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 COESÃO TERRITORIAL

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 14213/2020

Sumário: Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do Município de Vila 
Franca de Xira.

Foi apresentada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, nos termos dos artigos 11.º 
e 16.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto -Lei n.º 124/2019, de 
28 de agosto, uma proposta de alteração da delimitação da reserva ecológica nacional (REN) para 
o município de Vila Franca de Xira, aprovada pela Portaria n.º 1374/2009, publicada no Diário da 
República 1.ª série n.º 210 de 29 de outubro, retificada pelas declarações n.os 10 e 13/2010, respe-
tivamente de 26 de fevereiro e 20 de abril, alterada pelos Aviso n.º 13798/2013, de 13 de novembro 
(Diário da República n.º 220 1.ª série), Aviso n.º 8568/2016, de 08 de julho (Diário da República 
n.º 130 2.ª série), Aviso n.º 4199/2018, de 28 de março (Diário da República n.º 62 2.ª série) e Aviso 
n.º 14753/2019, de 23 de setembro (Diário da República n.º 182 2.ª série).

A alteração da delimitação da REN visa legalizar um conjunto de construções/edifícios existen-
tes, relativos a estabelecimento escolar — Escolar do Jardim do Monte, viabilizando a manutenção 
da atividade, localizada na união de freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

No âmbito do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 124/2019 de 28 de agosto, a Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, emitiu parecer favorável, tendo a Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo emitido uma posição final favorável 
condicionada. Em sequência a Câmara Municipal introduziu as devidas alterações.

Nos termos do artigo 11.º daquele diploma, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo aprovou, em 20 de julho de 2020, a alteração da delimitação de 
REN para o município de Vila Franca de Xira.

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

faz -se público o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

Foi aprovada a alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o Município 
de Vila Franca de Xira, com a área a excluir (E12), identificadas na planta e no quadro anexo ao 
presente aviso, que dele fazem parte integrante.

Artigo 2.º

Consulta

A referida planta, o quadro em anexo e a memória descritiva e justificativa do presente processo 
podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 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 Vila Franca de Xira produz efeitos no dia 
seguinte à sua publicação.

22 de julho de 2020. — A Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida.
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Quadro Anexo

4.ª Alteração da Reserva Ecológica Nacionaldo Município de Vila Franca de Xira 

Área a excluir
(n.º de ordem)

Superfície
(ha) Tipologias de áreas REN Fim a que se destina Síntese da fundamentação

E12 0,5879 Área com riscos de 
erosão.

Equipamento de 
utilização coletiva 
de educação.

Legalização de construções existentes. O licencia-
mento fica condicionado ao cumprimento da tota-
lidade das especificações, recomendações, plano 
de intervenção e monitorização constantes dos se-
guintes Estudos Geológicos -Geotécnicos: Constri-
vest — Terreno em S. João dos Montes — Estudo 
geotécnico, março de 2004 (Geocontrole, Geotecnia 
e Estruturas de Fundação SA) e Estudo Geológico-
-Geotécnico Escola Jardim do Monte (Alhandra) 
Relatório Fase I, II e III — Prospeção Geotécnica e 
Estudo de Estabilidade da Vertente, 15 de maio de 
2020 (EGiamb — consultoria geoambiental, L.da).

 Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
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