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 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro

Despacho n.º 425/2019
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto -Lei 

n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação que lhe foi conferida 
pelo Decreto -Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro (RJREN), determino a 
correção material da delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) 
do município de Soure, aprovada pela RCM n.º 106/97, de 03 de julho, 
alterada pelo Despacho n.º 5054/2015, de 14 de maio e pelo Despacho 
n.º 11568/2015, de 16 de outubro.

A referida correção material, no perímetro urbano que liga as povoa-
ções de Souselas e Belide, na freguesia de Samuel, foi promovida pela 
Câmara Municipal de Soure, com enquadramento no n.º 3 do mencio-
nado artigo, sobre a tipologia da REN «Áreas com risco de erosão», e 
visa eliminar o erro material que corresponde a uma incongruência da 
Carta da delimitação da REN com a Planta de Ordenamento do Plano 
Diretor Municipal (PDM), que impede a aplicação dos usos e regime 
de edificabilidade previstos, no Regulamento do PDM, para a categoria 
de espaço urbano.

A existência desta incongruência foi confirmada pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), com 
base no processo de delimitação original da REN.

Assim, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 19.º e do 
artigo 13.º do RJREN:

1 — É efetuada a correção material da carta da Reserva Ecológica 
Nacional do município de Soure, republicando a versão aprovada.

2 — A referida carta e a memória descritiva do presente processo 
podem ser consultadas na CCDRC, bem como na Direção -Geral do 
Território.

3 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

10 de dezembro de 2018. — A Presidente, Ana Maria Pereira Abru-
nhosa Trigueiros de Aragão.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT 
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)

46868 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/REN_Carta_de_Delimitação_46868_1.jpg
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 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 646/2019
Foi apresentada pela Câmara Municipal de Palmela, nos termos dos 

artigos n.os 11.º e 16.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alte-
rado pelo Decreto -Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, e pelo Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, uma proposta de alteração da delimitação 
da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o Município de Palmela, 
aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/96, de 22 de 
março de 1996, publicada no Diário da República em 13 de abril de 
1996, alterada pela Portaria n.º 91/2011, publicada no Diário da Re-
pública, 1.ª série, n.º 41 de 28 de fevereiro, pelo Aviso n.º 4779/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 71 de 11 de abril e 
pelo Aviso n.º 9671/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 138, de 19 de julho.

A alteração da delimitação da REN incide no traçado da ribeira da 
Salgueirinha e tem como objetivo enquadrar um conjunto de intervenções 
hidráulicas nessa linha de água, no troço compreendido entre a Rua 
do Parque Industrial e a Barragem da Brejoeira, com uma extensão de 
cerca de 6km, visando em última instância garantir a salvaguarda das 
funções próprias desta linha de água, nomeadamente o ciclo da água, 

a sua funcionalidade hidráulica e hidrológica, a drenagem dos terrenos 
confinantes, o controlo dos processos de erosão, a prevenção dos riscos 
de cheias e a conservação dos habitats e a salvaguarda e preservação 
dos valores naturais fundamentais. Nesse âmbito encontram -se previstas 
3 alterações de traçado, em consonância com o projeto de regularização 
da ribeira da Salgueirinha e que mereceu Declaração de Impacte Am-
biental condicionalmente favorável.

Simultaneamente a CMP decidiu para este troço proceder também à 
correção cartográfica do traçado da ribeira da Salgueirinha representado 
na carta da REN em vigor, tendo por base o traçado identificado em 
imagens aéreas de 1985, 1991 e 1996, ou seja anteriores à publicação da 
carta da REN. Em virtude de se ter verificado que, caso se restringisse 
esta correção ao troço objeto de AIA, o traçado da linha de água ficava 
interrompido num troço a sul do perímetro urbano, decidiu -se prolongar 
essa correção para montante em cerca de 1 km, permitindo deste modo 
dar continuidade e coerência ao traçado.

Assim, a presenta proposta de alteração consiste numa alteração do 
traçado de 3 troços da linha de água, em conformidade com projeto 
objeto de Declaração de Impacte Favorável condicionado, e correção 
do traçado da linha de água, tendo por base informação existente para 
datas anteriores à publicação da carta da REN.

A Câmara Municipal de Palmela, em articulação com o presente 
procedimento, procedeu a uma alteração ao PDM, conforme Aviso 
n.º 9543/2018, publicado no Diário da República, 2.º Série, n.º 135 de 
16 de julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 566/2018, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 10 de agosto.

Em 2018.01.19 realizou -se a conferência de serviços estabelecida no 
RJREN, nomeadamente no seu artigo 15.º

A Agência Portuguesa do Ambiente e a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo pronunciaram -se 
favoravelmente à proposta, nos termos do n.º 2 do artigo 11.º

Nos termos do artigo 11.º daquele diploma legal, a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
aprovou, em 22 de novembro de 2018, a presente alteração à delimitação 
de REN para o Município de Palmela.

Assim:
Considerando o disposto no Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 

com a redação do Decreto -Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, e sub-
sequentes alterações faz -se público o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

Foi aprovada a alteração da delimitação da Reserva Ecológica Na-
cional do Município de Palmela com as áreas a excluir (E8 a E10) e 
área a incluir (E1 a E3) identificadas na planta e no quadro anexo ao 
presente aviso, que dele fazem parte integrante. Procede -se igualmente 
à correção do traçado da linha de água, na situação existente à data da 
publicação da carta de Reserva Ecológica em vigor.

Artigo 2.º
Consulta

A referida planta e a memória descritiva e justificativa do presente 
processo podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, bem como na Direção 
Geral do Território.

Artigo 3.º
Produção de efeitos

A presente delimitação da REN do Município de Palmela produz 
efeitos no dia seguinte à sua publicação.

12 de dezembro de 2018. — O Presidente da Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, João 
Pereira Teixeira. 

 QUADRO ANEXO

Alteração da Reserva Ecológica Nacional do Município de Palmela 

Troço
a excluir 

Extensão
(metros) Tipologia REN afetada Fim a que se destina Síntese da fundamentação

E8 474 Leito do curso de água . . . Execução do Projeto de Regularização da 
Ribeira da Salgueirinha, objeto de DIA 
favorável condicionada.

Projeto de Execução da Ribeira da Salgueirinha, objeto 
de DIA favorável condicionado, ficando a exclusão 
sujeita à execução das obras projetadas.
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Troço
a excluir 

Extensão
(metros) Tipologia REN afetada Fim a que se destina Síntese da fundamentação

E9 257 Leito do curso de água . . . Execução do Projeto de Regularização da 
Ribeira da Salgueirinha, objeto de DIA 
favorável condicionada.

Projeto de Execução da Ribeira da Salgueirinha, objeto 
de DIA favorável condicionado, ficando a exclusão 
sujeita à execução das obras projetadas.

E10 268 Leito do curso de água . . . Execução do Projeto de Regularização da 
Ribeira da Salgueirinha, objeto de DIA 
favorável condicionada.

Projeto de Execução da Ribeira da Salgueirinha, objeto 
de DIA favorável condicionado, ficando a exclusão 
sujeita à execução das obras projetadas.

Troço
a incluir

Extensão
(metros) Tipologia de área REN Síntese da fundamentação

I1 499 Leito do curso de água . . . Projeto de Execução da Ribeira da Salgueirinha, objeto de DIA favorável condicionado, ficando 
a inclusão sujeita à execução das obras projetadas.

I2 249 Leito do curso de água . . . Projeto de Execução da Ribeira da Salgueirinha, objeto de DIA favorável condicionado, ficando 
a inclusão sujeita à execução das obras projetadas.

I3 217 Leito do curso de água . . . Projeto de Execução da Ribeira da Salgueirinha, objeto de DIA favorável condicionado, ficando 
a inclusão sujeita à execução das obras projetadas.

 Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT 
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)

46831 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/REN_Carta_de_Delimitação_46831_1.jpg

46831 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/REN_Carta_de_Delimitação_46831_2.jpg
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 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve

Despacho n.º 426/2019
O Decreto -Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, define o modelo de 

governação dos fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI) 
para o período 20142020, designado por Portugal 2020, compreendendo 
o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo So-
cial Europeu (FSE),o Fundo de Coesão (FC), o Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural (FEADER), o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas (FEAMP) e respetivos programas operacionais 
e programas de desenvolvimento rural (PDR), bem como a estrutura 
orgânica relativa ao exercício, designadamente, das competências de 
apoio, monitorização, gestão, acompanhamento e avaliação, certificação, 
auditoria e controlo nos termos do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, e 
consigna, ainda, o regime de transição entre o Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN) e o Portugal 2020.

No quadro do acompanhamento das dinâmicas regionais definido no 
Decreto -Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, a Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 73B/2014, de 16 de dezembro, procedeu à criação da es-
trutura de missão responsável pela capacitação e qualificação da procura 
e o exercício das competências previstas no mencionado decreto -lei, em 
conformidade com o estatuído no artigo 60.º deste diploma legal.

Estabelece o n.º 3 do Mapa XV do Anexo I da Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 73 -B/2014, de 16 de dezembro, que os elementos, no 
máximo de 5, entre técnicos superiores e assistentes técnicos, incluindo 
o coordenador são designados por despacho do presidente da comissão 
diretiva do Programa Operacional Regional do Algarve.

Nestes termos, por despacho do Senhor Presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, de 17 de dezem-
bro de 2018, foi designado como coordenador do Órgão de Acompa-
nhamento das Dinâmicas Regionais do Algarve o Mestre António José 
Conde Búzio Sampaio Ramos. A Nota Curricular do designado consta 
em anexo ao presente despacho.

O presente despacho produz efeitos a partir de 16.12.2018.
27 de dezembro de 2018. — A Diretora de Serviços de Comunicação 

Gestão Administrativa e Financeira, Ana Lúcia Cabrita Guerreiro.

Nota Curricular — Síntese
1 — Dados Pessoais
Nome: António Sampaio Ramos
Data de Nascimento: 2 -12 -1966

2 — Habilitações Académicas e Formação Complementar
Licenciado em Geografia e Planeamento Regional, Variante Geografia 

Humana, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1991);

Mestrado em Geografia Humana e Planeamento Regional e Local, 
pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1996).

3 — Experiência Profissional (destaques):

Cocoordenação do Relatório do Desenvolvimento & Coesão — 2018, 
produzido pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP (AD&C) 
(2017 -2018);

Cocoordenação da Coleção Políticas & Território (Investigação e 
aprofundamento do conhecimento associado às políticas públicas) 
(20172018);

Representante com carater permanente por indicação do Ministério 
do Planeamento e das Infraestruturas, no grupo de trabalho da OCDE 
responsável pela elaboração das Estratégias de Desenvolvimento de 
países parceiros (Mutual Learning Group for Multi -dimensional Country 
Reviews) (2018)

Dinamização da Rede das Dinâmicas Regionais, no contexto do 
modelo de governação do Portugal 2020, instituído pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2014, de 12 de setembro, contribuindo para a prossecução dos 
objetivos de

Monitorização Territorial, Capacitação e Conhecimento e Articulação 
Multinível (2016 -2018);

Assistente convidado da Faculdade de Economia da Universidade do 
Algarve, no curso de Economia (2018);

Coordenação da monitorização do estado de execução dos ins-
trumentos territoriais, dos investimentos de natureza municipal e a 
territorialização dos fundos, com publicação de reportes trimestrais 
(2016 — 2018);

Coordenação do processo de avaliação e negociação do reco-
nhecimento das Estratégias Locais de Desenvolvimento (EDL) 
das iniciativas de Desenvolvimento Local de Base Comunitária 
(DLBC) Rurais, Costeiras e Urbanas (membro da Comissão de 
Avaliação Nacional em representação do PO CRESC ALGARVE 
2020),(2015 -2016);

Coordenação da equipa que elaborou o Diagnóstico Prospetivo para 
a Região do Algarve e dinamizou o processo de construção do Plano de 
Ação Regional para o período 2014 -2020, (2013 -2014);

Coordenação do processo de elaboração e implementação da Estra-
tégia Regional de Especialização Inteligente do Algarve (RIS3 AL-
GARVE), (20122016);

Coordenação da Comunicação do PO Algarve 21 (2012 - 2015);
Membro do Grupo de Trabalho GT2020 na preparação nacional do 

Portugal 2020 (com intervenção no âmbito da Programação, Negociação, 
definição de Indicadores, Acordo de Parceria) (2012 -2014);

Técnico da Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do 
Território, designado pela comissão de coordenação e desenvolvimento 
regional do Algarve (CCDR), sob parecer da comissão permanente do 
conselho regionais no âmbito da Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, que 
aprovou o regime jurídico da reorganização administrativa territorial 
autárquica (2012);

Professor Adjunto na Escola de Gestão, Hotelaria e Turismo da 
Universidade do Algarve nos cursos de Turismo e Gestão Hoteleira 
(2009 -2012);

Membro da Rede Nacional de Avaliação do QREN (2008 -2014);
Cocoordenação Técnica dos Subsídios para uma Agenda Regional 

do Mar Algarve (2008);
Investigador do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, 

da Universidade de Lisboa (desde 2008);


