
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ACTA N.º 20/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO 

DE 2011: 

No dia vinte e seis de Setembro de dois mil e onze, pelas oito horas e quarenta e cinco 

minutos, no edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu 

extraordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência de Ana Teresa Vicente 

Custódio de Sá, presidente, encontrando-se presentes os vereadores Álvaro Manuel 

Balseiro Amaro, António Fonseca Ferreira, Adília Maria Prates Candeias, Adilo Oliveira 

Costa, José Carlos Matias de Sousa e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

A Ordem do Dia desta reunião de Câmara é constituída pelo seguinte ponto: 

PONTO ÚNICO – Proposta Final de delimitação da Reserva Ecológica Nacional ao nível 

municipal 

 

ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª Presidente cumprimenta o executivo camarário, jornalistas, dirigentes e 

trabalhadores presentes. Refere que esta reunião não tem o Período Antes da Ordem do 

Dia, nem o Período destinado ao Público por ser extraordinária, facto pelo qual vai 

imediatamente dar início à Ordem do Dia. 
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I – GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO ÚNICO – Proposta Final de delimitação da Reserva Ecológica Nacional ao 

nível municipal. 

PROPOSTA N.º GPE 01_20-11: 

«A. ENQUADRAMENTO: 

1. Aquando do início do Processo de Revisão do Plano Director Municipal (PDM) de 

Palmela durante o ano de 2004, ficou estabelecido que a Reserva Ecológica Nacional 

(REN), elaborada à luz do disposto no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, 

aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/96, de 22 de Março, e 

publicada no Diário da República I Série B em 13 de Abril de 1996, apenas seria sujeita 

a alterações de pormenor visando sobretudo actualizações e ajustes de detalhe 

decorrentes da necessária compatibilização cartográfica para o modo digital, ou de 

situações resultantes do normal evoluir e transformação das estruturas territoriais, não 

susceptíveis de prejudicar ecossistemas de sensibilidade ou de risco natural. 

2. Com a evolução daquele diploma e a sua substituição pelo Decreto-Lei n.º 166/08 de 

22 de Agosto, numa fase do processo de Revisão do PDM em que se começavam já a 

delinear as novas propostas de ordenamento, foram introduzidas alterações 

substanciais nos conceitos dos ecossistemas integrantes da REN, levando a Câmara 

Municipal, sob orientação expressa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), a decidir, em Novembro de 2008, pela 

abertura de um procedimento com vista à sua redelimitação. 

3. Desde então e até à data, foram concretizadas diversas reuniões conjuntas da Câmara 

com aquela entidade, no sentido de clarificar os termos de referência para a 

redelimitação em causa e o acordar de prazos e formas de colaboração técnica, tendo 

ficado acordado desde o início do processo, que a autarquia desenvolveria os estudos 

ao abrigo dos conceitos instituídos pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, 

não obstante as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional para a sua 

delimitação, a publicar em Portaria, ainda não se encontrassem aprovadas. 

4. Para fazer face à inexistência de publicação destas aludidas orientações estratégicas, 

a câmara municipal estabeleceu contacto com diferentes entidades, tanto da 

administração central como privadas, que melhor ajudassem à definição dos 
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ecossistemas da REN, valendo-se ainda de estudos desenvolvidos nos últimos anos, 

que melhor também, por sua vez, fundamentassem a proposta de redelimitação. 

Destes destacam-se nomeadamente, o “Estudo das Áreas Inundáveis do Concelho de 

Palmela” e o “Estudo Hidrogeológico e Perímetros de Protecção das Captações de 

Abastecimento Público”. Assim, com base nestes elementos e em diversas 

metodologias fundadas exclusivamente na estrutura geomorfológica, pedológica e 

biofísica do território, foi elaborada e concluída uma proposta, entretanto remetida à 

CCDR-LVT para parecer, no dia 8 de Setembro do ano transacto.  

5. Não obstante e em face da continuada não publicação da Portaria em causa e da 

consequente falta de resposta por parte da CCDRLVT, foram solicitadas junto desta 

entidade orientações com o intuito de ultrapassar o impasse surgido no processo de 

redelimitação da REN. Em decurso desta diligência e das sugestões então colhidas, foi 

reelaborada uma nova proposta, construída agora de forma a conciliar os conceitos da 

actual legislação com as nomenclaturas da anterior (Decreto-Lei n.º 93/90). Uma vez 

esta concluída, foi novamente remetida à CCDRLVT para parecer, há cerca de um 

mês, sem termos ainda obtido até ao momento nenhum comentário. 

B. PROPOSTA: 

Pelo exposto, considerando as vicissitudes deste processo de redelimitação da REN 

municipal, do qual está em muito dependente a estabilização das propostas de 

ordenamento para o território concelhio e, consequentemente, a conclusão da proposta de 

Revisão do PDM, considerou-se oportuno, tendo em conta o disposto no ponto 1 do artigo 

10.º do Decreto-Lei n.º 166/2008 quanto às atribuições e responsabilidades da Câmara 

Municipal neste âmbito, apresentar-lhe e submeter à sua consideração a presente 

proposta de delimitação de acordo com o dossier anexo, a ser posteriormente remetida 

para aprovação, nos termos da lei, aos pertinentes órgãos da Administração Central, 

ficando-se a aguardar da parte destes os necessários desenvolvimentos e adequadas 

decisões, mas prosseguindo-se contudo, com a conclusão do processo de Revisão do 

Plano Director Municipal sob o enquadramento da deliberação que agora vier a resultar da 

presente proposta.» 

Sobre a proposta de Proposta Final de delimitação da Reserva Ecológica Nacional 

ao nível municipal numerada GPE 01_20-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira apresenta cumprimentos e tece as seguintes 

considerações à proposta em apreciação: 

. Opina que a maioria do executivo em gestão procedeu do modo como devia. Esta 

proposta devia estar a ser elaborada (e em parte está), em termos técnicos, ao abrigo da 
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legislação da REN (Reserva Ecológica Nacional) que data de 2008, embora juridicamente 

não estejam cumpridos os procedimentos que competem à Administração Central: a 

apresentação das orientações estratégicas e dos critérios para delimitação da REN, ou 

seja, a materialização dos critérios da legislação datada de 2008. Ainda assim, e perante 

os atrasos e a indefinição da Administração Central, a Câmara Municipal de Palmela 

diante da importância que tem decisiva a delimitação da REN para a conclusão do Plano 

Director Municipal (PDM) decide avançar e fê-lo muito bem. Esta é uma forma de provocar 

e obrigar a Administração Central a agir, dando assim prosseguimento às orientações 

estratégicas, quer de âmbito nacional, quer de âmbito regional. Estas são as duas 

condições para se poder elaborar este processo de REN ao nível municipal. Desconhece o 

que se passa em relação às orientações nacionais que estão previstas para publicação, 

mas é do seu conhecimento que a REN regional foi elaborada, tendo a legislação sido 

preparada entre os anos de 2005 e 2007, e publicada a nova legislação da REN em 2008. 

Entretanto a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR), em 

articulação com a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, avançou com a 

revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) e a equipa que estava a 

trabalhar na revisão deste Plano apressou a elaboração da REN regional. A REN regional 

ficou concluída em Abril / Maio de 2009 e foi entregue à Secretaria de Estado de 

Ordenamento do Território. Na altura, o Sr. Secretário de Estado transmitiu-lhe que a 

mesma não podia ser aprovada, porque estava dependente dos critérios nacionais e das 

orientações nacionais. Compreendem-se estas precedências formais, mas a verdade é 

que não foram elaborados, ou pelo menos não foram aprovados, os critérios nacionais. 

Pela leitura da proposta e da conversa tida com o Chefe da Equipa Multidisciplinar do 

Gabinete de Planeamento Estratégico fica com a ideia que nas reuniões havidas com a 

CCDR se tenham disponibilizado informalmente alguns dados. A definição dos critérios 

nacionais é necessária para dar às Câmaras Municipais a garantia de que o que está a ser 

elaborado a nível municipal se ajusta ao que está determinado em termos regionais.  

. Sublinha a importância deste instrumento de delimitação da Reserva Ecológica Nacional 

ao nível municipal, sendo também importante o instrumento ao nível regional.  

. A legislação sobre esta matéria (REN)  só existe desde 1983. É de opinião que se este 

instrumento tivesse existido mais cedo, a partir dos anos em que o País começou a 

crescer (na década de 60), talvez o País não estivesse tão retalhado e desordenado. A 

legislação datada de 1983 sobre esta matéria foi muito importante, ainda que (como 

noutras matérias), a legislação pioneira tem os seus problemas e foi muitas vezes 

apelidada com alguma razão de “fundamentalista”. Considera que a legislação não era 

“fundamentalista”, mas sim a forma como era interpretada e aplicada é que tem muito de 

fundamentalismo. A legislação foi revista em 1990 e, posteriormente, em 2008. Defende 
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que a legislação publicada em 2008 é bastante objectiva e está bem sistematizada naquilo 

que são as áreas, os critérios e as metodologias.  

. O concelho de Palmela (tal como se oferece na proposta), para além da sua extensão e 

dimensão tem a seguinte característica: possui sistemas naturais e recursos naturais que 

são valiosíssimos e que em partes se cruzam com esta matéria da REN. A REN incide 

fundamentalmente sobre três áreas de recursos naturais (ou de protecção desses 

recursos naturais): litoral, ciclo da água e áreas de risco. Assim: 

. Litoral – é toda a protecção da faixa litoral (que inclui praias e dunas); 

. Ciclo da água – tem a ver com os cursos da água / albufeiras / áreas estratégicas 

de máxima infiltração ou áreas estratégicas de protecção e recarga dos aquíferos 

(são áreas extensivas no concelho de Palmela e são áreas decisivas, porque este 

concelho está abrangido pelo aquífero Tejo / Sado que, na sua classificação 

nacional, vem de Abrantes até Sines (e que nesta área abrange uma parte 

significativa da Península de Setúbal e todo o concelho de Palmela). Este aquífero 

Tejo / Sado é “somente” a maior reserva de água doce da Península Ibérica, o que 

está internacionalmente reconhecido. Como aquífero que é precisa de ser 

recarregado e é aí que entra a questão das áreas de máxima infiltração. Reconhece 

as dificuldades de delimitação destas áreas, mas a verdade é que é necessário ser 

preventivo neste tipo de matéria. Não tem nada a apontar aos critérios seguidos em 

termos técnicos e metodologias relativamente à proposta apresentada e considera-

os absolutamente correctos: estão bem formulados e bem utilizados. A questão que 

se coloca e que afirma a posição dos vereadores do P.S. é a que passa a expor: 

considera pouco ambiciosa a proposta apresentada em termos do que são a 

protecção dos recursos naturais e a protecção dos fenómenos do ciclo da água, quer 

em termos das linhas de água, quer em termos das áreas de máxima infiltração e 

das áreas de recarga do aquífero. Comparando esta proposta com a actualmente em 

vigor, verifica-se que nas áreas de protecção da REN a definição é de 10.472 

hectares contra os 8.361 hectares actuais e, neste caso, há um aumento. Mas, no 

que respeita às áreas de máxima infiltração há uma redução de cerca de 900 

hectares (dos 4.483 actuais para os 3.587 da proposta apresentada), o que parece 

ser um recuo. No que respeita às linhas de água considera pouco ambiciosa as 

respectivas áreas de protecção. Opina que os vereadores Socialistas não tem 

possibilidade técnica de aferir a proposta nestas matérias em específico, mas 

parece-lhes a mesma pouco ambiciosa, dado que a legislação é para proteger os 

recursos naturais que são valiosos em Palmela e precisam ser defendidos. A 

questão da água / aquífero / do ciclo da água / protecção dos furos de 
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abastecimento de água e das captações para serem feitas é necessária a 

delimitação da REN que obedece a critérios técnicos complexos e sofisticados no 

que respeita às questões geológicas e geotécnica e, ainda, à circulação da água, 

quer superficial, quer subterrânea. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira continua a sua intervenção afirmando a posição dos 

vereadores do P.S. que é a seguinte: 

. A delimitação da REN é diminuta, particularmente nos domínios da protecção dos 

recursos naturais e da protecção dos fenómenos do ciclo da água, sendo os restantes 

domínios menos significativos (áreas de erosão que abrangem fundamentalmente a área 

da Serra da Arrábida e o litoral, no que concerne aos sapais).  

. A Câmara Municipal de Palmela fez bem em avançar com a delimitação da Reserva 

Ecológica Nacional ao nível municipal e consideram que estão certos as metodologias e os 

critérios utilizados. O problema é a aplicação quantitativa.  

O Sr. vereador Fonseca Ferreira menciona, igualmente, que após a aprovação desta 

proposta pela Câmara Municipal, a mesma vai ser enviada à CCDR que, de acordo com a 

lei, tem 22 dias para convocar uma conferência de serviços com as entidades relacionadas 

com a matéria em causa. Será, no seguimento desse processo, que a presente proposta 

vai ser confrontada com o que já existe feito tecnicamente - a REN regional. Espera que 

estejam a ser elaborados os critérios de âmbito nacional. Nessa altura, e com esta 

sustentação técnica, os vereadores do P.S. estão disponíveis e têm todo o interesse em 

acompanhar o processo, quer pela importância que este tem para o ordenamento, quer 

pela sua importância para a salvaguarda ambiental dos recursos em Palmela. Será nessa 

sede que se vão pronunciar, dado que, neste momento, e pelas razões que aduziu não 

lhes é possível fundamentar a ideia que em termos quantitativos é pouco extensa a área 

de delimitação da REN. A experiência que possui na aplicação destas matérias é que no 

início há sempre a versão de se ser o mais defensivo possível e até de chegar ao ponto de 

se ser fundamentalista, quando as interpretações para considerar área de REN chegam a 

ser pensadas ao nível do quintal no meio das povoações. Fundou-se o Pinhal Novo numa 

das zonas mais sensíveis: o aquífero Tejo / Sado. Pelos projectos que existem para a 

Península de Setúbal há seguramente a considerar que a urbe se vai expandir e menos de 

¼ do concelho fica protegido pela proposta em apreço. É evidente que não pretende o 

concelho de Palmela composto por 465 Km2 fosse integralmente coberto por REN. No que 

se relaciona ao Pinhal Novo vai ser aprovado um Plano de Urbanização e a este propósito, 

tem a acrescentar que não defende mini corredores que depois não têm conexões e já 

estão fragmentados, porque as pessoas e a urbe precisam de unidade. Há dois critérios 

pelos quais os vereadores do P.S. se orientam e foram avançados para a revisão do Plano 
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Regional de Ordenamento do Território para a Península de Setúbal. De facto, não 

querem que aconteça à margem Sul do Tejo (na área da Península de Setúbal) o que 

aconteceu à margem Norte: urbanismo desde Cascais, Vila Franca de Xira, Alenquer e 

quase todo o litoral que está profundamente desordenado e retalhado em áreas onde 

existem recursos naturais importantes (exemplo: concelho de Oeiras, serra de Sintra). 

Opina que a única solução é dar à Península de Setúbal as necessidades de expansão 

que carece para progredir, designadamente em termos de urbanização, o que tem de ser 

feito de forma polarizada para evitar a dispersão, particularmente das áreas ilegais. 

Advoga que sejam reforçados dois critérios constantes no PROT: 

1.º - A possibilidade de introduzir novas actividades e novas urbanizações que a 

construção do futuro aeroporto vai permitir, o que deve ser feito de forma polarizada em 

torno dos aglomerados existentes e, eventualmente, de novos aglomerados; 

2.º - O fortalecimento das áreas de protecção máxima, designadamente das áreas 

protegidas. 

A Sr.ª presidente congratula-se pelo facto de o Sr. vereador Fonseca Ferreira dar o seu 

acordo quanto à interpretação feita pela Câmara Municipal e tomada de decisão para, num 

contexto de ausência de clarificação das orientações estratégicas, avançar com a 

delimitação da REN ao nível municipal. Na prática a Câmara Municipal “arriscou” uma 

interpretação da REN no concelho.  

Quanto às questões de conteúdo, a Sr.ª presidente refere que respeita a opinião do Sr. 

vereador Fonseca Ferreira, mas é de opinião que não se pode ser fazer uma leitura tão 

linear. Solicitou, inclusivamente, o contributo do Sr. vereador pelo seu conhecimento e 

experiência nesta área, mas defende que a interpretação não pode ser a de que há uma 

redução das áreas de REN neste concelho. E justifica: de acordo com o que a legislação 

impõe, o Gabinete de Planeamento Estratégico desta Autarquia teve em conta na 

elaboração desta proposta a apreciação e introdução de outros valores considerados na 

lei. O quadro apresentado definindo as várias áreas que passam a ter tratamento ou a 

serem defendidas leva ao aumento das zonas sensíveis (por exemplo: leitos nos cursos de 

água / zonas das albufeiras / faixa de protecção delimitada / zonas ameaçadas por 

cheias). Embora, no conjunto, haja uma redução nas áreas de máxima infiltração no que 

respeita à água há outras categorias que são reforçadas e, globalmente, isso pode ser 

considerado como um elemento que contribui para proteger essas zonas. É de opinião que 

este tipo de matéria deve ser consensualizado entre o executivo municipal. A delimitação 

da REN ao nível municipal é absolutamente decisiva para a defesa do território e 

qualidade de vida das pessoas. A experiência feita ao longo dos anos de vigência do PDM 

dita que há áreas que não são de todo perceptíveis, e dá o seguinte exemplo: há muitos 
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anos desapareceram completamente do território algumas linhas de água e deixa de haver 

registo da sua existência, pelo que não se compreende o facto de, em alguns casos, 

continuarem a existir zonas defendidas com critérios de máxima protecção. Há um 

desenho contendo os casos concretos de alterações que a aplicação destas regras traduz 

no território, o que origina que alguns casos possam, de acordo com os novos critérios, 

deixar de estar influenciados pela REN, passando novas zonas a ser abrangidas pela 

REN.  

A solicitação da Sr.ª presidente intervém o chefe da equipa multidisciplinar do Gabinete 

de Planeamento Estratégico para prestar os necessários esclarecimentos. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que a sua intervenção não vai incidir 

sobre as questões de ordem técnica, porque o Sr. vereador Fonseca Ferreira já o fez.  

Menciona que nas reuniões de Câmara aquando da apreciação das propostas 

relacionadas com o planeamento e as novas urbanizações tem sido abordado, por 

diversas vezes, o tema das linhas de cabeceira. Pela leitura da proposta fica perceptível 

que o que está em causa é a diminuição das áreas de máxima infiltração e que as linhas 

de cabeceira que antes existiam e estavam cartografadas deixaram de existir. Observa 

que o estudo dos cursos de água relevantes data de 2009, e o estudo dos perímetros de 

protecção é de 2006. O trabalho foi desenvolvido em estudos que foram elaborados há 

cinco anos e, entretanto, pode ter havido alterações. O facto de no texto se reconhecer a 

função de drenagem no concelho necessária a assegurar a continuidade mostra que há, 

da parte dos técnicos, a preocupação pela salvaguarda destas questões.  

Finaliza dizendo que vereadores do P.S. estão disponíveis para acompanhar o processo 

em apreço.  

Em relação à extensão da área de REN, o Sr. vereador Fonseca Ferreira observa que se 

baseou no quadro (página 34) do relatório, mas há áreas que estão sobrepostas. 

Considerando que, em determinadas áreas se verifica a sobreposição de algumas 

tipologias, a área total do concelho afecta a este regime traduz-se em cerca de 15,8%, o 

que significa um decréscimo de área face à anterior delimitação que correspondia a cerca 

de 17,8%, devendo-se este facto sobretudo à redefinição dos critérios a utilizar na 

delimitação das áreas de máxima infiltração. É no que acaba de referir que fundamenta 

em termos gerais a sua tese. No momento em que as questões ambientais, e 

concretamente da água, são objecto da maior importância de reforço e das medidas de 

protecção, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, sucede que se está 

a encurtar a área de protecção dos recursos naturais com esta proposta de delimitação da 

REN ao nível municipal.  
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A Sr.ª presidente menciona que a presente proposta procura ter em consideração todos 

os aspectos que são dados para aferir e contempla as áreas sensíveis no concelho. 

Inevitavelmente há que corrigir áreas que deixam de ser consideradas áreas sensíveis. A 

proposta em apreço foi elaborada com base nos documentos que estão à disposição e se 

houver uma diferença substantiva, nomeadamente a partir das orientações nacionais, 

concerteza que se vai reapreciar a delimitação da REN ao nível municipal. Não houve da 

parte da Câmara Municipal nenhuma intenção de reduzir a protecção das áreas sensíveis 

do concelho. Fez-se a aplicação que parece correcta dos instrumentos ao dispor. A 

orientação geral no sentido da defesa das questões relacionadas com o ciclo da água não 

inviabiliza que a mancha de REN seja apreciada com mais rigor e, eventualmente, 

corrigida.  

O Sr. vereador Fonseca Ferreira observa que o artigo 6.º do diploma obriga a que, 

durante o processo de elaboração, os trabalhos estejam disponíveis no site da Câmara 

Municipal para que o processo possa ser acompanhado e participado. Pretende que lhe 

confirmem se tal procedimento foi efectuado. 

A pedido da Sr.ª presidente volta a intervir o chefe da equipa multidisciplinar do Gabinete 

de Planeamento Estratégico para adicionar os esclarecimentos julgados necessários.  

O Sr. vereador Fonseca Ferreira cita o artigo 6.º “(...) ao longo da elaboração das 

orientações estratégicas de âmbito nacional e regional, e ao longo da elaboração da 

delimitação da REN a nível municipal, as entidades públicas competentes devem facultar 

aos interessados nos respectivos sítios da internet todos os elementos (...)”.  

Face à intervenção do Sr. vereador Fonseca Ferreira, a Sr.ª presidente menciona que o 

nível de informação, nesta fase do processo, não contribui com informação que possa ser 

suficientemente esclarecedora. A partir do momento em que as pessoas percebam que, a 

partir dos casos concretos, há alterações no sistema da REN, talvez tenham, nessa altura, 

mais condições para poder participar. A Câmara Municipal e os serviços respectivos estão 

disponíveis para acolher sugestões, e isso mesmo já aconteceu noutros momentos.  

A Sr.ª presidente conclui agradecendo o contributo e os alertas dos Srs. vereadores 

Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa. Dirige, também, o agradecimento à equipa 

técnica que trabalhou na elaboração da presente proposta. Frisa que a equipa técnica tem 

feito um excelente trabalho de investigação, no sentido de procurar conhecer tudo o que 

existe para depois traduzir numa análise mais consubstanciada. 

Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 
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II – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das nove horas e cinquenta e cinco minutos, a Sr.ª presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Maria Pilar Rodrigues Rodriguez, chefe 

de Divisão de Administração Geral, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A chefe de Divisão 

 

Maria Pilar Rodrigues Rodriguez 


