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1. CONSTITUTION OF THE PORTUGUESE REPUBLIC
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA)
Artigo 26.º (Outros direitos pessoais)
1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao
desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao
bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da
vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de
discriminação.
2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e utilização
abusivas, ou contrárias à dignidade humana, de informações relativas às
pessoas e famílias.
3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser
humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das
tecnologias e na experimentação científica.
4. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem
efectuar-se nos casos e termos previstos na lei, não podendo ter como
fundamento motivos políticos.
Artigo 36.º (Família, casamento e filiação)
1. Todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em
condições de plena igualdade.
2. A lei regula os requisitos e os efeitos do casamento e da sua dissolução,
por morte ou divórcio, independentemente da forma de celebração.
3. Os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e
política e à manutenção e educação dos filhos.
4. Os filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse motivo, ser
objecto de qualquer discriminação e a lei ou as repartições oficiais não
podem usar designações discriminatórias relativas à filiação.
5. Os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos.
6. Os filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não
cumpram os seus deveres fundamentais para com eles e sempre
mediante decisão judicial.
7. A adopção é regulada e protegida nos termos da lei, a qual deve
estabelecer formas céleres para a respectiva tramitação.

2.

CIVIL CODE (CÓDIGO CIVIL)

Artigo 262.º (Procuração)
1. Diz-se procuração o acto pelo qual alguém atribui a outrem,
voluntariamente, poderes representativos.
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2. Salvo disposição legal em contrário, a procuração revestirá a forma
exigida para o negócio que o procurador deva realizar.
Artigo 89.º (Nomeação de curador provisório)
1. Quando haja necessidade de prover acerca da administração dos bens
de quem desapareceu sem que dele se saiba parte e sem ter deixado
representante legal ou procurador, deve o tribunal nomear-lhe curador
provisório.
2. Deve igualmente ser nomeado curador ao ausente, se o procurador não
quiser ou não puder exercer as suas funções.
3. Pode ser designado para certos negócios, sempre que as circunstâncias
o exijam, um curador especial.
Artigo 494.º (Limitação da indemnização no caso de mera culpa)
Quando a responsabilidade se fundar na mera culpa, poderá a
indemnização ser fixada, equitativamente, em montante inferior ao que
corresponderia aos danos causados, desde que o grau de culpabilidade
do agente, a situação económica deste e do lesado e as demais
circunstâncias do caso o justifiquem.
Artigo 496.º (Danos não patrimoniais)
1. Na fixação da indemnização deve atender-se aos danos não
patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito.
2 - Por morte da vítima, o direito à indemnização por danos não
patrimoniais cabe, em conjunto, ao cônjuge não separado de pessoas e
bens e aos filhos ou outros descendentes; na falta destes, aos pais ou
outros ascendentes; e, por último, aos irmãos ou sobrinhos que os
representem.
3 - Se a vítima vivia em união de facto, o direito de indemnização
previsto no número anterior cabe, em primeiro lugar, em conjunto, à
pessoa que vivia com ela e aos filhos ou outros descendentes.
4 - O montante da indemnização é fixado equitativamente pelo tribunal,
tendo em atenção, em qualquer caso, as circunstâncias referidas no artigo
494.º; no caso de morte, podem ser atendidos não só os danos não
patrimoniais sofridos pela vítima, como os sofridos pelas pessoas com
direito a indemnização nos termos dos números anteriores.
Artigo 946.º (Doação por morte)
1. É proibida a doação por morte, salvo nos casos especialmente previstos
na lei.
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2. Será, porém, havida como disposição testamenteira a doação que
houver de produzir os seus efeitos por morte do doador, se tiverem sido
observadas as formalidades dos testamentos.
Artigo 985.º (Administração)
1. Na falta de convenção em contrário, todos os sócios têm igual poder
para administrar.
2. Pertencendo a administração a todos os sócios ou apenas a alguns
deles, qualquer dos administradores tem o direito de se opor ao acto que
outro pretenda realizar, cabendo à maioria decidir sobre o mérito da
oposição.
3. Se o contrato confiar a administração a todos ou a vários sócios em
conjunto, entende-se, em caso de dúvida, que as deliberações podem ser
tomadas por maioria.
4. Salvo estipulação noutro sentido, considera-se tomada por maioria a
deliberação que reúna os sufrágios de mais de metade dos
administradores.
5. Ainda que para a administração em geral, ou para determinada
categoria de actos, seja exigido o assentimento de todos os
administradores, ou da maioria deles, a qualquer dos administradores é
lícito praticar os actos urgentes de administração destinados a evitar à
sociedade um dano iminente.
Artigo 1060.º (Noção)
A locação diz-se sublocação, quando o locador a celebra com base no
direito de locatário que lhe advém de um precedente contrato locativo.
Artigo 1105.º (Comunicabilidade e transmissão em vida para o
cônjuge)
1 - Incidindo o arrendamento sobre casa de morada de família, o seu
destino é, em caso de divórcio ou de separação judicial de pessoas e bens,
decidido por acordo dos cônjuges, podendo estes optar pela transmissão
ou pela concentração a favor de um deles.
2 - Na falta de acordo, cabe ao tribunal decidir, tendo em conta a
necessidade de cada um, os interesses dos filhos e outros factores
relevantes.
3 - A transferência ou a concentração acordadas e homologadas pelo juiz
ou pelo conservador do registo civil ou a decisão judicial a elas relativa
são notificadas oficiosamente ao senhorio.
Artigo 1157.º (Noção)
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Mandato é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a praticar um
ou mais actos jurídicos por conta da outra.
Artigo 1403.º (Noção)
1. Existe propriedade em comum, ou compropriedade, quando duas ou
mais pessoas são simultâneamente titulares do direito de propriedade
sobre a mesma coisa.
2. Os direitos dos consortes ou comproprietários sobre a coisa comum são
qualitativamente iguais, embora possam ser quantitativamente
diferentes; as quotas presumem-se, todavia, quantitativamente iguais na
falta de indicação em contrário do título constitutivo.
Artigo 1407.º (Administração da coisa)
1. É aplicável aos comproprietários, com as necessárias adaptações, o
disposto no artigo 985.º; para que haja, porém, a maioria dos consortes
exigida por lei, é necessário que eles representem, pelo menos, metade do
valor total das quotas.
2. Quando não seja possível formar a maioria legal, a qualquer dos
consortes é lícito recorrer ao tribunal, que decidirá segundo juízos de
equidade.
3. Os actos realizados pelo comproprietário contra a oposição da maioria
legal dos consortes são anuláveis e tornam o autor responsável pelo
prejuízo a que der causa.
Artigo 1676.º (Dever de contribuir para os encargos da vida familiar)
1. O dever de contribuir para os encargos da vida familiar incumbe a
ambos os cônjuges, de harmonia com as possibilidades de cada um, e
pode ser cumprido, por qualquer deles, pela afectação dos seus recursos
àqueles encargos e pelo trabalho despendido no lar ou na manutenção e
educação dos filhos.
2 - Se a contribuição de um dos cônjuges para os encargos da vida
familiar for consideravelmente superior ao previsto no número anterior,
porque renunciou de forma excessiva à satisfação dos seus interesses em
favor da vida em comum, designadamente à sua vida profissional, com
prejuízos patrimoniais importantes, esse cônjuge tem direito de exigir do
outro a correspondente compensação.
3 - O crédito referido no número anterior só é exigível no momento da
partilha dos bens do casal, a não ser que vigore o regime da separação.
4. Não sendo prestada a contribuição devida, qualquer dos cônjuges
pode exigir que lhe seja directamente entregue a parte dos rendimentos
ou proventos do outro que o tribunal fixar.
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Artigo 1682.º-A (Alienação ou oneração de imóveis e de
estabelecimento comercial)
1. Carece do consentimento de ambos os cônjuges, salvo se entre eles
vigorar o regime de separação de bens:
a) A alienação, oneração, arrendamento ou constituição de outros direitos
pessoais de gozo sobre imóveis próprios ou comuns;
b) A alienação, oneração ou locação de estabelecimento comercial,
próprio ou comum.
2. A alienação, oneração, arrendamento ou constituição de outros direitos
pessoais de gozo sobre a casa de morada da família carece sempre do
consentimento de ambos os cônjuges.
Artigo 1682.º-B (Disposição do direito ao arrendamento)
Relativamente à casa de morada de família, carecem do consentimento de
ambos os cônjuges:
a) A resolução, a oposição à renovação ou a denúncia do contrato de
arrendamento pelo arrendatário;
b) A revogação do arrendamento por mútuo consentimento;
c) A cessão da posição de arrendatário;
d) O subarrendamento ou o empréstimo, total ou parcial.
Artigo 1691.º (Dívidas que responsabilizam ambos os cônjuges)
1. São da responsabilidade de ambos os cônjuges:
a) As dívidas contraídas, antes ou depois da celebração do casamento,
pelos dois cônjuges, ou por um deles com o consentimento do outro;
b) As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges, antes ou depois da
celebração do casamento, para ocorrer aos encargos normais da vida
familiar;
c) As dívidas contraídas na constância do matrimónio pelo cônjuge
administrador, em proveito comum do casal e nos limites dos seus
poderes de administração;
d) As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges no exercício do
comércio, salvo se se provar que não foram contraídas em proveito
comum do casal ou se vigorar entre os cônjuges o regime de separação de
bens;
e) As dívidas consideradas comunicáveis nos termos do n.º 2 do artigo
1693.º 2. 2. No regime da comunhão geral de bens, são ainda
comunicáveis as dívidas contraídas antes do casamento por qualquer dos
cônjuges, em proveito comum do casal.
3. O proveito comum do casal não se presume, excepto nos casos em que
a lei o declarar.
4. (Revogado pelo Decreto-Lei n.º 496/77, de 25 de Novembro).
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Artigo 1699.º (Restrições ao princípio da liberdade)
1. Não podem ser objecto de convenção antenupcial:
a) A regulamentação da sucessão hereditária dos cônjuges ou de terceiro,
salvo o disposto nos artigos seguintes;
b) A alteração dos direitos ou deveres, quer paternais, quer conjugais;
c) A alteração das regras sobre administração dos bens do casal;
d) A estipulação da comunicabilidade dos bens enumerados no artigo
1733.º.
2. Se o casamento for celebrado por quem tenha filhos, ainda que maiores
ou emancipados, não poderá ser convencionado o regime da comunhão
geral nem estipulada a comunicabilidade dos bens referidos no n.º 1 do
artigo 1722.º.
Artigo 1793.º (Casa de morada da família)
1. Pode o tribunal dar de arrendamento a qualquer dos cônjuges, a seu
pedido, a casa de morada da família, quer esta seja comum quer própria
do outro, considerando, nomeadamente, as necessidades de cada um dos
cônjuges e o interesse dos filhos do casal.
2. O arrendamento previsto no número anterior fica sujeito às regras do
arrendamento para habitação, mas o tribunal pode definir as condições
do contrato, ouvidos os cônjuges, e fazer caducar o arrendamento, a
requerimento do senhorio, quando circunstâncias supervenientes o
justifiquem.
3. O regime fixado, quer por homologação do acordo dos cônjuges, quer
por decisão do tribunal, pode ser alterado nos termos gerais da jurisdição
voluntária.
Artigo 1901.º
Responsabilidades parentais na constância do
matrimónio
1 - Na constância do matrimónio, o exercício das responsabilidades
parentais pertence a ambos os pais.
2 - Os pais exercem as responsabilidades parentais de comum acordo e,
se este faltar em questões de particular importância, qualquer deles pode
recorrer ao tribunal, que tentará a conciliação.
3 - Se a conciliação referida no número anterior não for possível, o
tribunal ouvirá o filho, antes de decidir, salvo quando circunstâncias
ponderosas o desaconselhem.
Artigo 1902.º (Actos praticados por um dos pais)
1 - Se um dos pais praticar acto que integre o exercício das
responsabilidades parentais, presume- se que age de acordo com o outro,
7
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salvo quando a lei expressamente exija o consentimento de ambos os
progenitores ou se trate de acto de particular importância; a falta de
acordo não é oponível a terceiro de boa fé.
2 - O terceiro deve recusar-se a intervir no acto praticado por um dos
progenitores quando, nos termos do número anterior, não se presuma o
acordo do outro ou quando conheça a oposição deste.
Artigo 1903.º (Impedimento de um dos pais)
Quando um dos pais não puder exercer as responsabilidades parentais
por ausência, incapacidade ou outro impedimento decretado pelo
tribunal, caberá esse exercício unicamente ao outro progenitor ou, no
impedimento deste, a alguém da família de qualquer deles, desde que
haja um acordo prévio e com validação legal.
Artigo 1904.º (Morte de um dos progenitores)
Por morte de um dos progenitores, o exercício das responsabilidades
parentais pertence ao sobrevivo.
Artigo 1905.º (Alimentos devidos ao filho em caso de divórcio,
separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou
anulação do casamento)
Nos casos de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração
de nulidade ou anulação do casamento, os alimentos devidos ao filho e
forma de os prestar serão regulados por acordo dos pais, sujeito a
homologação; a homologação será recusada se o acordo não
corresponder ao interesse do menor.
Artigo 1906.º (Exercício das responsabilidades parentais em caso de
divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade
ou anulação do casamento)
1 - As responsabilidades parentais relativas às questões de particular
importância para a vida do filho são exercidas em comum por ambos os
progenitores nos termos que vigoravam na constância do matrimónio,
salvo nos casos de urgência manifesta, em que qualquer dos progenitores
pode agir sozinho, devendo prestar informações ao outro logo que
possível.
2 - Quando o exercício em comum das responsabilidades parentais
relativas às questões de particular importância para a vida do filho for
julgado contrário aos interesses deste, deve o tribunal, através de decisão
fundamentada, determinar que essas responsabilidades sejam exercidas
por um dos progenitores.

8

Informal relations – PORTUGAL
3 - O exercício das responsabilidades parentais relativas aos actos da vida
corrente do filho cabe ao progenitor com quem ele reside habitualmente,
ou ao progenitor com quem ele se encontra temporariamente; porém, este
último, ao exercer as suas responsabilidades, não deve contrariar as
orientações educativas mais relevantes, tal como elas são definidas pelo
progenitor com quem o filho reside habitualmente.
4 - O progenitor a quem cabe o exercício das responsabilidades parentais
relativas aos actos da vida corrente pode exercê-las por si ou delegar o
seu exercício.
5 - O tribunal determinará a residência do filho e os direitos de visita de
acordo com o interesse deste, tendo em atenção todas as circunstâncias
relevantes, designadamente o eventual acordo dos pais e a
disponibilidade manifestada por cada um deles para promover relações
habituais do
filho com o outro.
6 - Ao progenitor que não exerça, no todo ou em parte, as
responsabilidades parentais assiste o direito de ser informado sobre o
modo do seu exercício, designadamente sobre a educação e as condições
de vida do filho.
7 - O tribunal decidirá sempre de harmonia com o interesse do menor,
incluindo o de manter uma relação de grande proximidade com os dois
progenitores, promovendo e aceitando acordos ou tomando decisões que
favoreçam amplas oportunidades de contacto com ambos e de partilha de
responsabilidades entre eles.
Artigo 1907.º (Exercício das responsabilidades parentais quando o
filho é confiado a terceira pessoa
1 - Por acordo ou decisão judicial, ou quando se verifique alguma das
circunstâncias previstas no artigo 1918.º, o filho pode ser confiado à
guarda de terceira pessoa.
2 - Quando o filho seja confiado a terceira pessoa, cabem a esta os
poderes e deveres dos pais que forem exigidos pelo adequado
desempenho das suas funções.
3 - O tribunal decide em que termos são exercidas as responsabilidades
parentais na parte não prejudicada pelo disposto no número anterior.
Artigo 1908.º (Sobrevivência do progenitor a quem o filho não foi
confiado)
Quando se verifique alguma das circunstâncias previstas no artigo 1918.º,
pode o tribunal, ao regular o exercício das responsabilidades parentais,
decidir que, se falecer o progenitor a quem o menor for entregue, a
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guarda não passe para o sobrevivo; o tribunal designará nesse caso a
pessoa a quem, provisoriamente, o menor será confiado.
Artigo 1911.º (Filiação estabelecida quanto a ambos os progenitores
que vivem em condições análogas às dos cônjuges)
1 - Quando a filiação se encontre estabelecida relativamente a ambos os
progenitores e estes vivam em condições análogas às dos cônjuges,
aplica-se ao exercício das responsabilidades parentais o disposto nos
artigos 1901.º a 1904.º
2 - No caso de cessação da convivência entre os progenitores, são
aplicáveis as disposições dos artigos 1905.º a 1908.º
Artigo 1915.º (Inibição do exercício das responsabilidades parentais)
1. A requerimento do Ministério Público, de qualquer parente do menor
ou de pessoa a cuja guarda ele esteja confiado, de facto ou de direito,
pode o tribunal decretar a inibição do exercício das responsabilidades
parentais quando qualquer dos pais infrinja culposamente os deveres
para com os filhos, com grave prejuízo destes, ou quando, por
inexperiência, enfermidade, ausência ou outras razões, se não mostre em
condições de cumprir aqueles deveres.
2. A inibição pode ser total ou limitar-se à representação e administração
dos bens dos filhos; pode abranger ambos os progenitores ou apenas um
deles e referir-se a todos os filhos ou apenas a algum ou alguns.
3. Salvo decisão em contrário, os efeitos da inibição que abranja todos os
filhos estendem-se aos que nascerem depois de decretada.
Artigo 1918.º (Perigo para a segurança, saúde, formação moral e
educação do filho)
Quando a segurança, a saúde, a formação moral ou a educação de um
menor se encontre em perigo e não seja caso de inibição do exercício das
responsabilidades parentais das responsabilidades parentais, pode o
tribunal, a requerimento do Ministério Público ou de qualquer das
pessoas indicadas no n.º 1 do artigo 1915.º, decretar as providências
adequadas, designadamente confiá-lo a terceira pessoa ou a
estabelecimento de educação ou assistência.

Artigo 2010.º (Pluralidade de vinculados)
1. Sendo várias as pessoas vinculadas à prestação de alimentos,
respondem todas na proporção das suas quotas como herdeiros legítimos
do alimentando.
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2. Se alguma das pessoas assim oneradas não puder satisfazer a parte que
lhe cabe, o encargo recai sobre as restantes.
Artigo 2014.º (Outras obrigações alimentares)
1. À obrigação alimentar que tenha por fonte um negócio jurídico são
aplicáveis, com as necessárias correcções, as disposições deste capítulo,
desde que não estejam em oposição com a vontade manifestada ou com
disposições especiais da lei.
2. As disposições deste capítulo são ainda aplicáveis a todos os outros
casos de obrigação alimentar imposta por lei, na medida em que possam
ajustar-se aos respectivos preceitos.
Artigo 2020.º (União de facto)
1 - O membro sobrevivo da união de facto tem o direito de exigir
alimentos da herança do falecido.
2. O direito a que se refere o número precedente caduca se não for
exercido nos dois anos subsequentes à data da morte do autor da
sucessão.
3. É aplicável ao caso previsto neste artigo, com as necessárias
adaptações, o disposto no artigo anterior.
Artigo 2028.º (Sucessão contratual)
1. Há sucessão contratual quando, por contrato, alguém renuncia à
sucessão de pessoa viva, ou dispõe da sua própria sucessão ou da
sucessão de terceiro ainda não aberta.
2. Os contratos sucessórios apenas são admitidos nos casos previstos na
lei, sendo nulos todos os demais, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do
artigo 946.º
Artigo 2181.º (Testamento de mão comum)
Não podem testar no mesmo acto duas ou mais pessoas, quer em
proveito recíproco, quer em favor de terceiro.

3. NATIONALITY ACT 37/81 (LEI DA
NACIONALIDADE)
Artigo 3.º (Aquisição em caso de casamento ou união de facto)
1 - O estrangeiro casado há mais de três anos com nacional português
pode adquirir a nacionalidade portuguesa mediante declaração feita na
constância do matrimónio.
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2 - A declaração de nulidade ou anulação do casamento não prejudica a
nacionalidade adquirida pelo cônjuge que o contraiu de boa fé.
3 - O estrangeiro que, à data da declaração, viva em união de facto há
mais de três anos com nacional português pode adquirir a nacionalidade
portuguesa, após acção de reconhecimento dessa situação a interpor no
tribunal cível.

4. ASSISTED REPRODUCTION ACT 32/2006 (LEI DA
PROCRIAÇÃO ASSISTIDA)
Artigo 6.º (Beneficiários)
1 - Só as pessoas casadas que não se encontrem separadas judicialmente
de pessoas e bens ou separadas de facto ou as que, sendo de sexo
diferente, vivam em condições análogas às dos cônjuges há pelo menos
dois anos podem recorrer a técnicas de PMA.
2 - As técnicas só podem ser utilizadas em benefício de quem tenha, pelo
menos, 18 anos de idade e não se encontre interdito ou inabilitado por
anomalia psíquica.

5.

CRIMINAL CODE (CÓDIGO PENAL)

Artigo 152.º (Violência doméstica)
1 - Quem, de modo reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou
psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas
sexuais:
a) Ao cônjuge ou ex-cônjuge;
b) A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou
tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos
cônjuges, ainda que sem coabitação;
c) A progenitor de descendente comum em 1.º grau; ou
d) A pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade,
deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, que com ele
coabite;
é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave lhe
não couber por força de outra disposição legal.
2 - No caso previsto no número anterior, se o agente praticar o facto
contra menor, na presença de menor, no domicílio comum ou no
domicílio da vítima é punido com pena de prisão de dois a cinco anos.
3 - Se dos factos previstos no n.º 1 resultar:
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a) Ofensa à integridade física grave, o agente é punido com pena de
prisão de dois a oito anos;
b) A morte, o agente é punido com pena de prisão de três a dez anos.
4 - Nos casos previstos nos números anteriores, podem ser aplicadas ao
arguido as penas acessórias de proibição de contacto com a vítima e de
proibição de uso e porte de armas, pelo período de seis meses a cinco
anos, e de obrigação de frequência de programas específicos de
prevenção da violência doméstica.
5 - A pena acessória de proibição de contacto com a vítima deve incluir o
afastamento da residência ou do local de trabalho desta e o seu
cumprimento deve ser fiscalizado por meios técnicos de controlo à
distância.
6 - Quem for condenado por crime previsto neste artigo pode, atenta a
concreta gravidade do facto e a sua conexão com a função exercida pelo
agente, ser inibido do exercício do poder paternal, da tutela ou da
curatela por um período de um a dez anos.

6. PENAL PROCEDURE CODE (CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL)
Artigo 200.º (Proibição e imposição de condutas)
1 - Se houver fortes indícios de prática de crime doloso punível com pena
de prisão de máximo superior a 3 anos, o juiz pode impor ao arguido,
cumulativa ou separadamente, as obrigações de:
a) Não permanecer, ou não permanecer sem autorização, na área de uma
determinada povoação, freguesia ou concelho ou na residência onde o
crime tenha sido cometido ou onde habitem os ofendidos, seus familiares
ou outras pessoas sobre as quais possam ser cometidos novos crimes;
b) Não se ausentar para o estrangeiro, ou não se ausentar sem
autorização;
c) Não se ausentar da povoação, freguesia ou concelho do seu domicílio,
ou não se ausentar sem autorização, salvo para lugares predeterminados,
nomeadamente para o lugar do trabalho;
d) Não contactar, por qualquer meio, com determinadas pessoas ou não
frequentar certos lugares ou certos meios;
e) Não adquirir, não usar ou, no prazo que lhe for fixado, entregar armas
ou outros objectos e utensílios que detiver, capazes de facilitar a prática
de outro crime;
f) Se sujeitar, mediante prévio consentimento, a tratamento de
dependência de que padeça e haja favorecido a prática do crime, em
instituição adequada.
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2 - As autorizações referidas no número anterior podem, em caso de
urgência, ser requeridas e concedidas verbalmente, lavrando-se cota no
processo.
3 - A proibição de o arguido se ausentar para o estrangeiro implica a
entrega à guarda do tribunal do passaporte que possuir e a comunicação
às autoridades competentes, com vista à não concessão ou não renovação
de passaporte e ao controlo das fronteiras.

7. MEDIATION ACT 29/2013 (LEI DA MEDIAÇÃO)
Artigo 9.º (Princípio da executoriedade)
1 - Tem força executiva, sem necessidade de homologação judicial, o
acordo de mediação:
a) Que diga respeito a litígio que possa ser objeto de mediação e para o
qual a lei não exija homologação judicial;
b) Em que as partes tenham capacidade para a sua celebração;
c) Obtido por via de mediação realizada nos termos legalmente previstos;
d) Cujo conteúdo não viole a ordem pública; e
e) Em que tenha participado mediador de conflitos inscrito na lista de
mediadores de conflitos organizada pelo Ministério da Justiça.
2 - O disposto na alínea e) do número anterior não é aplicável às
mediações realizadas no âmbito de um sistema público de mediação.
3 - As qualificações e demais requisitos de inscrição na lista referida na
alínea e) do n.º 1, incluindo dos mediadores nacionais de Estados
membros da União Europeia ou do espaço económico europeu
provenientes de outros Estados membros, bem como o serviço do
Ministério da Justiça competente para a organização da lista e a forma de
acesso e divulgação da mesma, são definidos por portaria do membro do
Governo responsável pela área da justiça.
4 - Tem igualmente força executiva o acordo de mediação obtido por via
de mediação realizada noutro Estado membro da União Europeia que
respeite o disposto nas alíneas a) e d) do n.º 1, se o ordenamento jurídico
desse Estado também lhe atribuir força executiva.
Artigo 11.º (Litígios objeto de mediação civil e comercial)
1 - Podem ser objeto de mediação de litígios em matéria civil e comercial
os litígios que, enquadrando-se nessas matérias, respeitem a interesses de
natureza patrimonial.
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2 - Podem ainda ser objeto de mediação os litígios em matéria civil e
comercial que não envolvam interesses de natureza patrimonial, desde
que as partes possam celebrar transação sobre o direito controvertido.

8. LEI N.O 6/2001 DE 11 DE MAIO ADOPTA MEDIDAS
DE PROTECÇÃO DAS PESSOAS QUE VIVAM EM
ECONOMIA COMUM
(Attached)

9. LEI DAS UNIÕES DE FACTO N.º 23/2010 DE 30 DE
AGOSTO
(Attached)
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Artigo 5.º
[...]

Lei n.º 2/2016
de 29 de fevereiro

Elimina as discriminações no acesso à adoção, apadrinhamento
civil e demais relações jurídicas familiares, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 7/2001, de 11 de maio, à primeira
alteração à Lei n.º 9/2010, de 31 de maio, à vigésima terceira
alteração ao Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 131/95, de 6 de junho, e à primeira alteração ao Decreto-Lei
n.º 121/2010, de 27 de outubro.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente lei elimina as discriminações no acesso
à adoção, apadrinhamento civil e demais relações jurídicas familiares, procedendo à segunda alteração à Lei
n.º 7/2001, de 11 de maio, à primeira alteração à Lei
n.º 9/2010, de 31 de maio, e à vigésima terceira alteração
ao Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 131/95, de 6 de junho.
Artigo 2.º
Alteração à Lei n.º 7/2001, de 11 de maio

O artigo 7.º da Lei n.º 7/2001, de 11 de maio, que adota
medidas de proteção das uniões de facto, alterada pela
Lei n.º 23/2010, de 30 de agosto, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 7.º
[...]

Nos termos do atual regime de adoção, constante do
livro IV, título IV, do Código Civil, é reconhecido a todas
as pessoas que vivam em união de facto nos termos da
presente lei o direito de adoção em condições análogas
às previstas no artigo 1979.º do Código Civil, sem prejuízo das disposições legais respeitantes à adoção por
pessoas não casadas.»
Artigo 3.º
Alteração à Lei n.º 9/2010, de 31 de maio

Os artigos 3.º e 5.º da Lei n.º 9/2010, de 31 de maio, que
permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo,
passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 3.º
[...]

1 — O regime introduzido pela presente lei implica
a admissibilidade legal de adoção, em qualquer das
suas modalidades, por pessoas casadas com cônjuge
do mesmo sexo.
2 — Nenhuma disposição legal ou regulamentar em
matéria de adoção pode ser interpretada em sentido
contrário ao disposto no número anterior.

Todas as disposições legais relativas ao casamento,
adoção, apadrinhamento civil e outras relações jurídicas
familiares devem ser interpretadas à luz da presente lei,
independentemente do sexo dos cônjuges.»
Artigo 4.º
Alteração ao Código do Registo Civil

O artigo 1.º do Código do Registo Civil, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 131/95, de 6 de junho, alterado pelos
Decretos-Leis n.os 36/97, de 31 de janeiro, 120/98, de 8 de
maio, 375-A/99, de 20 de setembro, 228/2001, de 20 de
agosto, 273/2001, de 13 de outubro, 323/2001, de 17 de
dezembro, 113/2002, de 20 de abril, 194/2003, de 23 de
agosto, e 53/2004, de 18 de março, pela Lei n.º 29/2007,
de 2 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de
setembro, pela Lei n.º 61/2008, de 31 de outubro, pelos
Decretos-Leis n.os 247-B/2008, de 30 de dezembro, e
100/2009, de 11 de maio, pelas Leis n.os 29/2009, de 29 de
junho, 103/2009, de 11 de setembro, 7/2011, de 15 de
março, pelo Decreto-Lei n.º 209/2012, de 19 de setembro,
pelas Leis n.os 23/2013, de 5 de março, 90/2015, de 12 de
agosto, e 143/2015, de 8 de setembro, e pelo Decreto-Lei
n.º 201/2015, de 17 de setembro, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 1.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3 — Quando os sujeitos da relação jurídica de filiação, adoção ou apadrinhamento civil estejam casados ou
unidos de facto com pessoa do mesmo sexo, os assentos, averbamentos ou novos assentos de nascimento no
registo civil são efetuados de forma idêntica à prevista
nas leis em vigor para casais de sexo diferente.»
Artigo 5.º
Disposição transitória

1 — Os casais do mesmo sexo que se tenham entretanto
divorciado ou cuja união de facto tenha entretanto cessado
e que se encontravam legalmente impedidos de adotar por
força das disposições alteradas pela presente lei, e em que,
consequentemente, apenas um dos cônjuges ou unidos de
facto seja titular das responsabilidades parentais, podem
submeter um requerimento de adoção do filho do então
cônjuge ou unido de facto, nos termos legalmente aplicáveis, desde que:
a) Reunissem todos os demais requisitos previstos na
legislação sobre adoção no momento da constância do
casamento ou da união de facto;
b) Manifestem expressamente a vontade de constituir o
vínculo de adoção pelo outro cônjuge ou unido de facto,
através de acordo homologado judicialmente.
2 — O disposto no número anterior não dispensa a observância dos procedimentos previstos na lei para a adoção do filho do cônjuge ou unido de facto, não operando
automaticamente qualquer efeito a partir da declaração
referida na alínea b) do número anterior.
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Artigo 6.º
Norma revogatória

É revogado o n.º 4 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 121/2010, de 27 de outubro.
Artigo 7.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no primeiro dia do mês
seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 18 de dezembro de 2015.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
Promulgada em 18 de fevereiro de 2016.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 24 de fevereiro de 2016.

b) Os artigos 2.º e 6.º da Lei n.º 16/2007, de 17 de abril,
na redação imediatamente anterior à da Lei n.º 136/2015,
de 7 de setembro.
Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
Aprovada em 18 de dezembro de 2015.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
Promulgada em 18 de fevereiro de 2016.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 24 de fevereiro de 2016.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.

Lei n.º 4/2016

Lei n.º 3/2016

de 29 de fevereiro

de 29 de fevereiro

Plano Nacional de Prevenção e Controle de Doenças
Transmitidas por Vetores

Revogação das Leis n.os 134/2015, de 7 de setembro, relativa ao
pagamento de taxas moderadoras na interrupção voluntária
da gravidez, e 136/2015, de 7 de setembro (primeira alteração
à Lei n.º 16/2007, de 17 de abril, sobre a exclusão da ilicitude
nos casos de interrupção voluntária da gravidez).

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente lei revoga a Lei n.º 134/2015, de 7 de setembro (sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de
novembro, prevendo o pagamento de taxas moderadoras
na interrupção de gravidez quando for realizada, por opção
da mulher, nas primeiras 10 semanas de gravidez), e a Lei
n.º 136/2015, de 7 de setembro (primeira alteração à Lei
n.º 16/2007, de 17 de abril, sobre exclusão da ilicitude nos
casos de interrupção voluntária da gravidez — proteção da
maternidade e da paternidade).
Artigo 2.º
Norma revogatória

São revogadas:
a) A Lei n.º 134/2015, de 7 de setembro;
b) A Lei n.º 136/2015, de 7 de setembro.
Artigo 3.º
Repristinação

São repristinados:
a) O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de
novembro, na redação imediatamente anterior à da Lei
n.º 134/2015, de 7 de setembro;

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente lei estabelece o Plano Nacional de Prevenção
e Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, como a
febre de dengue, leishmaniose e malária, abreviadamente
designado por Plano Nacional, e define os respetivos âmbito territorial, objetivos gerais e específicos e competências.
Artigo 2.º
Âmbito territorial

As medidas decorrentes do Plano Nacional aplicam-se
a todo o território nacional.
Artigo 3.º
Objetivos gerais

A elaboração e a implementação do Plano Nacional visam evitar a incidência de doenças transmitidas por vetores,
prevenir e controlar processos epidémicos.
Artigo 4.º
Objetivos específicos

O Plano Nacional tem, designadamente, aos seguintes
objetivos específicos:
a) Promover a investigação sobre os agentes de transmissão denominados de vetores;
b) A investigação sobre as doenças humanas de transmissão vetorial, a sua prevenção e controlo;
c) Garantir a monitorização e vigilância da atividade
dos vetores de transmissão;
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d) Prevenir a propagação dos vetores através de ações
de sensibilização e combate para a sua eliminação;
e) Especificar e diferenciar a natureza da vigilância
epidemiológica em período não epidémico e no período
epidémico;
f) Preparar planos de contingência, envolvendo a articulação setorial e esferas de gestão, que tenham como
objetivo minimizar impactos negativos decorrentes de
eventual introdução e instalação de mosquitos invasores;
g) Classificar áreas territoriais de risco, definir zonas
prioritárias para a vigilância e medidas especiais de intervenção e determinar pontos de risco/pontos estratégicos;
h) Propor novas abordagens de prevenção e controlo da
transmissão de doenças associadas a vetores, incluindo a
assistência médica e os meios de informação e educação
para a saúde;
i) Desenvolver parcerias educativas sobre as doenças
humanas de transmissão vetorial;
j) Determinar meios necessários à materialização de
apoios medicamentosos, tratamentos e equipamentos de
prevenção;
k) Articular entidades públicas tais como o Serviço Nacional de Saúde, os serviços regionais de saúde, a comunidade científica e também as autarquias.

Lei n.º 5/2016
de 29 de fevereiro

Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de
novembro, transpondo a Diretiva 2015/121/UE, do Conselho,
de 27 de janeiro de 2015.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente lei altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, transpondo a Diretiva 2015/121/UE, do Conselho, de 27 de janeiro de
2015, que altera a Diretiva 2011/96/UE, do Conselho, de
30 de novembro de 2011, relativa ao regime fiscal comum
aplicável às sociedades-mãe e sociedades afiliadas de
Estados membros diferentes.

Artigo 5.º

Artigo 2.º

Entidade competente

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Coletivas

Compete ao Governo, através do Ministério da Saúde,
elaborar e assegurar a coordenação e desenvolvimento do
Plano Nacional.
Artigo 6.º
Regiões autónomas

Os atos e procedimentos necessários à execução do
Plano Nacional competem às entidades das respetivas
administrações regionais autónomas.
Artigo 7.º
Financiamento

O Plano Nacional dispõe dos meios financeiros necessários à sua aplicação, que são suportados pelo Orçamento
do Estado.
Artigo 8.º
Regulamentação

O Governo regulamenta o disposto na presente lei no
prazo de 90 dias após a sua publicação.
Artigo 9.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor com a publicação do Orçamento do Estado posterior à sua aprovação.
Aprovada em 15 de janeiro de 2016.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
Promulgada em 18 de fevereiro de 2016.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 24 de fevereiro de 2016.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.

Os artigos 14.º e 51.º do Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, passam
a ter a seguinte redação:
«Artigo 14.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3— .....................................
4— .....................................
5— .....................................
6— .....................................
7— .....................................
8— .....................................
9— .....................................
10 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 — O disposto nos n.os 3, 6 e 8 não é aplicável aos lucros e reservas distribuídos quando exista
uma construção ou série de construções que, tendo
sido realizada com a finalidade principal ou uma
das finalidades principais de obter uma vantagem
fiscal que fruste o objeto e finalidade de eliminar
a dupla tributação sobre tais rendimentos, não seja
considerada genuína, tendo em conta todos os factos
e circunstâncias relevantes.
18 — Para efeitos do número anterior, considera-se que uma construção ou série de construções não
é genuína na medida em que não seja realizada por
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razões económicas válidas e não reflita substância
económica.
Artigo 51.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3— .....................................
4— .....................................
5— .....................................
6— .....................................
7— .....................................
8— .....................................
9— .....................................
10 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 — (Revogado.)
12 — (Revogado.)
13 — O disposto no n.º 1 não é aplicável aos
lucros e reservas distribuídos quando exista uma
construção ou série de construções que, tendo sido
realizada com a finalidade principal ou uma das
finalidades principais de obter uma vantagem fiscal
que fruste o objeto e finalidade de eliminar a dupla
tributação sobre tais rendimentos, não seja considerada genuína, tendo em conta todos os factos e
circunstâncias relevantes.
14 — Para efeitos do número anterior, considera-se que uma construção ou série de construções não
é genuína na medida em que não seja realizada por
razões económicas válidas e não reflita substância económica.»
Aprovada em 29 de janeiro de 2016.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
Promulgada em 18 de fevereiro de 2016.

19 de junho e 80/2015, de 14 de maio, uma proposta
de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN)
para o Município de Barcelos, elaborada no âmbito da
revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) do mesmo
município.
A Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional
(CNREN) pronunciou-se favoravelmente sobre a delimitação proposta, nos termos apresentados pela CCDR do
Norte, em conformidade com o disposto no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, aplicável por via
do aludido n.º 2 do artigo 41.º, sendo que os respetivos
pareceres se encontram consubstanciados nas atas das
reuniões daquela Comissão Nacional, realizadas em 22 de
abril e 25 de novembro de 2013, subscritas pelos representantes que a compõem, bem como na documentação
relativa às demais diligências no âmbito do respetivo
procedimento.
Sobre a referida proposta de delimitação foi ouvida a
Câmara Municipal de Barcelos, tendo apresentado parecer do seu Presidente, datado de 10 de janeiro de 2013,
favorável à proposta de delimitação de REN.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 41.º
do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro,
pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de junho, e pelo
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e nos n.os 2 e
3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012,
de 3 de outubro, manda o Governo, pela Secretária de
Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, no uso das competências delegadas
pelo Ministro do Ambiente, previstas na subalínea v) da
alínea c) do n.º 3 do Despacho n.º 489/2016, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 7, de 12 de janeiro
de 2016, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 24 de fevereiro de 2016.

É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional
do Município de Barcelos com as áreas a integrar e a excluir, identificadas na planta e no quadro anexo à presente
portaria que dela faz parte integrante.

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
Artigo 2.º

AMBIENTE
Portaria n.º 34/2016
de 29 de fevereiro

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN)
para a área do Município de Barcelos, foi aprovada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/96, publicada
no Diário da República n.º 91/1996, 1.ª série-B, de 17 de
abril de 1996.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR do Norte) apresentou, nos
termos do disposto no n.º 2 do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.os 239/2012, de 2 de novembro, 96/2013, de

Consulta

A referida planta, o quadro anexo e a memória descritiva
podem ser consultados na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR do Norte),
bem como na Direção-Geral do Território (DGT).
Artigo 3.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz os seus efeitos no dia seguinte ao da respetiva publicação.
A Secretária de Estado do Ordenamento do Território
e da Conservação da Natureza, Célia Maria Gomes de
Oliveira Ramos, em 11 de fevereiro de 2016.

638

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016

639

640

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016

641

642

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016

643

644

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016

645

646

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016

647

648

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016
QUADRO ANEXO
Reserva Ecológica Nacional do Concelho de Barcelos
Exclusões

Áreas a excluir
(n.º de ordem)

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13

C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26

Áreas da REN afetadas

Fim a que se destina

Fundamentação

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . .

Parcela já edificada. Colmatação das manchas de construção já
existentes.
Zonas ameaçadas pelas cheias Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação das manchas de construção já
existentes.
Zonas ameaçadas pelas cheias Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação das manchas de construção já
existentes.
Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos Existência de um equipamento Social e de um Equipamento Desporde utilização coletiva.
tivo — Centro Social de Fragoso e Polidesportivo descoberto.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela maioritariamente ocupada por edificações.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já praticamente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Cabeceiras das linhas de água Espaço de Equipamento e infraes- Edifícios de apoio à Quinta Pedagógica e Ambiental do Colégio
truturas.
Didálvi.
Área de infiltração máxima Espaço de Equipamento e infraes- Quinta Pedagógica e Ambiental do Colégio Didálvi.
truturas.
Cabeceiras das linhas de água Espaço destinado a equipamentos Equipamento Desportivo — Infraestruturas de apoio ao Campo de
de utilização coletiva.
futebol.
Cabeceiras das linhas de água Espaço Residencial (nível III). . . Parcela já praticamente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Cabeceiras das linhas de água Espaço destinado a equipamentos Equipamento Desportivo — Campo de Futebol de Tamel São Fins.
de utilização coletiva.
Apenas metade da área do equipamento se encontra abrangida
pelo ecossistema da REN e fica contíguo à proposta da parcela
de exclusão E30.
Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos Equipamento Desportivo — Campo de Futebol de Carapeços.
de utilização coletiva.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos Equipamento Desportivo — Pavilhão Gimnodesportivo de Campo.
de utilização coletiva.
Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos Equipamento Social — área para alargamento do Cemitério e consde utilização coletiva.
trução da Capela Mortuária.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos Expansão do equipamento escolar — EB1 Oliveira.
de utilização coletiva.
Proposta de exclusão

Áreas a excluir
(n.º de ordem)

C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C38
C39
C40
C41
C42

Áreas da REN afetadas

Fim a que se destina

Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos
de utilização coletiva.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . .
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . .
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . .
Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos
de utilização coletiva.

Fundamentação

Equipamento de Saúde — Extensão de saúde da Lama.

Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Equipamento Desportivo — Campo de Futebol de Perelhal. Metade
da área destinada ao equipamento desportivo encontra-se abrangido pelo ecossistema da REN — Área de infiltração máxima.
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Cabeceiras das linhas de água Espaço destinado a equipamentos Equipamento Desportivo — Campo de Futebol e infraestruturas de
de utilização coletiva.
apoio — polidesportivo, bancadas e edificação.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada. Acerto executado de forma contida, pelo cadastro.
Cabeceiras das linhas de água Espaço destinado a equipamentos Equipamento Desportivo — Campo de Futebol de Vila Frescaínha
de utilização coletiva.
de São Pedro.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos Equipamento Desportivo — Complexo Desportivo de Barcelos.
Área destinada à 2.ª fase de construção do Complexo Desportivo
de utilização coletiva.
de Barcelos (campos de treino e pista de atletismo).
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Áreas a excluir
(n.º de ordem)

C43
C44
C45
C46
C47

C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70
C71
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79
C80
C81
C82
C83
C84
C85
C86
C87
C88
C89
C90

Áreas da REN afetadas

Fim a que se destina

Fundamentação

Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos Equipamento Escolar — Centro Escolar de Vila Boa.
de utilização coletiva.
Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos Equipamento de Saúde — Centro Hospitalar de Barcelos. Implantade utilização coletiva.
ção conforme as indicações fornecidas pela ARS-Norte.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . . Complexo Rodoviário de Barcelos — acessibilidades ao Centro Hospitalar de Barcelos, serviços e infraestruturas de apoio rodoviário.
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Edificações anteriores ao PDM em vigor.
Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos Equipamento Escolar — Instituto Politécnico do Cávado e Ave.
Aferição através do Despacho n.º 13041/09 de 3 de junho, emide utilização coletiva.
tido pelo Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território
e das Cidades.
Zonas ameaçadas pelas cheias Espaço Central (nível III) . . . . . . Parcela já edificada.
Zonas ameaçadas pelas cheias Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada.
Zonas ameaçadas pelas cheias Espaço de Atividades Económicas Parcela já edificada.
(nível III).
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço de Atividades Económicas Existência de unidade industrial.
(nível III).
Zonas ameaçadas pelas Espaço Residencial (nível I) . . . Existência de edificações licenciadas e anteriores ao PDM atualcheias/Área de infiltração
mente em vigor.
máxima.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I) . . . Existência de edificações licenciadas e anteriores ao PDM atualmente em vigor.
Zonas ameaçadas pelas Espaço Residencial (nível I) . . . Existência de edificações licenciadas e anteriores ao PDM atualcheias/Área de infiltração
mente em vigor.
máxima.
Zonas ameaçadas pelas Espaço Residencial (nível I) . . . Existência de edificações licenciadas e anteriores ao PDM atualcheias/Área de infiltração
mente em vigor.
máxima.
Zonas ameaçadas pelas cheias Espaço de Atividades Económicas Existência de unidade industrial anterior ao PDM atualmente em vigor.
(nível III).
Zonas ameaçadas pelas Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada.
cheias/Área de infiltração
máxima.
Zonas ameaçadas pelas Espaço de Atividades Económicas Existência de unidade industrial anterior ao PDM atualmente em vigor.
cheias/Área de infiltração
(nível III).
máxima.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço de Atividades Económicas Existência de uma unidade industrial.
(nível III).
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço de Atividades Económicas Parcela já edificada. Existência de uma unidade industrial.
(nível III).
Área de infiltração máxima Espaço destinado a equipamentos Equipamento Desportivo — Área para edificações e infraestruturas
de utilização coletiva.
de apoio.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço de Atividades Económicas Parcela já edificada. Existência de uma unidade industrial.
(nível III).
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível III). . . Parcela já edificada.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível III). . . Parcela já edificada.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço de ocupação e vocação Existência de uma unidade de restauração anterior ao PDM atualturística.
mente em vigor.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Cabeceiras das linhas de água Espaço destinado a equipamentos Equipamento Desportivo — Campo de Futebol de Milhazes. Apenas
de utilização coletiva.
metade do campo se encontra inserido no ecossistema da REN.
Possuí já bancada construída.
Cabeceiras das linhas de água Espaço destinado a equipamentos Equipamento Religioso — Igreja de Nossa Senhora da Franqueira,
de utilização coletiva.
Parques de Merendas e estruturas de apoio.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
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Áreas a excluir
(n.º de ordem)

Áreas da REN afetadas

C91
C92
C93
C94
C95
C96
C97
C98

Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área

C99
C100
C101
C102
C103
C104
C105
C106
C107
C108
C109
C110
C111

Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Cabeceiras das linhas de água
Área de infiltração máxima

C112

Área de infiltração máxima

C113
C114

Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima

C115
C116
C117

Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima

C118
C119
C120
C121
C122
C123

Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Cabeceiras das linhas de água

C124

Área de infiltração máxima

C125

Cabeceiras das linhas de água

C126
C127
C128

Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Cabeceiras das linhas de água

C129

Área de infiltração máxima

C130
C131
C132
C133
C134
C135
C136
C137

Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área

C138

Área de infiltração máxima

C139
C140
C141
C142

Área
Área
Área
Área

C143

Zonas ameaçadas pelas
cheias/Área de infiltração
máxima.
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . .
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . .
Área de infiltração máxima Espaço de Atividades Económicas
(nível III).
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . .
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . .
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . .
Área de infiltração máxima Espaço agrícola de produção . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . .

C144
C145
C146
C147
C148
C149
C150
C151

de
de
de
de
de
de
de
de

de
de
de
de
de
de
de
de

de
de
de
de

infiltração
infiltração
infiltração
infiltração
infiltração
infiltração
infiltração
infiltração

infiltração
infiltração
infiltração
infiltração
infiltração
infiltração
infiltração
infiltração

infiltração
infiltração
infiltração
infiltração

máxima
máxima
máxima
máxima
máxima
máxima
máxima
máxima

Fim a que se destina

máxima
máxima
máxima
máxima
máxima
máxima
máxima
máxima

máxima
máxima
máxima
máxima

Fundamentação

Espaço de Baixa Densidade . . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .
Espaço agrícola de produção . . .
Espaço destinado a equipamentos
de utilização coletiva.
Espaço de Baixa Densidade . . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .
Espaço de Baixa Densidade . . . .
Espaço de Baixa Densidade . . . .
Espaço de Baixa Densidade . . . .
Espaço de Baixa Densidade . . . .
Espaço Residencial (nível II) . . .
Espaço de Atividades Económicas
(nível III).
Espaço Residencial (nível II) . . .

Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada.
Parcela já edificada.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Equipamento Escolar — parcela para o alargamento do Centro Escolar de Alvelos.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Existência de uma unidade industrial anterior ao PDM atualmente
em vigor.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente, com o afastamento de 10 metros ao leito do curso de água.
Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Espaço de Atividades Económicas Existência de habitação e indústria anterior ao PDM atualmente
(nível III).
em vigor.
Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Espaço destinado a equipamentos Equipamento Desportivo — Polidesportivo descoberto de Bastuço.
de utilização coletiva.
Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço de equipamento e infraes- Aterro Sanitário Intermunicipal — Resulima.
truturas de utilização coletiva
Espaço de equipamento e infraes- Aterro Sanitário Intermunicipal — Resulima.
truturas de utilização coletiva
Espaço destinado a equipamentos Equipamento Social — construção da Casa do Enfermeiro.
de utilização coletiva.
Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço destinado a equipamentos Equipamento Desportivo — Campo de Futebol de Vilar de Figos.
de utilização coletiva.
Surge na continuidade de expansão da área urbana da freguesia.
Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira e da habitação do
proprietário da exploração.
Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço de Atividades Económicas Unidade Industrial já existente.
(nível V).
Espaço de Atividades Económicas Unidade Industrial já existente.
(nível III).
Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Espaço agrícola de produção . . . Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço de Atividades Económicas Unidade Industrial já existente. Área impermeabilizada e linha de
(nível III).
água emparedada do lado do edifício.
Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já edificada. Construção existente há mais de 50 anos. Acerto
cadastral.
Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Existência de cinco explorações agropecuárias/leiteiras.
Unidade Industrial já existente.
Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Existência de exploração agropecuária/leiteira.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.

651

Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 29 de fevereiro de 2016
Áreas a excluir
(n.º de ordem)

C152
E1

Áreas da REN afetadas

Fim a que se destina

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E2
E3
E4
E5

Área
Área
Área
Área

E6
E7
E8

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) —
Urbanizável.
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . .

E9

Cabeceiras das linhas de água Espaço Residencial (nível II) . . .

E10

Cabeceiras das linhas de água Espaço Residencial (nível II) . . .

E11

Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . .

E12

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E13

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E14
E15

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E16

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E17
E18

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E19
E20
E21

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . .

E22

Cabeceiras das linhas de água Espaço Residencial (nível III). . .

E23
E24

Cabeceiras das linhas de água Espaço de Atividades Económicas
(nível III).
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . .

E25
E26

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E27

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E28

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E29

Cabeceiras das linhas de água Espaço de Atividades Económicas
(nível II).
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . .
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . .

E30
E31
E32

de
de
de
de

infiltração
infiltração
infiltração
infiltração

máxima
máxima
máxima
máxima

Espaço Residencial (nível II) . . .
Espaço Residencial (nível II) . . .
Espaço Residencial (nível II) . . .
Espaço Residencial (nível I). . . .

E37
E38

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . .
Área de infiltração máxima Espaço de Atividades Económicas
(nível III).
Área de infiltração máxima Espaço de Atividades Económicas
(nível III).
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . .
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . .

E39

Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . .

E40
E41
E43

Cabeceiras das linhas de água Espaço Residencial (nível II) . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E47
E48

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E49

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . .

E51
E53
E54

Área de infiltração máxima Infraestrutura . . . . . . . . . . . . . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . .
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . .

E33
E34
E35

Fundamentação

Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já edificada. Colmatação das manchas de construção já
existentes.
Colmatação da mancha de construção já existente.
Colmatação das manchas de construção já existentes.
Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação das manchas de construção já existentes.
Expansão urbana alicerçada no equipamento escolar — EB 2,3 de
Fragoso.
Colmatação das manchas de construção já existentes.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação das manchas de construção já existentes.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação das manchas de construção já existentes.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação das manchas de construção já existentes.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação das manchas de construção já existentes.
Parcela já edificada. Colmatação das manchas de construção já
existentes.
Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Colmatação da mancha de construção já existente.
Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Expansão da atividade industrial
existente.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Colmatação da mancha de construção já existente.
Colmatação da mancha de construção já existente. Envolvente ao
Pavilhão Gimnodesportivo de Campo.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Expansão da atividade industrial
existente.
Colmatação da mancha de construção já existente.
Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Expansão da atividade industrial
existente.
Parcela já parcialmente edificada. Área necessária para a expansão
da atividade industrial existente.
Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Expansão urbana num dos maiores núcleos habitacionais da freguesia
de Vila Cova.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Expansão urbana em área completamente infraestruturada e central
da freguesia.
Colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Expansão urbana e colmatação da
mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Expansão urbana e colmatação da
mancha de construção já existente.
Complexo Rodoviário de Barcelos — Variante Norte.
Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
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Áreas a excluir
(n.º de ordem)

Áreas da REN afetadas

Fim a que se destina

E55

Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível I). . . .

E56

Área de infiltração máxima

E57
E58

Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima

E59
E60
E61
E62
E63
E65

Área
Área
Área
Área
Área
Área

E66

Cabeceiras das linhas de água

E67

Área de infiltração máxima

E68

Área de infiltração máxima

E70
E71
E72

Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima

E73
E74

Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima

E75
E76

Área de infiltração máxima
Cabeceiras das linhas de água

E77

Área de infiltração máxima

E78

Área de infiltração máxima

E79

Área de infiltração máxima

E80
E81

Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima

E82
E83

Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima

E84

Área de infiltração máxima

E85

Cabeceiras das linhas de água

E86

Cabeceiras das linhas de água

E87
E88

Área de infiltração máxima
Área de infiltração máxima

E89
E90
E91

Área de infiltração máxima
Cabeceiras das linhas de água
Cabeceiras das linhas de água

E92

Cabeceiras das linhas de água

E93

Cabeceiras das linhas de água

E94

Área de infiltração máxima

E95

Área de infiltração máxima

E96

Área de infiltração máxima

E97

Área de infiltração máxima

de
de
de
de
de
de

infiltração
infiltração
infiltração
infiltração
infiltração
infiltração

máxima
máxima
máxima
máxima
máxima
máxima

E98

Área de infiltração máxima

E99

Área de infiltração máxima

E100

Área de infiltração máxima

E101

Área de infiltração máxima

Fundamentação

Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço de Baixa Densidade . . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I). . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço de Atividades Económicas Alargamento do Parque Industrial da freguesia da Pousa.
(nível I) — Urbanizável.
Espaço de Atividades Económicas Construção da nova Área de Localização Empresarial (ALE) da
(nível I) — Urbanizável.
Pousa (projeto comum com o Município de Braga).
Espaço de Atividades Económicas Alargamento da unidade industrial atualmente existente.
(nível III) — Urbanizável.
Espaço de Atividades Económicas Criação de uma Área de Localização Empresarial (ALE).
(nível II).
Espaço de Baixa Densidade . . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço de Baixa Densidade . . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço de Baixa Densidade . . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I) — Ur- Expansão urbana próximo ao equipamento desportivo e ao loteabanizável.
mento urbano já existente.
Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I) — Ur- Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente
banizável.
no Centro cívico da freguesia de Alvelos.
Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I). . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço de Atividades Económicas Consolidação e alargamento do Parque Industrial de Laúndos (Póvoa
(nível I) — Urbanizável.
de Varzim).
Espaço de Equipamentos de utili- Parcela para o alargamento do Campo de Futebol de Vilar de Figos.
zação Coletiva — Urbanizável.
Edificações de apoio.
Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já parcialmente edificada. Expansão e colmatação da mancha
de construção já existente.
Espaço de Baixa Densidade . . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação e expansão da mancha
de construção já existente.
Espaço Central (nível IV) . . . . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I). . . . Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I) — Ur- Parcela destinada para expansão urbana. Viatodos é uma freguesia
banizável.
com elevado poder de atratividade, principalmente de população
do concelho de Famalicão.
Espaço de Atividades Económicas Parcela parcialmente edificada. Criação de uma Área de Localização
(nível II) — Urbanizável.
Empresarial (ALE).
Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela parcialmente edificada e destinada para expansão urbana. Viatodos é uma freguesia com elevado poder de atratividade, principalmente de população do concelho de Famalicão.
Espaço Central (nível IV) — Ur- Expansão urbana e colmatação da mancha de construção já existente.
banizável.
Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação e expansão da mancha
de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Central (nível IV) . . . . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço Residencial (nível I). . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Espaço de Atividades Económicas Parcela para a expansão da Unidade Industrial já existente.
(nível III).
Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
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Áreas a excluir
(n.º de ordem)

E102
E103
E104
E105
E106

Áreas da REN afetadas

Fim a que se destina

Fundamentação

Cabeceiras das linhas de água Espaço de Atividades Económicas Criação de uma Área de Localização Empresarial (ALE).
(nível II).
Área de infiltração máxima Espaço Residencial (nível II) . . . Parcela já parcialmente edificada. Edificações existentes são anteriores ao PDM atualmente em vigor.
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço de Baixa Densidade . . . . Parcela já parcialmente edificada. Colmatação da mancha de construção já existente.
Área de infiltração máxima Espaço de Atividades Económicas Expansão da Área de Localização Empresarial (ALE) existente.
(nível II).
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