0553

0,9602

ARE | AMI | Arribas e Falésias

0,0028

0,0000

ARE | AMI | Escarpas e Outras Áreas

24,5705

0,0842

ARE | AMI | Escarpas e Outras Áreas | ZAC

2,2986

0,0079

ARE | AMI | ZAC

29,4742

0,1011

ARE | Arribas

1,0702

0,0037

ARE | Arribas | Escarpas e Outras Áreas

0,7492

0,0026

ARE | Cabeceiras

58,6583

0,2011

ARE | Cabeceiras | Escarpas e Outras Áreas

70,5451

0,2419

4.954,8200

16,9884

ARE | Escarpas e Outras Áreas |FPL

0,0063

0,0000

ARE | Escarpas e Outras Áreas | ZAC

13,0736

0,0448

ARE | FPL

0,1389

0,0005

ARE | ZAC

21,1713

0,0726

AMI | Arribas

1,1476

0,0039

AMI | Arribas | FCM | Praias

0,0213

0,0001

AMI | Arribas | ZAC

0,3111

0,0011

AMI | Dunas | ZAC

0,7730

0,0027

AMI | Escarpas e Outras Áreas

4,9189

0,0169

AMI | Escarpas e Outras Áreas | ZAC

0,1288

0,0004

AMI | FCM | Praias

0,0408

0,0001

AMI | FCM | Praias | ZAC

0,1231

0,0004

AMI | FPL

0,3540

0,0012

AMI | FPL | ZAC

3,8454

0,0132

728,2525

2,4969

0,1855

0,0006

Faixa ao Longo da Costa Marítima (FCM)
Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC)
Áreas de Máxima Infiltração (AMI)
Cabeceiras das Linhas de Água (CLA)
Áreas com Risco de Erosão (ARE)
Escarpas e Outras Áreas de Elevada Suscetibilidade Geológica (Escarpas e Outras
Áreas)
ARE | AMI

ARE | Escarpas e Outras Áreas

AMI | ZAC
Arribas | Dunas

19

Conforme quadro 1 da Instrução de Processos de Delimitação da REN para Efeitos de Agendamento na CNREN; DGT; 2011.
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Superfície
(ha)

% da superfície
no Concelho

Arribas | Escarpas e Outras Áreas

0,8265

0,0028

Arribas | FCM

23,0281

0,0790

Arribas | FCM | Praias

11,5100

0,0395

Arribas | FCM | Praias | ZAC

1,5831

0,0054

Arribas | FCM | Rochedos

0,0039

0,0000

Arribas | FCM | ZAC

0,0389

0,0001

Arribas | FPL

0,0023

0,0000

Arribas | FPL | Praias

0,0055

0,0000

Arribas | Praias

0,0076

0,0000

Arribas | ZAC

0,4591

0,0016

Cabeceiras | Escarpas e Outras Áreas

4,8601

0,0167

Dunas | ZAC

1,3119

0,0045

Escarpas e Outras Áreas | ZAC

2,6446

0,0091

984,7276

3,3763

FCM | Praias | Rochedos

0,0102

0,0000

FCM | Praias | ZAC

8,1714

0,0280

FCM | Rochedos

1,0067

0,0035

FPL | Praias

0,1646

0,0006

FPL | ZAC

3,1660

0,0109

Praias | ZAC

0,0150

0,0001

Total REN
(Incluindo FCM e Ilhas, Ilhéus e Rochedos Emersos no Mar)

18.755,0287

64,3046

Total REN no Concelho
(Não incluindo FCM e Ilhas, Ilhéus e Rochedos Emersos no Mar)

14.300,765

49,0324

TIPOLOGIAS DE REN

FCM | Praias
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3.

REN PARA O CONCELHO DE MAFRA, ÁREAS EXCLUÍDAS

3.1.

JUSTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXCLUÍDAS

As Áreas Excluídas foram discriminadas de acordo com o documento de Instrução de Processos de
Delimitação da REN para Efeitos de Agendamento na CNREN, produzido pela Direção Geral do
Território (DGT), e resumem-se a:


Área efetivamente já comprometidas, legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas;



Áreas para satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas,
equipamentos ou infraestruturas.

Em anexo à presente memória justificativa são apresentadas tabelas por tipo de exclusão (Tabela I.1 e
Tabela II.1), com a respetiva justificação cada uma das áreas. Nas referidas tabelas e na peça
desenhada Reserva Ecológica Nacional por Tipologia de Área, com Áreas de Exclusão, foram
identificadas as seguintes áreas:


C.1 a C.264,à o deà C à orrespo deà às áreas efetivamente já comprometidas, legalmente
construídas, licenciadas ou autorizadas.



E.1 a E.11, o deà E à orrespo deàaà reasàaàex luiràparaàsatisfaçãoàdeà arê iasàexiste tes,àe à
termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas.

Relativamente às Áreas Excluídas para Satisfação de Carências Existentes estas correspondem,
sobretudo, a situações de regularização de atividades económicas existentes que possibilite a
salvaguarda de questões sociais e financeiras. Aquando da regularização destas atividades a Câmara
Municipal deverá solicitar ao proponente a requalificação da área em causa e envolvente, devendo
aplicar em áreas de risco as restrições adicionais à utilização e ocupação previstas no regulamento do
PDM.
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Integra, também, as Áreas Excluídas para satisfação de carências existentes, uma área a classificar
como Solo Urbanizável, localizada em Pinhal dos Frades. Com a possibilidade de urbanização desta
área, será garantida a recuperação do solo destruído durante a extração de inertes, realizada ao longo
dos anos, devendo a Câmara Municipal solicitar aos proponentes a sua requalificação.
Na tabela seguinte é apresentada uma síntese das superfícies por tipologias ou conjunto de tipologias
de REN, a saber:
Tabela 14: Superfícies de Áreas Excluídas da REN, por tipologia ou conjuntos de tipologia20.
TIPOLOGIAS DE REN
PROPOSTA

Áreas efetivamente já comprometidas

Áreas necessárias à satisfação de
carências existentes

Superfície
(ha)

% referente
à tipologia

% da
superfície
no
Concelho

Superfície
(ha)

% referente
à tipologia

% da
superfície
no Concelho

80,1471

18,4527

0,2748

0,0000

0,0000

0,0000

3,6021

3,0426

0,0124

0,0000

0,0000

0,0000

101,1741

9,6457

0,3469

2,6328

0,2510

0,0090

88,8855

1,5472

0,3048

1,2711

0,0221

0,0044

32,8725

5,1784

0,1127

0,0000

0,0000

0,0000

21,6583

7,7336

0,0743

0,0000

0,0000

0,0000

0,6103

2,4839

0,0021

0,0000

0,0000

0,0000

0,4340

1,4725

0,0015

0,0000

0,0000

0,0000

1,2810

2,1838

0,0044

0,0000

0,0000

0,0000

2,7985

3,9669

0,0096

9,4161

13,3476

0,0323

149,2069

3,0113

0,5116

0,4254

0,0086

0,0015

ARE | ZAC

0,8950

4,2275

0,0031

0,0000

0,0000

0,0000

AMI | ZAC

5,4701

0,7511

0,0188

0,0000

0,0000

0,0000

489,0353

-

1,6767

13,7454

-

0,0471

Arribas e Falésias (Arribas)
Zonas Ameaçadas pelas
Cheias (ZAC)
Áreas de Máxima Infiltração
(AMI)
Áreas com Risco de Erosão
(ARE)
Escarpas e Outras Áreas de
Elevada Suscetibilidade
Geológica (Escarpas e Outras
Áreas)
ARE | AMI
ARE | AMI | Escarpas e
Outras Áreas
ARE | AMI | ZAC
ARE | Cabeceiras
ARE | Cabeceiras | Escarpas e
Outras Áreas
ARE | Escarpas e Outras
Áreas

Total de Áreas a Excluir

20

Conforme quadro 4 da Instrução de Processos de Delimitação da REN para Efeitos de Agendamento na CNREN, DGT, 2011.
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3.2.

SÍNTESE

Na tabela seguinte são apresentadas as superfícies da REN às quais se subtraíram as áreas de exclusão,
com parecer favorável das entidades competentes.
Tabela 15: Superfícies incluídas em REN, por tipologia ou conjuntos de tipologia, subtraindo as Áreas Excluídas.
TIPOLOGIAS DE REN
Arribas e Falésias (Arribas)
Dunas Litorais (Dunas)
Faixas de Proteção do Litoral (FPL)

Superfície
(ha)

% da superfície
no Concelho

355,8588

1,2201

5,6721

0,0194

6,4025

0,0220

Faixa da Costa Marítima (FCM)

3467,3709

11,8884

Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC)

113,8400

0,3903

Áreas de Máxima Infiltração (AMI)

923,6811

3,1670

Cabeceiras das Linhas de Água (CLA)

53,2940

0,1827

5.591,9857

0,1917

568,3073

1,9485

ARE | AMI

278,8030

0,9574

ARE | AMI | Escarpas e Outras Áreas

23,9602

0,0822

ARE | AMI | Escarpas e Outras Áreas | ZAC

2,2986

0,0079

ARE | AMI | ZAC

29,6208

0,1001

ARE | Arribas

0,9190

0,0032

ARE | Arribas | Escarpas e Outras Áreas

0,7492

0,0026

ARE | Cabeceiras

57,5273

0,1972

ARE | Cabeceiras | Escarpas e Outras Áreas

75,0605

0,2574

Áreas com Risco de Erosão (ARE)
Escarpas e Outras Áreas de Elevada Suscetibilidade Geológica (Escarpas e
Outras Áreas)

ARE | Escarpas e Outras Áreas

4.883,2671

16,7431

ARE | Escarpas e Outras Áreas |FPL

0,0063

0,0000

ARE | Escarpas e Outras Áreas | ZAC

13,0736

0,0448

ARE | FPL

0,0009

0,0000

ARE | ZAC

21,1713

0,0726

AMI | Arribas

1,1476

0,0039

AMI | Arribas | FCM | Praias

0,0213

0,0001

AMI | Arribas | ZAC

0,3111

0,0011

AMI | Dunas | ZAC

0,7730

0,0027

AMI | Escarpas e Outras Áreas

4,8947

0,0168

AMI | Escarpas e Outras Áreas | ZAC

0,1288

0,0004

AMI | FCM | Praias

0,0408

0,0001

AMI | FCM | Praias | ZAC

0,1231

0,0004

AMI | FPL

0,3540

0,0012

3,8454

0,0132

724,8398

2,4852

AMI | FPL | ZAC
AMI | ZAC
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Superfície
(ha)

% da superfície
no Concelho

Arribas | Dunas

0,1855

0,0006

Arribas | Escarpas e Outras Áreas

0,1666

0,0006

Arribas | FCM

23,0279

0,0790

Arribas | FCM | Praias

11,5100

0,0395

Arribas | FCM | Praias | ZAC

1,5831

0,0054

Arribas | FCM | Rochedos

0,0039

0,0000

Arribas | FCM | ZAC

0,0389

0,0001

Arribas | FPL

0,0023

0,0000

Arribas | FPL | Praias

0,0055

0,0000

Arribas | Praias

0,0076

0,0000

Arribas | ZAC

0,4591

0,0016

Cabeceiras | Escarpas e Outras Áreas

4,7611

0,0163

Dunas | ZAC

1,3119

0,0045

Escarpas e Outras Áreas | ZAC

2,6446

0,0091

TIPOLOGIAS DE REN

FCM | Praias

984,7276

3,3763

FCM | Praias | Rochedos

0,0102

0,0000

FCM | Praias | ZAC

8,1714

0,0280

FCM | Rochedos

1,0067

0,0035

FPL | Praias

0,1646

0,0006

FPL | ZAC

3,1660

0,0109

Praias | ZAC

0,0150

0,0001

Total REN
(Incluindo FCM e Ilhas, Ilhéus e Rochedos Emersos no Mar)

18.252,3193

62,5810

Total REN no Concelho
(Não incluindo FCM e Ilhas, Ilhéus e Rochedos Emersos no Mar)

13.798,9790

47,3120
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