
        

        

        

        

VOCABULÁRIO DE 

TERMOS E 

CONCEITOS 

DO ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO 

DGOTDU 
Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 



II..  DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS  

ABRIGO PARA PASSAGEIROS (EM PARAGENS DE AUTOCARROS) 

Construção ligeira, edificada junto das paragens de autocarros, para apoio ao passageiro, devendo 

satisfazer as necessidades de protecção climatérica, conforto, segurança e informação. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Transportes Terrestres, 2004 

ABRIGO PORTUÁRIO 

Bacia portuária que permite que as embarcações para as quais está dimensionada operem. 

nota: Um Abrigo Portuário pode ser: 

▪ Parcial – quando não oferece condições de segurança para que as embarcações se mantenham em 

flutuação em permanência. 

▪ Total – quando permite que as embarcações para as quais está dimensionada se mantenham em 

flutuação em permanência. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

ACEIROS E ARRIFES 

Conjunto de faixas mantidas propositadamente desarborizadas (ou com densidade arbórea muito baixa), 

com pelo menos 5 metros de largura, com vista à compartimentação da superfície florestal, para efeitos de 

gestão ou de defesa da floresta contra incêndios. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 2004 

ACESSIBILIDADE 

Consiste na relação entre um factor variável que é a origem e um factor fixo tomado como destino. Nesta 

função multivariada existem quatro tipos de variáveis a considerar: tempo, custo, modo de transporte e 

comnforto, podendo privilegiar-se qualquer deles conforme as finalidades. 

A qualidade das vias de comunicação e acessos constitui uma condição básica de acessibilidade, que se 

completa com os meios de transporte e o nível da sua gestão. 



A acessibilidade, ao estabelecer as bases de mobilidade, é um dos factores determinantes na estruturação 

do espaço, na localização de actividades e nos valores de mercado fundiário. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

ACESSIBILIDADE (CIDADÃOS COM MOBILIDADE CONDICIONADA) 

Possibilidade de acesso das pessoas com deficiência ao meio edificado público e privado, aos transportes 

e às tecnologias da informação e da comunicação. 

nota: Entende-se que uma pessoa com deficiência é a que, em resultado da conjugação de uma anomalia 

ou perda das funções ou estruturas do corpo, incluindo as psicológicas, com o meio envolvente, enfrenta 

dificuldades especificas susceptíveis de lhe limitar a actividade ou restringir a participação na vida social, 

económica e cultural. 

As normas técnicas destinadas a permitir a acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada, 

nomeadamente através da supressão das barreiras urbanísticas e arquitectónicas nos edifícios públicos, 

equipamentos colectivos e via pública, aplicam-se a todos os projectos de instalações e respectivos 

espaços circundantes da administração pública central, regional e local, bem como aos institutos públicos 

que revistam a natureza de serviços personalizados ou de fundos públicos e aos projectos de edifícios, 

estabelecimentos e equipamentos de utilização pública e via pública. 

Fonte:  Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência - SNRIPD, 

2004; D.L. 123/97 

ACESSIBILIDADE (TRANSPORTES) 

Possibilidade de aceder a um lugar, ou conjunto de lugares. 

Constitui um importante factor na estruturação do espaço, na ponderação da localização das actividades, 

e na valorização da propriedade fundiária. 

A função acessibilidade está sobretudo associada à cobertura do território pela rede viária e é tanto maior 

quanto maior for a permeabilidade do espaço à rede de infraestruturas rodoviárias, particularmente às de 

nível hierárquico mais baixo (estradas municipais, estradas colectoras, de serventia, etc). 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

 



ACESSO ÀS PRAIAS E ALBUFEIRAS 

Para efeitos de ordenamento, os acesos às praias e albufeiras classificam-se em: 

▪ Acesso pedonal em estrutura ligeira – Acesso de construção pré fabricada ou em materiais como a 

madeira ou o ferro, cujos componentes permitem a sua fácil desmontagem ou remoção; 

▪ Acesso pedonal em estrutura pesada – Acesso de construído com materiais perenes, pedra, o 

betão ou alvenarias, visando a sua permanência por um período de tempo prolongado; 

▪ Acesso pedonal consolidado – Espaço delimitado e consolidado com recurso a elementos naturais 

ou obstáculos adequados à minimização dos impactes sobre o meio, que permite o acesso dos 

utentes à envolvente do plano de água ou ao próprio plano de água em condições de segurança e 

conforto de utilização, podendo ser constituído por caminhos regularizados, rampas e escadas em 

madeira; 

▪ Acesso pedonal não consolidado – Espaço delimitado, recorrendo a elementos naturais ou 

obstáculos adequados à minimização dos impactes sobre o meio, que permite o acesso dos utentes à 

envolvente do plano de água ou ao próprio plano de água em condições de segurança de utilização e 

não é construído por elementos ou estruturas permanentes nem pavimentado; 

▪ Acesso pedonal construído – Espaço delimitado e construído que permite o acesso dos utentes à 

envolvente do plano de água ou ao próprio plano de água em condições de segurança e conforto de 

utilização. O acesso pedonal construído pode incluir caminhos pavimentados, escadas rampas ou 

passadeiras; 

▪ Acesso viário regularizado – Acesso devidamente delimitado, regularizado, com revestimento 

permeável ou semipermeável e com sistema de drenagem de águas pluviais; 

▪ Acesso viário não regularizado – Acesso com revestimento permeável, delimitado com recurso a 

elementos naturais ou outros obstáculos adequados à minimização dos impactes sobre o meio; 

▪ Acesso viário pavimentado – Acesso delimitado, com drenagem de águas pluviais e com 

revestimento estável e resistente às cargas e aos agentes atmosféricos. 

nota: Os acessos pedonais às praias podem ser: 

– Construídos – os que são constituídos por caminhos pavimentados, escadas, rampas ou 

passadeiras, em estrutura removível (cujos componentes permitem a sua fácil desmontagem ou 

remoção) ou permanente (com materiais perenes, como a pedra, o betão, ou alvenarias); 



– Consolidados – os acessos não construídos, mas que permitem o acesso dos utentes ao areal em 

condições de segurança de utilização, sendo delimitados com recurso a elementos naturais ou a 

obstáculos adequados à minimização dos impactes sobre o meio. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004; D.L. 309/93 

ACTIVIDADE AGRÍCOLA 

A produção de bens de origem vegetal ou animal utilizáveis como matérias-primas de diversas industrias 

ou que chegam ao consumidor sem qualquer transformação. 

Fonte:  Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, 2004 

ACTIVIDADE COMERCIAL GROSSITA NÃO SEDENTÁRIA 

Actividade comercial grossista exercida em feiras e mercados grossistas, em instalações cobertas com 

licença de utilização para a actividade comercial e em locais não afectos permanentemente à actividade 

comercial, nomeadamente salões e feiras de exposição. 

Fonte:  D.L. 295/95 

ACTIVIDADE DE RECREIO E LAZER (MEIO AQUÁTICO) 

Conjunto de funções e actividades destinadas ao recreio físico e psíquico das pessoas, satisfazendo 

necessidades colectivas que se traduzem em actividades multiformes e modalidades múltiplas conexas 

com o meio aquático, sem recurso ao uso de embarcações. 

nota: Conceito que se aplica ao ordenamento de praias e albufeiras. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

ACTIVIDADES RUIDOSAS E (ACTIVIDADES RUIDOSAS TEMPORÁRIAS) 

Actividades susceptíveis de produzir ruído nocivo ou incomodativo, para os que habitem, trabalhem ou 

permaneçam nas imediações do local onde decorrem. 

nota: As actividades ruidosas podem ser de carácter permanente ou temporário. 



As actividades ruidosas temporárias são as que, não constituindo um acto isolado, assumem carácter não 

permanente, tais como obras de construção civil, competições desportivas, espectáculos, festas ou outros 

divertimentos, feiras e mercados. 

Na proximidade de edifícios de habitação, escolas e hospitais ou similares está interdita a realização de 

espectáculos de diversão, feiras, mercados ou manifestações desportivas, incluindo as que envolvam a 

circulação de veículos a motor. As restantes actividades ruidosas de carácter temporário estão interditas 

durante o período nocturno, entre as 18 e as 7 horas e aos sábados, domingos e feriados. 

Exceptuam-se as actividades devidamente justificadas que obtenham licença especial de ruído a conceder 

pala câmara municipal. 

Fonte:  D.L. 292/2000 

ACTIVIDADES SECUNDÁRIAS (NO ÂMBITO DOS PLANOS DE ORDENAMENTO DE ALBUFEIRAS) 

Actividades induzidas, ou potenciadas, pela existência do plano de água da albufeira, de que se apontam 

como exemplos a pesca, banhos e natação, navegação recreativa a remo e vela, navegação a motor, 

competições desportivas, pesca e caça, tendo estas de ser conciliáveis com as utilizações principais a que 

se destinam as albufeiras, como sejam o abastecimento de água às populações, a rega e a produção de 

energia. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

AGENDA 21 LOCAL 

Plano de acção das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável no século XXI, aprovado por 173 

Governos na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro em 1992. O papel das autoridades locais na iniciação dos processos necessários para obter o 

desenvolvimento sustentável é reconhecido oficialmente, como um factor determinante para o 

cumprimento dos objectivos de sustentabilidade. São as autoridades locais que constroem, operam e 

mantêm em funcionamento as infra-estruturas económicas, sociais e ambientais. São também elas que 

supervisionam os processos de planeamento, estabelecem os regulamentos ambientais locais e 

implementam as políticas ambientais nacionais e subnacionais. Sendo as autoridades locais o nível de 

governo mais próximo das populações, desempenham um papel vital na educação, mobilização e 

interlocução com o público, com vista ao desenvolvimento sustentável. 



Fonte:  Guia Europeu de Planeamento para a Agenda 21 Local - Como Implementar o Planeamento 

Ambiental a Longo Prazo com Vista à Sustentabilidade - Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano, 2000 

AGLOMERADO URBANO 

O núcleo de edificações autorizadas e respectiva área envolvente, possuindo vias públicas pavimentadas 

e que seja servido por rede de abastecimento domiciliário de água e drenagem de esgoto, sendo o seu 

perímetro definido pelos pontos distanciados 50 metros das vias públicas onde terminam aquelas infra-

estruturas urbanísticas. 

Fonte:  D.L. 794/76 

Para efeitos fiscais, além dos situados dentro de perímetros legalmente fixados, considerando-se também 

os núcleos com um mínimo de 10 fogos servidos por arruamentos de utilização pública, sendo o seu 

perímetro delimitado por pontos distanciados 50 metros dos eixos dos arruamentos, no sentido 

transversal, e 20 metros da última edificação no sentido dos arruamentos. 

Fonte:  D.L. 442-C/88; D.L. 287/2003 

AGRICULTOR A TEMPO PARCIAL 

A pessoa singular que, não exercendo a actividade agrícola a título principal, ou obtenha pelo menos, 50% 

do seu rendimento global de actividades exercidas na exploração de natureza agrícola, florestal, turística 

ou artesanal ou de actividades de preservação do espaço natural que beneficiem de ajudas públicas, não 

podendo, contudo, a parte proveniente da actividade agrícola na exploração ser inferior a 25% do 

rendimento global do empresário, nem o tempo de trabalho por ele consagrado às actividades exteriores à 

exploração ultrapassar metade do seu tempo total de trabalho. 

Fonte:  Portaria 195/98 

AGRICULTOR A TÍTULO PRINCIPAL 

A pessoa singular cujo rendimento proveniente da exploração agrícola é igual ou superior a 50% do seu 

rendimento global e que dedica mais de 50% do seu tempo total de trabalho à mesma exploração. 

Fonte:  Portaria 195/98 

 



AGRO-TURISMO 

Serviço de hospedagem de natureza familiar prestado em casas particulares integradas em explorações 

agrícolas que permitam aos hóspedes o acompanhamento e conhecimento da actividade agrícola, ou a 

participação nos trabalhos aí desenvolvidos, de acordo com as regras estabelecidas pelo seu responsável. 

Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004; D.L. 54/2002; D.R. 13/2002 

ÁGUA DE NASCENTE 

Água subterrânea, considerada bacteriologicamente própria, com características físico-químicas que a 

tornam adequada para consumo humano no seu estado natural. 

nota: Para poder ser comercializada sob a designação de água de nascente as águas têm que ser 

reconhecidas como tal pelo Ministro das Actividades Económicas e do Trabalho, sob proposta da 

Direcção-Geral de Geologia e Energia. 

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004; D.L. 84/90; D.L. 90/90; D.L. 156/98 

ÁGUA DE PERCOLAÇÃO 

Água que se infiltra no solo e que se dirige para as camadas mais profundas em direcção à zona de 

saturação. 

Fonte:  Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, 2004 

ÁGUA DE REGA 

Água superficial ou subterrânea ou água residual, que vise satisfazer ou complementar as necessidades 

hídricas das culturas agrícolas ou florestais. 

Fonte:  D.L. 236/98 

ÁGUA DOCE 

Água que ocorre naturalmente, com uma concentração reduzida de sais, frequentemente aceitável para 

efeitos de captação e tratamento com vista à produção de água potável. 

Fonte:  D.L. 235/97 



ÁGUA MINERAL NATURAL 

Água de circulação subterrânea, considerada bacteriologicamente própria, com características físico-

químicas estáveis na origem, dentro da gama de flutuações naturais, de que podem eventualmente 

resultar efeitos favoráveis à saúde e que se distingue da água de beber comum: 

– Pela sua pureza original; 

– Pela sua natureza, caracterizada pelo teor de substâncias minerais, oligoelementos ou outros 

constituintes. 

nota: Para poder ser comercializada sob a designação de água mineral natural a água tem que ser 

reconhecida como tal pelo Ministro das Actividades Económicas e do Trabalho, sob proposta da Direcção-

Geral de Geologia e Energia e parecer da Direcção-Geral de Saúde. 

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004; D.L. 84/90; D.L. 90/90; D.L. 156/98 

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Água no seu estado original, ou após tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, à preparação de 

alimentos ou a outros fins domésticos, independentemente da sua origem e de ser fornecida a partir de 

uma rede de distribuição, de um camião ou navio-cisterna, em garrafas ou outros recipientes, com ou sem 

fins comerciais, ou toda a água utilizada numa empresa da indústria alimentar para o fabrico, 

transformação, conservação ou comercialização de produtos ou substâncias destinadas ao consumo 

humano, excepto quando a utilização dessa água não afecta a salubridade do género alimentício na sua 

forma acabada. 

Fonte:  D.L. 236/98; D.L. 243/2001 

ÁGUAS BALNEARES 

As águas doces lóticas e lênticas, comummente designadas, respectivamente, de correntes e paradas, 

assim como a água do mar e as águas estuarinas, que se encontrem classificadas como águas balneares 

ou, não estando classificadas, onde o banho não esteja interdito e seja habitualmente praticado por um 

número considerável de banhistas (aproximadamente 100 banhistas / dia, durante a época balnear). 

Fonte:  D.L. 236/98 

 



ÁGUAS COSTEIRAS 

Águas de superfície que se encontram entre terra e uma linha cujos pontos se encontram a uma distância 

de uma milha náutica, na direcção do mar, a partir do ponto mais próximo da linha de base de delimitação 

das águas territoriais, estendendo-se, quando aplicável, até ao limite exterior das águas de transição. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004; D.L. 112/2002 

ÁGUAS DE SUPERFÍCIE 

As águas interiores, com excepção das águas subterrâneas, incluindo águas de transição e águas 

costeiras. 

São também designadas por “Águas Superficiais”. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004; Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho 

ÁGUAS DE TRANSIÇÃO 

Massas de água de superfície na proximidade da foz dos rios, que têm um carácter parcialmente salgado 

em resultado da proximidade de águas costeiras, mas que são significativamente influenciadas por cursos 

de água doce. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004; Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho 

ÁGUAS ESTUARINAS 

Águas interiores, compreendidas entre o limite das águas doces e a foz dos rios. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

ÁGUAS FURTADAS 

Modo tradicional de aproveitamento da área de sótão para habitação, também por vezes designadas 

janelas de trapeira. 

Consiste no levantamento a meio de uma das águas principais do telhado de uma janela vertical e 

respectivo aro, paralela e geralmente um pouco recuada em relação ao plano da fachada, coberta por um 

pequeno telhado de duas águas, ou um meio cilindro, com a cumeada ou o eixo perpendiculares à 



orientação do telhado principal, e rematado aos lados por dois pequenos planos de parede triangulares e 

verticais. 

Uma variante deste tipo, é o designado por chien-assis, caracterizado pelas paredes laterais não serem 

verticais mas oblíquas, e a cobertura da janela ser constituída por uma única água com a mesma 

orientação mas inclinação diferente da do telhado principal. 

Fonte:  D.L. 38382, 1951 

ÁGUAS INTERIORES 

As águas lênticas ou correntes à superfície do solo (águas lóticas) e todas as águas subterrâneas que se 

encontram entre terra e a linha de base a partir da qual são marcadas as águas territoriais. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004; Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho 

Águas situadas no interior da linha de base do mar territorial, exceptuando o disposto na Parte IV – 

Estados-arquipélagos, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

nota: Estado arquipélago, significa um Estado constituído totalmente por um ou vários arquipélagos, 

podendo incluir outras ilhas. 

Arquipélago, significa um grupo de ilhas, incluindo partes de ilhas, as águas circunjacentes e outros 

elementos naturais, que estejam tão estreitamente relacionados entre si que essas ilhas, águas e outros 

elementos naturais formem intrinsecamente uma entidade geográfica, económica e politica ou que 

historicamente tenham sido considerados como tal. 

Fonte:  Resolução da Assembleia da República nº. 60-B/97, ratificada pelo Decreto do Presidente da 

Republica nº. 67-A/97 

Águas situadas no interior da linha de base do mar territorial. 

nota: Considera-se linha de base do mar territorial, a linha da baixa-mar ao longo da costa, que pode ser 

traçada com recurso ao método das linhas de base rectas. 

Fonte:  D.R. 7/2000 

 

 



ÁGUAS INTERIORES MARÍTIMAS 

As águas que se situam entre linhas de fecho naturais das embocaduras dos rios, rias, lagoas, portos 

artificiais e docas e as linhas de base rectas. 

Fonte:  D.R. 7/2000 

ÁGUAS INTERIORES NÃO MARÍTIMAS E (ÁGUAS INTERIORES NÃO OCEÂNICAS) 

As águas designadamente de rios, estuários, rias, lagoas, portos artificiais e docas, que se encontram 

para dentro das respectivas linhas de fecho naturais e estão sob jurisdição das capitanias dos portos nos 

termos da legislação em vigor, com excepção dos troços internacionais. 

Fonte:  D.R. 43/87, alterado por D.R. 7/2000 

ÁGUAS MINEROINDUSTRIAIS 

Águas subterrâneas que permitem a extracção económica de substâncias nelas contidas. 

nota: A qualificação de um recurso hidromineral como água mineroindustrial compete ao Ministro da 

Economia e do Trabalho, sob proposta da Direcção-Geral de Geologia e Energia. 

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004; D.L. 85/90; D.L. 90/90 

ÁGUAS OCEÂNICAS 

Águas marítimas que se situam para fora das linhas de base normais e de base rectas, e abrangem o mar 

territorial, a zona contígua e do restante espaço marítimo jurisdicional até ao limite exterior da zona 

económica exclusiva (ZEE). 

Fonte:  D.R. 43/87, alterado por D.R. 7/2000 

ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

Águas residuais de instalações residenciais e serviços, essencialmente provenientes do metabolismo 

humano e de actividades domésticas. 

nota: Provêm de instalações sanitárias, cozinhas e zonas de lavagem de roupas e caracterizam-se por 

conterem, quantidades apreciáveis de matéria orgânica, serem facilmente biodegradáveis e manterem 

relativa constâncias das suas características no tempo. 



Fonte:  D.L. 236/98; D.R. 23/95 

ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS 

Águas residuais provenientes de qualquer tipo de actividade que não possam ser classificadas como 

águas residuais domésticas nem sejam águas pluviais. 

nota: Caracterizam-se pela diversidade dos compostos físicos e químicos que contêm, dependentemente 

do tipo de processamento industrial e ainda por apresentarem, em geral, grande variabilidade das suas 

características no tempo. 

Fonte:  D.L. 236/98; D.R. 23/95 

ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 

Resultam da precipitação atmosférica caída directamente no local ou em bacias limítrofes contribuintes e 

apresentam geralmente menores quantidades de matéria poluente, particularmente de origem orgânica. 

Fonte:  D.R. 23/95 

ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS 

Águas residuais domésticas ou a mistura destas com águas residuais industriais e/ou com águas pluviais. 

nota: Considera-se: 

– tratamento primário, o tratamento das águas residuais urbanas por qualquer processo físico e/ou 

químico que envolva a decantação das partículas sólidas em suspensão, ou por outro processo 

em que a carência bioquímica de oxigénio ao fim de cinco dias (CBO 5) das águas recebidas seja 

reduzida de, pelo menos, 20% antes da descarga e o total das partículas sólidas em suspensão 

das águas recebidas seja reduzido de, pelo menos, 50%; 

– tratamento secundário, o tratamento das águas residuais urbanas que envolve geralmente um 

tratamento biológico com decantação secundária ou outro processo que permita respeitar os 

valores legalmente estabelecidos. 

Fonte:  D.L. 152/97, alterado por D.L. 348/98 e D.L. 149/2004; D.L. 236/98 

 



ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

As águas que se situam abaixo da superfície do solo na zona de saturação e em contacto directo com o 

solo ou o subsolo. 

Fonte:  D.L. 235/97 

ÁGUAS TERRITORIAIS 

Áreas submersas, marítimas e continentais, que são consideradas, à luz do direito internacional, como 

fazendo parte de um território de um estado. Compreendem as águas continentais (rios e lagos), as águas 

interiores (baías, estuários), o mar territorial e as águas arquipelágicas. 

nota: O direito de soberania do Estado aplica-se às águas territoriais, bem como ao espaço aéreo 

suprajacente e ao leito e subsolo do mar. 

Fonte:  Dicionário de Ciências Cartográficas, Lidel - Edições Técnicas Lda. - Joaquim Alves Gaspar, 

Lisboa, 2004 

ÁGUAS TRANSFRONTEIRIÇAS 

Áreas submersas, marítimas e continentais, que são consideradas, à luz do direito internacional, como 

fazendo parte de um território de um estado. Compreendem as águas continentais (rios e lagos), as águas 

interiores (baías, estuários), o mar territorial e as águas arquipelágicas. 

nota: O direito de soberania do Estado aplica-se às águas territoriais, bem como ao espaço aéreo 

suprajacente e ao leito e subsolo do mar. 

Fonte:  D.L. 112/2002; Resolução da Assembleia da República nº. 66/99, ratificada pelo Decreto do 

Presidente da República nº. 182/99 

ALAMEDA 

Via de circulação com arborização central e lateral. 

Elemento estruturante da perspectivação e profundidade do espaço, foi a alameda popularizada a partir do 

séc. XVII, em França, pela interpretação de Le Nôtre sobre o modelo de jardim à italiana, simetricamente 

composto em torno de um eixo central dominante. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 



ALBUFEIRA 

Quer o volume de água retido pela barragem (conteúdo), quer o terreno que circunda o mesmo volume 

(continente), quer ambos, devendo o sentido, em cada caso, ser deduzido do contexto. 

nota: As albufeiras e a respectiva faixa de protecção de largura variável, delimitada a partir do nível de 

pleno armazenamento (NPA), são consideradas para efeito de integração da REN. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004; D.L. 11/90 

ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS E (ALBUFEIRAS CONDICIONADAS / ALBUFEIRAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / 

ALBUFEIRAS DE UTILIZAÇÃO LIVRE / ALBUFEIRAS PROTEGIDAS) 

Albufeiras destinadas ao serviço público, ou seja, as que têm como fins principais a rega, a produção de 

energia eléctrica e o abastecimento de populações. 

nota: As albufeiras de águas públicas de serviço público classificam-se em protegidas, condicionadas, de 

utilização limitada e de utilização livre, nos termos da legislação em vigor. 

▪ Albufeiras protegidas – aquelas cuja água é ou se prevê que venha a ser utilizada para abastecimento 

de populações e aquelas cuja protecção é ditada por razões de defesa ecológica, estando a prática 

das actividades secundárias condicionado por estes factores; 

▪ Albufeiras condicionadas – aquelas que apresentam condicionamentos naturais que tornam 

aconselhável impor restrições à prática de todas as actividades secundárias, nomeadamente as de 

superfície reduzida, com margens declivosas, com dificuldades de acesso, com situação fronteiriça ou 

com variações importantes ou frequentes do nível da albufeira; 

▪ Albufeiras de utilização limitada – aquelas que apresentam localização e condições naturais que lhes 

conferem vocação turística, sendo permitidas as actividades secundárias compatíveis com este tipo de 

ocupação marginal; 

▪ Albufeiras de utilização livre – aquelas que dispõem de condições naturais que permitem, sem prejuízo 

dos fins principais, o exercício de todas as actividades secundárias; 

As albufeiras são consideradas para efeito de demarcação da REN, bem como uma faixa de protecção de 

largura variável, delimitada a partir do Nível de Pleno Armazenamento (NPA). 

Fonte:  Instituto da Água, 2004; D.R. 2/88 



ALÇADO 

Desenho da fachada de qualquer edifício, em relação somente às suas dimensões horizontais e verticais. 

Fonte:  Pedro Fialho de Sousa in Vocabulário Técnico e Crítico de Arquitectura - Quimera Editores, Lda., 

1990 

Projecção num plano vertical das fachadas de um edifício ou conjunto de edifícios. 

Fonte:  Glossário de Termos - Ordenamento do Território, Ambiente, Património Cultural e Reabilitação 

Urbana - Comissão de Coordenação da Região do Norte, Porto, 1998 

ALDEAMENTOS TURÍSTICOS 

Estabelecimentos de alojamento turístico classificados como meios complementares de alojamento 

turístico, constituídos por um conjunto de instalações funcionalmente interdependentes com expressão 

arquitectónica homogénea, situadas num espaço delimitado e sem soluções de continuidade, que se 

destinem a proporcionar, mediante remuneração, alojamento e outros serviços complementares e de 

apoio a turistas. 

Fonte:  D.L. 167/97, com alterações introduzidas pelo D.L. 55/2002; D.R. 34/97, com alterações 

introduzidas pelo D.R. 14/99 

ALINHAMENTO 

Linha que em planta separa uma via púbica dos edifícios existentes ou previstos os dos terrenos 

contíguos, e que é definida pela intersecção dos planos verticais das fachadas, muros ou vedações, com o 

plano horizontal dos arruamentos adjacentes. 

nota: Ao nível da legislação aplicável os alinhamentos são definidos nos PP, devendo ter em conta as 

disposições do REGEU e dos PU vigentes, bem assim como as necessidades de circulação e 

estacionamento, arborização, insolação, e as características da morfologia urbana em que se inserem. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

ALOJAMENTO 

Para efeitos estatísticos é o local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, 

reconstruído, ampliado ou transformado, se destina à habitação humana e no momento de referência não 



está a ser utilizado totalmente para outros fins; ou qualquer outro local que, no momento de referência, 

estivesse a ser utilizado como residência de pessoas. 

nota: Distinto significa que é cercado por paredes do tipo clássico ou de outro tipo, que é coberto e permite 

que um indivíduo ou grupo de indivíduos possa dormir, preparar refeições e abrigar-se das intempéries, 

separado de outros membros da colectividade. 

Independente significa que os seus ocupantes não têm que atravessar outras unidades de alojamento 

para entrar ou sair da unidade de alojamento onde habitam. 

Fonte:  Instituto Nacional de Estatística, 2004 

ALTIMETRIA 

Conjunto dos processos utilizados na medição de cotas e altitudes, isto é, o mesmo que hipsometria. As 

cotas e altitudes no terreno podem ser determinadas directamente através de altímetros ou, de forma mais 

exacta, através de operações de nivelamento. 

Corresponde ao relevo do terreno, quando expresso graficamente nas cartas, ou seja, o mesmo que 

hipsografia. 

nota: Do ponto de vista gráfico o relevo nas plantas ou cartas topográficas, traduz-se em pontos cotados 

(pontos com a indicação da sua cota ou altitude ortométrica) e/ou curvas de nível (linha de igual cota ou 

altitude), normalmente, curvas mestras e curvas intermédias. A curva mestra é uma curva de nível 

representada com um traço mais grosso, correspondente a valores redondos da altitude, isto é, a múltiplos 

da equidistância natural e de 5, 10, 100, metros, etc.. 

Fonte:  Dicionário On Line de Ciências Cartográficas - Joaquim Alves Gaspar, Lisboa, 2004; Dicionário de 

Ciências Cartográficas, Lidel – Edições Técnicas Lda. – Joaquim Alves Gaspar, Lisboa, 2004 

ALTURA DA ARRIBA 

Dimensão correspondente à diferença de cota entre a linha de encontro do areal ou do leito do mar com a 

arriba e a linha de crista. A altura da arriba pode ser definida pontualmente ou por troços onde não se 

verifiquem diferenças superiores a 10% do valor médio. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

 



ALTURA DA FACHADA 

Dimensão vertical da fachada, contada a partir do ponto de cota média do terreno, no alinhamento da 

fachada, até à linha superior do beirado ou platibanda. 

nota: Deve entender-se por cota média o terreno marginal à fachada, o ponto médio da linha de 

intersecção entre o plano da fachada e o plano onde assenta a edificação ou que contém os pontos de 

cota máxima e mínima de assentamento da fachada. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

ALTURA ENTRE PISOS 

Distância entre os pavimentos de dois pisos consecutivos. 

nota: A altura entre pisos é igual à soma do pé-direito mais a espessura da laje de um piso. 

De acordo com o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) cumpre referir o seguinte: 

– A altura mínima, piso a piso, em edificações destinadas à habitação é de 2,70 m (27M), não 

podendo ser o pé-direito livre mínimo inferior a 2,40 m (24M), com excepção de vestíbulos, 

corredores, instalações sanitárias, despensas e arrecadações onde será admissível que o pé-

direito se reduza o mínimo de 2,20 m (22M); 

– O pé-direito livre mínimo dos pisos destinados a estabelecimentos comerciais é de 3 m (30M); 

– Nos tectos com vigas, inclinados, abobadados ou, em geral, contendo superfícies salientes, a 

altura piso a piso e/ou o pé-direito mínimos definidos nas situações anteriores, devem ser 

mantidos, pelo menos, em 80% da superfície do tecto, admitindo-se na superfície restante que o 

pé-direito livre possa descer até ao mínimo de 2,20 m ou de 2,70 m, respectivamente, nos casos 

de habitação e de comércio. 

Fonte:  D.L. 38382, 1951, com a nova redacção dada pelo D.L. 650/75 

ALTURA TOTAL DA CONSTRUÇÃO 

Dimensão vertical máxima da construção medida a partir da cota média do plano base de implantação até 

ao ponto mais alto da construção incluindo a cobertura mas excluindo acessórios, chaminés e elementos 

decorativos. 



Fonte:  DGOTDU, 2004 

ALVARÁ DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO (OPERAÇÕES URBANÍSTICAS) 

Título que materializa o licenciamento ou autorização das operações urbanísticas. 

Nota: A emissão do alvará é condição de eficácia da licença ou autorização. 

Fonte:  D.L. 555/99; alterado pelo D.L. 177/2001 

ÁLVEO 

Porção de terreno que a água (de um curso de água) cobre sem transbordar para o solo natural, 

habitualmente enxuto.  

Nota: O mesmo que leito de um rio ou ribeiro ou de correntes de água não navegáveis nem flutuáveis. 

Fonte:  D.L. 47344, 1966 

AMBIENTE 

Conjunto dos sistemas físicos, químicos, biológicos e suas relações, e dos factores económicas, sociais e 

culturais com efeito directo ou indirecto, mediato ou imediato, sobre os seres vivos e a qualidade de vida 

do homem. 

Fonte:  Lei 11/87 

ANÁLISE DE INCIDÊNCIAS AMBIENTAIS 

Recolha e reunião de dados tendo em vista a identificação e previsão dos efeitos, nomeadamente sobre a 

fauna, a flora e os habitats, decorrentes de quaisquer acções, planos ou projectos, individuais ou em 

conjunto, com identificação ou propostas de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses 

efeitos, e que é efectuada antes de ser tomada uma decisão sobre a sua execução. 

Fonte:  D.L. 140/99 

ANDAR 

Cada um dos pisos de um edifício acima do piso térreo. 



Fonte:  Pedro Fialho de Sousa in Vocabulário Técnico e crítico de Arquitectura - Quimera Editores, Lda., 

1990 

ANDAR RECUADO 

Recuo do espaço coberto de um piso ou andar (geralmente o último) de um edifício, relativamente ao 

plano de fachada, pode ser consequência da determinação da sua altura por aplicação da regra da 

cércea. 

Fonte:  D.L. 38382, 1951 

ANEXO 

Construção menor destinada a uso complementar da construção principal, como por exemplo: garagens, 

arrumos, etc.. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

ANEXOS (EXPLORAÇÃO DE RECURSOS GEOLÓGICOS) 

Instalações e oficinas para serviços integrantes ou auxiliares de exploração de recursos geológicos e 

exclusivamente afectos àquela actividade, nomeadamente as oficinas para a manutenção dos meios 

mecânicos utilizados, as instalações para acondicionamento das substâncias extraídas, para os serviços 

de apoio imprescindíveis aos trabalhadores, bem como os estabelecimentos de indústria extractiva. 

Fonte:  D.L. 48935, 1969; D.L. 84/90; D.L. 85/90; D.L. 86/90; D.L: 88/90; D.L. 90/90; D.R. 8/2003 

ANIMAÇÃO AMBIENTAL 

Animação que é desenvolvida tendo como suporte um conjunto de actividades, serviços  e instalações que 

promovem a ocupação dos tempos livres dos turistas e visitantes através do conhecimento e da fruição 

dos valores naturais e culturais próprios de uma área protegida. 

nota: A animação ambiental inclui as modalidades: 

– Animação; 

– Interpretação Ambiental; 

– Desporto de Natureza 



Fonte:  D.L. 47/99; alterado pelo D.L. 56/2002; D.R. 18/99 

ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

Exploração de actividades lúdicas, culturais, desportivas e de lazer, que contribuam para o 

desenvolvimento turístico de uma determinada região. 

Fonte:  Direcção-Geral de Turismo, 2004; D.L. 204/2000; alterado pelo D.L. 108/2002 

ANTE-PRAIA 

Zona terrestre, correspondendo a uma faixa de largura variável, definida, conforme os casos a partir de: 

– Limite interior do areal; 

– Base das arribas se estas tiverem altura inferior a 4 metros; 

– Crista das arribas se estas tiverem altura superior a 4 metros; 

Nas praias ou troços de praias confinantes com áreas urbanas ou urbanizáveis, o limite é o estabelecido, 

em planos ratificados, pelo limite das áreas urbanas ou urbanizáveis. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

ANTEPROJECTO 

Fase (elementos escritos e desenhados) que antecede o projecto propriamente dito e que serve como 

base para a determinação de quantidades de material, custos, etc., constituindo já uma representação 

bastante aproximada do projecto final. 

Fonte:  Glossário de Termos - Ordenamento do Território, Ambiente, Património Cultural e Reabilitação 

Urbana - Comissão de Coordenação da Região do Norte, Porto, 1998 

Também denominado projecto é o desenvolvimento, pelo autor do projecto, do estudo prévio aprovado 

pelo dono da obra, destinado a esclarecer os aspectos da solução proposta que possam dar lugar a 

dúvidas, a apresentar com maior grau de pormenor alternativas de soluções difíceis de definir no estudo 

prévio e, de um modo geral, a assentar em definitivo as bases a que deve obedecer a continuação do 

estudo sob a forma de projecto de execução. 



Fonte:  Portaria de 7 de Fevereiro de 1972 (D.G. II.ª Série - Suplemento nº. 35, de 11 de Fevereiro de 

1972), alterada pela Portaria de 22 de Novembro de 1974 (D.R. - II .ª Série, de 3 de Janeiro de 1975); 

Portaria de 27 de Janeiro de 1986 (D.R. - II.ª Série, de 5 de Março de 1986). 

APARTAMENTO 

Designa a habitação incluída num imóvel constituído por varias habitações. Geralmente situa-se num só 

nível ao qual se acede (salvo excepções), atravessando espaços colectivos (vãos de escada, patamares, 

corredores). 

Fonte:  Glossário de Termos - Ordenamento do Território, Ambiente, Património Cultural e Reabilitação 

Urbana - Comissão de Coordenação da Região do Norte, Porto, 1998 

APARTAMENTO (ACTIVIDADE TURÍSTICA) 

Unidade de alojamento turístico constituída, no mínimo, por um quarto de dormir, uma sala de estar e de 

refeições, uma pequena cozinha (kitchenette) e uma instalação sanitária privativa. 

Fonte:  D.R. 34/97, alterado pelo D.R. 14/99; D.R. 36/97, alterado pelo D.R. 16/99 

APARTAMENTOS EM ESTÚDIO (ACTIVIDADE TURÍSTICA) 

Apartamentos em que o quarto, a sala e a pequena cozinha (kitchenette) estão integrados numa só 

divisão. 

nota: Conceito que se aplica no âmbito da actividade turística. 

Fonte:  D.R. 36/97, alterado pelo D.R. 14/99 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

Estabelecimentos constituídos por fracções de edifícios independentes, mobiladas e equipadas, que se 

destinem habitualmente a proporcionar, mediante remuneração, alojamento e outros serviços 

complementares e de apoio a turistas. 

Fonte:  D.L. 167/97, com alterações introduzidas pelo D.L. 55/2002; D.R. 34/97, com alterações 

introduzidas pelo D.R. 14/99 

 



APEADEIRO FERROVIÁRIO 

Conjunto de instalações fixas que não dispõe de equipamentos de segurança que permitam a interferência 

de um agente responsável pela segurança da circulação no cantonamento dos comboios. É limitado pelas 

suas plataformas. 

Fonte:  Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P., 2004 

APOIO À ZONA DE RECREIO E LAZER DAS ALBUFEIRAS 

Núcleo básico de funções e serviços que integra sanitários, posto de socorros, comunicações de 

emergência, informação e assistência aos utilizadores, vigilância, limpeza e recolha de resíduos sólidos e 

que, complementarmente pode assegurar outras funções e serviços, nomeadamente comerciais. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

APOIO BALNEAR 

Conjunto de instalações, no areal, amovíveis, destinadas a proporcionar maior conforto de utilização da 

praia, nomeadamente, barracas, toldos, chapéus-de-sol e passadeiras para peões e arrecadação de 

material podendo, complementarmente associar venda de gelados e alimentos embalados pré-

confeccionados. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

APOIO DE PRAIA 

Núcleo de funções e serviços inerentes à utilização balnear das praias. 

Para efeitos do ordenamento das praias marítimas os apoios de praia classificam-se em: 

▪ Apoio de Praia Completo Tipo I 

Núcleo básico de funções e serviços, infraestruturado, que integra, para além dos serviços exigidos ao 

apoio de praia mínimo, instalações sanitárias, balneários e vestiários com acesso independente e 

exterior, poderá ainda assegurar funções e serviços comerciais semelhantes aos previstos para o 

apoio de praia mínimo. 

▪ Apoio de Praia Completo Tipo II 

Núcleo de funções e serviços, infraestruturado, que integra vestiários, balneários, instalações 

sanitárias, posto de socorros, comunicações de emergência, informação, assistência e salvamento a 



banhistas, limpeza de praia e recolha de lixo. Complementarmente pode assegurar outras funções e 

serviços, nomeadamente comerciais, à excepção de restaurantes e outros estabelecimentos similares 

dos hoteleiros. 

▪ Apoio de Praia Mínimo 

Núcleo básico de funções e serviços, não infraestruturado, no que respeita às redes de águas e 

esgotos, que integra posto de socorros, comunicações de emergência, informação, vigilância e 

assistência a banhistas, recolha de lixo e pequeno armazém para o material de praia; poderá 

eventualmente assegurar outras funções e serviços, nomeadamente comerciais (tais como de 

comércio de gelados, de refrigerantes e de alimentos pré-confeccionados, etc.). 

▪ Apoio de Praia Simples 

Núcleo básico de funções e serviços, infraestruturado, que integra, além dos serviços exigidos ao 

apoio mínimo, instalações sanitárias com acesso independente e exterior; poderá de igual forma 

assegurar funções e serviços comerciais semelhantes aos previstos para o apoio de praia mínimo. 

▪ Apoio de Praia Recreativo 

Conjunto de instalações amovíveis destinadas à prática desportiva e lúdica dos utentes da praia, 

incluindo, nomeadamente pranchas flutuadoras, instalações para desportos náuticos e diversões 

aquáticas, para pequenos jogos ao ar livre e recreio infantil. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

APROVAÇÃO 

Acto administrativo determinado por diplomas, proferido no exercício de competências legalmente fixadas. 

Fonte:  D.L. 442/91, alterado pelo D.L. 6/96; D.L. 380/99, alterado pelo D.L. 310/2003 

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA 

Infra-estruturas colectivas de utilização de águas do domínio público para regadio, bem como as de 

drenagem, enxugo, defesa dos terrenos e viárias, para fins exclusiva ou predominantemente agrícolas. 

Fonte:  Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, 2004 

 

 



AQUÍFERO 

Domínio espacial de uma formação geológica, limitado em superfície e em profundidade, que pode 

armazenar água em condições de ser explorada economicamente, ou seja, é uma formação geológica 

com aptidão para armazenar e transmitir água susceptível de aproveitamento económico. 

Fonte:  D.L. 156/98; D.L. 382/99 

Uma ou mais camadas subterrâneas de rocha ou outros estratos geológicos suficientemente porosos e 

permeáveis para permitirem um fluxo significativo de águas subterrâneas ou a captação de quantidades 

significativas de águas subterrâneas. 

Fonte:  Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 2000 

ARBORIZAÇÃO / REARBORIZAÇÃO 

Instalação de povoamento florestal em novas áreas a partir de um solo nu, ou em áreas anteriormente 

arborizadas que foram sujeitas a corte final (inclusive áreas percorridas por incêndios). 

Fonte:  D.L. 139/88; D.L. 327/90 

Constituição de novos povoamentos florestais em terrenos: 

– antes utilizados por culturas agrícolas, recentemente abandonados, ou, com abandono mais 

antigo, cobertos de matos ou vegetação rasteira; 

– ocupados por vegetação de maior porte, mas de interesse económico reduzido; 

– com povoamentos arbóreos de certo interesse que se julga vantajoso “converter” ou “transformar” 

ou proceder a “alterações de composição”; 

– antes submetidos a corte final ou percorridos por incêndios. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 2004 

ÁREA ARQUELÓGICA 

Zona delimitada geograficamente, que regista no seu interior a ocorrência de vestígios arqueológicos que 

implicam medidas especiais de monitorização em todas as actividades que possam causar danos à sua 

integridade. 



Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004 

ÁREA BENEFICIADA (AGRICULTURA) 

Área para a qual foram planeadas e executadas as infra-estruturas de rega, drenagem, enxugo, defesa 

dos terrenos e viárias. 

Fonte:  Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, 2004 

ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO (a.b.c.) E (ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO) 

Valor numérico, expresso em metros quadrados (m2), resultante do somatório das áreas de todos os 

pavimentos, acima e abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores incluindo 

comunicações verticais (nomeadamente escadas, rampas e caixas de elevadores) e alpendres e excluindo 

os espaços livres de uso público cobertos pelas edificações, zonas de sótãos sem pré-direito 

regulamentar, terraços descobertos e estacionamentos e serviços técnicos instalados nas caves dos 

edifícios. 

Fonte:  D.L. 38382, 1951; D.L. 380/99, alterado pelo D.L. 310/2003; D.L. 555/99, alterado pelo D.L. 

177/2001 

ÁREA BRUTA DE FOGO (a.b.f.) 

Superfície total do fogo, medida pelo perímetro exterior ou extradorso das paredes exteriores e pelos eixos 

das paredes separadoras dos fogos. 

Fonte:  D.L. 38382, 1951, com a nova redacção dada pelo D.L. 650/75 

ÁREA BRUTA LOCÁVEL (ABL) 

Área que produz rendimento no conjunto comercial (arrendada ou vendida), afecta aos estabelecimentos 

de comércio. Inclui a área de venda bem como os espaços de armazenagem e escritórios afectos aos 

estabelecimentos. 

Fonte:  Lei 12/2004 

ÁREA CATIVA (RECURSOS GEOLÓGICOS) 

Área de relevante interesse para a economia nacional ou regional em que são impostas condições 

especiais para a sua exploração. 



Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004; D.L. 90/90 

ÁREA COM RISCO DE EROSÃO 

Área em que, devido às suas características de solo e subsolo, declive e dimensão da vertente e outros 

factores susceptíveis de serem alterados, tais como o coberto vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à 

perda de solo, deslizamentos ou quebra de blocos. 

Fonte:  D.L. 93/90 

ÁREA CONCESSIONADA (RECURSOS GEOLÓGICOS) 

Área para exploração de recursos geológicos atribuída por contrato celebrado entre o Estado e a empresa 

concessionária. 

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004; D.L. 88/90; D.L. 90/90 

ÁREA CRÍTICA DE RECUPERAÇÃO E RECONVERSÃO URBANÍSTICA (ACRRU) 

Área em que a falta ou insuficiência de infra-estruturas urbanísticas, de equipamento social, de áreas 

livres e espaços verdes, ou as deficiências das edificações existentes, no que se refere a condições de 

solidez, segurança ou salubridade, atinjam uma gravidade tal que só a intervenção da Administração, 

através de providências expeditas, permita obviar, eficazmente, aos inconvenientes e perigos inerentes às 

mencionadas situações. 

Fonte:  D.L. 794/76 

ÁREA DE CEDÊNCIA (PARA O DOMÍNIO PÚBLICO) E (CEDÊNCIAS (OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO)) 

Parcelas que, no âmbito das operações de loteamento, os proprietários e demais titulares de direitos reais 

sobre os prédios a lotear, cedem gratuitamente ao município para implantação de espaços verdes públicos 

e equipamentos de utilização colectiva e as infra-estruturas que, de acordo com a lei e com a licença ou 

autorização de loteamento, devem integrar o domínio público municipal. 

Fonte:  D.L. 555/99, alterado pelo D.L. 177/2001 

 

 



ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO (a.c.) 

Valor numérico, expresso em metros quadrados (m2), resultante do somatório das áreas de todos os 

pavimentos, acima e abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores, com exclusão das 

áreas destinadas a estacionamento. 

nota: O conceito de área de construção pode ser aplicado exclusivamente a um uso específico 

designadamente: 

– a. c. hab. - área de construção para habitação; 

– a. c. com. - área de construção para comércio; 

– a. c. serv. - área de construção para serviços (inclui escritórios); 

– a. c. ind. / armaz. - área de construção para indústria e / ou armazéns. 

Fonte:  Portaria 1136/2001 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO CLANDESTINA 

Área em que se verifique acentuada percentagem de construções efectuadas sem licença legalmente 

exigida, incluindo as realizadas em terrenos loteados sem a competente licença. 

nota: As áreas de construção clandestina poderão, consoante as circunstâncias, ser objecto de medidas 

tendentes à legalização das mesmas, à sua manutenção temporária ou à sua imediata ou próxima 

demolição. 

Fonte:  Lei 91/95, alterada pela Lei 165/99; D.L. 804/76, alterado pelo D.L. 90/77 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO PRIORITÁRIA (ACP) 

Área que visa definir os terrenos para construção imediata a incluir nos programas anuais de actividade do 

Município. 

Fonte:  D.L. 152/82, alterado pelo D.L. 210/83 

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PRIORITÁRIO (ADUP) 

Área que se destina a servir de suporte ao desenvolvimento urbano para um período máximo de 5 anos, 

de acordo com metas deslizantes dentro do respectivo horizonte temporal, devendo ser providas todas as 



componentes urbanísticas indispensáveis à qualidade desse desenvolvimento, e tendo, tanto quanto 

possível, uma superfície necessária para absorver o crescimento demográfico previsto para o período. 

Fonte:  D.L. 152/82, alterado pelo D.L. 210/83 

ÁREA DE EQUIPAMENTOS 

Área relativa a todos os equipamentos urbanos de utilização colectiva (desportivos, culturais, comércio, 

serviços, etc.) existentes ou a prever. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

ÁREA DE EXPLORAÇÃO COMPLEMENTAR (RECURSOS GEOLÓGICOS) 

Área de exploração que poderá, ou não, ser adjacente à área de exploração consolidada consigo 

relacionada. 

O ritmo e as áreas de exploração serão condicionadas pelo nível de esgotamento das reservas 

disponíveis e / ou pela evolução da recuperação paisagística da(s) respectiva(s) área(s) de exploração 

consolidada(s). 

nota: É passível de classificação em “Área de Reserva” ou em “Área Cativa”. 

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004 

ÁREA DE EXPLORAÇÃO CONSOLIDADA (RECURSOS GEOLÓGICOS) 

Área onde ocorre uma actividade produtiva significativa, e cujo desenvolvimento deverá ser objecto de 

uma abordagem global, tendo em vista o aproveitamento do recurso geológico dentro dos valores de 

qualidade ambiental. 

nota: Pode incluir áreas concessionadas, licenciadas e outras áreas adjacentes para a progressão da 

actividade. 

É passível de classificação em “Área de Reserva” ou em “Área Cativa”. 

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004 

 

 



ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

Também designada por superfície de impermeabilização, é o valor numérico, expresso em metros 

quadrados (m2), resultante do somatório da área de implantação das construções de qualquer tipo e das 

áreas de solos pavimentados com materiais impermeáveis ou que propiciem o mesmo efeito, 

designadamente em arruamentos, estacionamentos, equipamentos desportivos e logradouros. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 

Valor numérico, expresso em metros quadrados (m2), do somatório das áreas resultantes da projecção no 

plano horizontal de todos os edifícios (residenciais e não residenciais), incluindo anexos, mas excluindo 

varandas e platibandas. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO MÁXIMA 

Área em que, devido à natureza do solo e do substrato geológico, e ainda às condições de morfologia do 

terreno, a infiltração das águas apresenta condições favoráveis, contribuindo assim para a alimentação 

dos lençóis freáticos. 

Fonte:  D.L. 93/90 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DE UM ESTABELECIMENTO OU CONJUNTO COMERCIAL 

A freguesia ou conjunto de freguesias que se integrem na área geográfica definida em função de um limite 

máximo de tempo de deslocação do consumidor ao estabelecimento ou conjunto comercial em causa, 

contado a partir deste, o qual pode variar, nomeadamente, em função da respectiva dimensão e tipo de 

comércio exercido, das estruturas de lazer e de serviços que lhe possam estar associadas, da sua 

inserção em meio urbano ou rural, da qualidade das infra-estruturas que lhe servem de acesso e do 

equipamento comercial existente na área considerada. 

Fonte:  Lei 12/2004 

 

 



ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA (ÁREAS PROTEGIDAS) 

Espaço das áreas protegidas que, pela sua singularidade, requer a tomada de acções especiais 

conducentes à recuperação de habitats, à manutenção dos usos com interesse para a conservação da 

Natureza e à promoção da investigação científica e da educação ambiental, bem como do 

desenvolvimento local. 

Fonte:  Instituto da Conservação da Natureza, 2004 

ÁREA DE JURISDIÇÃO PORTUÁRIA 

Área afecta às actividades portuárias. 

Os limites da área sob jurisdição portuária no litoral são definidos pelo Decreto-Lei nº. 201/92, de 29 de 

Setembro. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL (ALE) 

Zona territorialmente delimitada e licenciada para a instalação de determinado tipo de actividades 

industriais, podendo ainda integrar actividades comerciais e de serviços, administrada por uma sociedade 

gestora. 

Considera-se ainda como “Área de Localização Empresarial Multipolar” o conjunto de pólos empresariais 

localizados em espaços territoriais não conexos, mas funcionalmente ligados entre si e administrada pela 

mesma sociedade gestora. 

nota: Entende-se por sociedade gestora, a sociedade comercial de capitais privados, públicos ou mistos 

responsável pelo integral cumprimento da licença da ALE, bem como pelo licenciamento e supervisão das 

actividades exercidas na ALE e ainda pelo funcionamento e manutenção das infra-estruturas, serviços e 

instalações comuns. 

A instalação e alteração de ALE está condicionada à atribuição de uma licença pela Direcção Regional de 

Economia (DRE), a quem cabe ainda a coordenação do processo de licenciamento. 

Fonte:  D.L. 69/2003; D.L. 70/2003 

 



ÁREA DE PROTECÇÃO COMPLEMENTAR (ÁREAS PROTEGIDAS) 

Espaço das áreas protegidas que corresponde a áreas de enquadramento e de uso mais intensivo do 

solo, transição entre as áreas de maior valor e as áreas urbanas, onde se pretende compatibilizar a 

intervenção humana e o desenvolvimento social e económico local com os valores naturais e paisagísticos 

e os objectivos de conservação da Natureza. 

Fonte:  Instituto da Conservação da Natureza, 2004 

ÁREA DE PROTECÇÃO PARCIAL (ÁREAS PROTEGIDAS) 

Espaço das áreas protegidas com valores de moderada sensibilidade ecológica e valores naturais e 

paisagísticos com significado e importância relevantes do ponto de vista da conservação da Natureza. 

Fonte:  Instituto da Conservação da Natureza, 2004 

ÁREA DE PROTECÇÃO TOTAL (ÁREAS PROTEGIDAS) 

Espaço das áreas protegidas onde predominam sistemas e valores naturais e paisagísticos de 

reconhecido valor e interesse, incluindo formações geológicas, paisagísticas e ecológicas, com elevado 

grau de naturalidade, que assumem, no seu conjunto, um carácter de excepcionalidade, bem como 

elevada sensibilidade ecológica. 

Fonte:  Instituto da Conservação da Natureza, 2004 

ÁREA DE RESERVA (RECURSOS GEOLÓGICOS) 

Área para o aproveitamento de recursos geológicos de especial interesse para a economia nacional ou 

regional, com vista a impedir ou minorar efeitos prejudiciais para a sua exploração. 

Área criada mediante decreto regulamentar, onde se definirá, em cada caso, a área de reserva, restrições 

e condicionalismos a observar. 

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004; D.L. 90/90 

ÁREA DE SERVIÇO 

Instalações marginais à estrada, contendo os meios e equipamentos destinados a prestar apoio aos 

utentes e aos veículos que nela circulem. 



As áreas de serviço podem ser simples ou duplas. São áreas de serviço simples as instalações num dos 

lados da estrada. As áreas de serviço duplas são constituídas por duas áreas de serviço simples, 

instaladas de um e do outro lado da estrada. 

Em cada itinerário as áreas de serviço deverão, em princípio, observar limites mínimos de afastamento 

entre si e com as intersecções ou nós de ligação.  

Fonte:  D.L. 173/93; Portaria 75-A/94 (Diário da República - II.ª Série) 

ÁREA DE VENDA 

Toda a área destinada a venda num estabelecimento comercial onde os compradores têm acesso ou os 

produtos se encontram exposto ou são preparados para entrega imediata. 

nota: Na área de venda estão incluídas a zona ocupada pelas caixas de saída e as zonas de circulação 

dos consumidores internas ao estabelecimento, nomeadamente as escadas de ligação entre os vários 

pisos. 

Fonte:  Lei 12/2004 

ÁREA DO LOTE 

Área de terreno de uma unidade cadastral mínima, para utilização urbana, resultante de uma operação de 

loteamento. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

ÁREA EM RECUPERAÇÃO (RECURSOS GEOLÓGICOS) 

Área já explorada onde se deve proceder à recuperação paisagística para posterior desafectação do 

“Espaço da Indústria Extractiva”.  

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004 

ÁREA HABITÁVEL DO FOGO 

Área resultante do somatório das áreas dos compartimentos da habitação, com excepção de vestíbulos, 

circulações interiores, instalações sanitárias, arrumos e outros compartimentos de função similar, medida 

pelo perímetro inteiro das paredes e divisórias, descontando encalços (ou enchalços) até 30 cm, paredes 

interiores, divisórias e condutas. 



Fonte:  D.L. 38382, 1951, com as alterações introduzidas pelo D.L. 650/75 

ÁREA LICENCIADA (RECURSOS GEOLÓGICOS) 

Área para a qual já existem direitos de exploração de Recursos Geológicos do domínio privado. 

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004; D.L. 90/90 

ÁREA LICENCIADA OU CONCESSIONADA DE UMA PRAIA 

Praia ou parte dela, devidamente delimitada, objecto de uma licença ou concessão. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

ÁREA LIVRE PÚBLICA 

Área relativa a espaços verdes e de utilização colectiva. 

ÁREA MÉDIA DO FOGO (a.m.f) 

Área resultante do quociente entre área total de construção para habitação e o número de fogos previsto 

para uma determinada área. 

Fonte:  Portaria 1136/2001 

ÁREA POTENCIAL (RECURSOS GEOLÓGICOS) 

Área de reconhecido potencial geológico, em que o aprofundar do seu conhecimento a torna passível de 

dar origem a eventuais “Áreas de Exploração Consolidada” e “Áreas de Exploração Complementar”. 

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004 

ÁREA SOCIAL DE UM PRÉDIO 

Toda a área existente no interior de um prédio destinada a utilização pelo público e que dele não faz parte. 

Fonte:  D.L. 172/95 

 

 



ÁREA URBANA DE GÉNESE ILEGAL (AUGI) 

Prédios ou conjuntos de prédios contíguos que, sem a competente licença de loteamento, quando 

legalmente exigida, tenham sido objecto de operações físicas de parcelamento destinadas à construção 

até à data da entrada em vigor do Decreto-Lei nº. 400/84, de 31 de Dezembro, e que, nos respectivos 

planos municipais de ordenamento do território (PMOT), estejam classificadas como espaço urbano ou 

urbanizável. São ainda considerados AUGI os prédios ou conjuntos de prédios parcelados anteriormente à 

entrada em vigor do Decreto-Lei nº. 46673, de 29 de Novembro de 1965, quando predominantemente 

ocupados por construções não licenciadas. 

As áreas de loteamento e construções ilegais não abrangidos pelas situações acima referidas são objecto 

de estudo com vista à sua reafectação ao uso previsto em PMOT. 

nota: Conceito aplicado apenas ao regime excepcional de reconversão urbanística das áreas urbanas de 

génese ilegal (AUGI). 

As câmaras municipais delimitam o perímetro e fixam a modalidade de reconversão das AUGI existentes 

na área do município, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer interessado, nos termos do artigo 

35º., da Lei nº. 91/95, de 2 de Setembro, com a primeira alteração introduzida pela Lei nº. 165/99, de 14 

de Setembro. 

A delimitação do perímetro das AUGI é feita com recurso a qualquer meio gráfico, cadastral ou registral 

que identifique com clareza a área delimitada, a qual corresponde à área que, no entendimento da câmara 

municipal, deve ser objecto de um único processo de reconversão urbanística, podendo integrar um ou 

mais prédios contíguos. 

Fonte:  Lei 91/95, com alterações introduzidas pela Lei 165/99 

ÁREA ÚTIL DE AREAL 

Área disponível para uso balnear, medida acima da linha de limite de espraiamento das onda, distinguindo 

a zona de areal seco em permanência da que se encontra parte do dia coberta pelo espraiamento das 

ondas, excluindo as zonas sensíveis e zonas de risco. A largura da faixa de areal utilizável é coincidente, 

na maioria dos casos, com a distância entre o ponto de acesso à praia e a linha limite de espraiamento 

das ondas. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

 



ÁREA ÚTIL DO FOGO 

Área resultante do somatório das áreas de todos os compartimentos da habitação, incluindo vestíbulos, 

circulações interiores, instalações sanitárias, arrumos, outros compartimentos de função similar e armários 

nas paredes, medida pelo perímetro interior das paredes e divisórias, descontando encalços até 30 cm, 

paredes interiores, divisórias e condutas. 

Fonte:  D.L. 38382, 1951, alterado pelo D.L. 650/75 

AREAL 

Zona de fraco declive, contígua à linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais, constituída por 

depósitos de materiais soltos, tais como areias, areões, cascalhos e calhaus, sem ou com pouca 

vegetação e formada pela acção das águas, ventos e outras causas naturais ou artificiais. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

ÁREAS CLASSIFICADAS 

Áreas que são consideradas de particular interesse para a conservação da Natureza, nomeadamente 

áreas protegidas, sítios da Lista Nacional de Sítios, sítios de interesse comunitário, zonas especiais de 

conservação e zonas de protecção especial criadas nos termos das normas jurídicas aplicáveis onde o 

exercício da caça pode ser sujeito a restrições ou condicionantes. 

Fonte:  D.L. 202/2004 

ÁREAS DE PROTECÇÃO (CAÇA) 

Áreas onde o exercício da caça possa vir a causar perigo para a vida, saúde ou tranquilidade das pessoas 

ou constitua risco de danos para os bens.  

Fonte:  D.L. 202/2004 

ÁREAS DE REFÚGIO DE CAÇA 

Áreas destinadas a assegurar a conservação ou fomento de espécies cinegéticas, justificando-se a 

ausência total ou parcial do exercício da caça ou locais cujos interesses específicos da conservação da 

Natureza justifiquem interditar a caça.  

Fonte:  D.L. 202/2004 



ÁREAS METROPOLITANAS (AM) 

Pessoas colectivas públicas de natureza associativa e de âmbito territorial e visam a prossecução de 

interesses comuns aos municípios que as integram, sendo constituídas por municípios ligados entre si por 

um nexo de continuidade territorial. 

A nova legislação, veio estabelecer o regime de criação, o quadro de atribuições das áreas metropolitanas 

e o modo de funcionamento dos seus órgãos, bem como as respectivas competências. 

De acordo com o âmbito territorial e demográfico, as áreas metropolitanas podem ser de dois tipos: 

a) Grandes áreas metropolitanas (GAM); 

b) Comunidades urbanas (Com Urb). 

Fonte:  Lei 10/2003 

ÁREAS PERCORRIDAS POR INCÊNDIOS FLORESTAIS 

Área florestal que se encontra arborizada (povoamentos) ou que é constituída por incultos (matos) atingida 

por incêndio. 

Fonte:  Lei 10/81; D.L. 327/80; D.L. 156/2004 

Área com povoamentos florestais ou inculta atingida por incêndio. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 2004 

ÁREAS PROTEGIDAS 

Áreas terrestres e águas interiores e marítimas em que a fauna, a flora, a paisagem, os ecossistemas ou 

outras ocorrências naturais apresentem, pela sua raridade, valores ecológicos ou paisagísticos, 

importância científica, cultural e social assumam relevância especial que exija medidas específicas de 

conservação e gestão, de modo a promover a gestão racional dos recursos naturais, a valorização do 

património natural e construído, regulamentando as intervenções artificiais susceptíveis de as degradar. 

nota: As áreas protegidas poderão ser de interesse nacional, regional ou local, consoante os interesses 

que procuram salvaguardar. 

▪ As áreas protegidas de interesse nacional classificam-se ainda nas seguintes categorias: 



– Parque Nacional 

– Reserva Natural 

– Parque Natural 

– Monumento Natural 

▪ As áreas protegidas de interesse regional ou local classificam-se como “Paisagens Protegidas” 

Podem ainda ser classificadas áreas protegidas de estatuto privado designadas assim por “Sítios de 

Interesse Biológico”. 

Fonte:  Instituto da Conservação da Natureza, 2004; D.L. 19/93 

ÁREAS RESERVADAS (RECURSOS GEOLÓGICOS) 

Aquelas sobre as quais incidem direitos decorrentes de licenças de prospecção e pesquisa ou direitos de 

exploração. 

nota: O território nacional e a zona económica exclusiva compreendem, para efeitos de revelação e 

aproveitamento dos recursos que se integram no domínio público, dois tipos de áreas: 

a) Áreas reservadas, definidas como aquelas sobre as quais incidem direitos decorrentes de licenças de 

prospecção e pesquisa ou direitos de exploração; 

b) Áreas disponíveis, as restantes. 

Direitos sobre recursos do domínio público 

Quanto aos recursos que se integram no domínio público, podem ser constituídos os seguintes direitos: 

a) De prospecção e pesquisa, permitindo a prática de operações visando a descoberta de recursos e a 

determinação das suas características, até à revelação da existência de valor económico; 

b) De exploração, permitindo o exercício da actividade posterior à prospecção e pesquisa, ou seja, o 

aproveitamento económico dos recursos. 

Fonte:  D.L. 90/90 

 



ÁREAS SENSÍVEIS 

Considerando o regime jurídico da avaliação do impacte ambiental dos projectos públicos e privados 

susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, são áreas sensíveis: 

▪ As áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei 19/93, de 23 de Janeiro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 227/98, de 17 de Julho; 

▪ Os sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação (ZEC) e zonas de protecção especial 

(ZPE), classificadas nos termos do Decreto-Lei 140/99, 24 de Abril, no âmbito da Directiva 

79/409/CEE e das Directiva 92/43/CEE; 

▪ As áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público. 

nota: Estão sujeitos a avaliação do impacte ambiental, os projectos incluídos nos anexos I e II do diploma 

mencionado na fonte e respectivas alterações. 

Fonte:  D.L. 69/2000, alterado pelo D.L. 74/2001;D.L. 69/2003 

ÁREAS SUJEITAS A REGIME DE PROTECÇÃO (ÁREAS PROTEGIDAS) 

Áreas prioritárias para a conservação da Natureza sujeitas a diferentes níveis de protecção e de uso. 

O nível de protecção de cada tipo de área é definido de acordo com a importância dos valores biofísicos 

presentes e a respectiva sensibilidade ecológica. 

As áreas sujeitas a regime de protecção são: 

a) Área de protecção total; 

b) Área de protecção parcial; 

c) Área de protecção complementar; 

d) Área de intervenção específica. 

Fonte:  Instituto da Conservação da Natureza, 2004 

ÁREAS TÉCNICAS EM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 

Áreas que servem exclusivamente para a manutenção dos equipamentos aí instalados, não tendo as 

mesmas uma utilização de carácter permanente por parte do pessoal de serviço (ex: casas de máquinas, 



posto de transformação, depósito de lixos, depósito de águas, central térmica, central de ar condicionado, 

etc.). 

nota: Não são consideradas áreas técnicas todas as áreas de serviço que constituem requisitos 

obrigatórios para o funcionamento do empreendimento turístico (ex: cozinhas, lavandarias, depósito de 

bagagens, economatos, arrumos, balneários) cuja utilização é de carácter permanente por parte do 

pessoal de serviço. 

Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004 

ARMAZENAGEM DE RESÍDUOS 

Deposição temporária e controlada, por prazo não superior a 18 meses, de resíduos antes do seu 

tratamento, valorização ou eliminação. 

Fonte:  D.L. 3/2004 

ARQUITECTURA DE ACOMPANHAMENTO 

Edificações que preservam a organização espacial e estrutural característica das sucessivas fases do 

contexto da envolvente de um monumento ou de um conjunto. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004 

ARQUITECTURA POPULAR 

Edificação de expressão local não erudita, resultante de uma adaptação às condições particulares de uma 

região, patenteando uma correlação entre factores geográficos, climáticos e as condições 

socioeconómicas e culturais. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004 

ARQUITECTURA TRADICIONAL 

Edificação em contexto urbano ou rural, com valor individual ou de conjunto, usualmente construída com 

recurso a práticas e tradições locais e utilização de materiais da região, com expressão local e matriz de 

continuidade. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004 



ARQUITECTURA VERNÁCULA 

Construção que representa com pureza e autenticidade a tradição de uma região ou país. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004 

ARRIBA 

Forma particular de vertente costeira abrupta ou com declive forte, em regra talhada em rochas coerentes 

pela acção conjunta dos agentes morfogenéticos marinhos, continentais e biológicos. 

nota: Com o mesmo significado também se utiliza por vezes o termo “falésia”. 

Fonte:  D.L. 93/90 

ARRUAMENTO 

Qualquer via de circulação em solo urbano, usualmente designado por rua ou avenida, podendo ser 

qualificada como rodoviária ou pedonal, conforme o tipo de utilização, e pública ou privada consoante o 

título de propriedade. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

ÁRVORES OU ARVOREDO DE INTERESSE PÚBLICO 

Exemplares isolados de espécies florestais ou manchas de arvoredo que pelo seu porte, pelo seu 

desenho, pela sua idade ou raridade, a Direcção-Geral dos Recursos Florestais classifique de interesse 

público. 

Incluem-se as árvores em: jardins, parques, matas ou manchas de protecção de monumentos nacionais, 

edifícios de interesse público e edifícios do Estado de reconhecimento valor arquitectónico. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 2004; D.L. 28468, 1938 

ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS 

Pessoa colectiva de direito público, criada por duas ou mais freguesias, geograficamente contínuas ou 

inseridas no território do mesmo município, para a realização de interesses comuns e específicos, que tem 

por fim a realização de quaisquer interesses no âmbito das atribuições e competências próprias das 



freguesias associadas, salvo as que, pela sua natureza ou por disposição da lei, devam ser realizadas 

directamente pelas freguesias. 

nota: A criação de associações de freguesias pode visar, nomeadamente, as seguintes finalidades: 

– Participação na articulação, coordenação e execução do planeamento e de acções que tenham 

âmbito interfreguesias; 

– Gestão de equipamento de utilização colectiva; 

– Organização e funcionamento dos serviços próprios. 

Fonte:  Lei 175/99 

ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS 

Pessoa colectiva de direito público, criada por dois ou mais municípios, para a realização de interesses 

comuns e específicos, que tem por fim a realização de atribuições conferidas por lei aos municípios ou a 

realização de quaisquer interesses compreendidos nas atribuições destes, salvo as que, pela sua natureza 

ou por disposição da lei, devam ser realizadas directamente por estes municípios. 

Fonte:  Lei 172/99 

ATERRO SANITÁRIO 

Instalação de eliminação utilizada para a deposição controlada de resíduos, acima ou abaixo da superfície 

do solo. 

Fonte:  D.L. 239/97 

Instalação de eliminação para a deposição de resíduos, acima ou abaixo da superfície natural, incluindo: 

– As instalações de eliminação internas, considerando-se como tal os aterros onde o produtor 

resíduos efectua a sua própria eliminação de resíduos no local da produção; 

– Uma instalação permanente, considerando-se como tal a que tiver uma duração superior a um 

ano, usada para armazenagem temporária; 

 

 



Mas excluindo: 

– As instalações onde são descarregados resíduos com o objectivo de os preparar para serem 

transportados para outro local de valorização, tratamento ou eliminação; 

– A armazenagem de resíduos previamente à sua valorização ou tratamento, por um período 

geralmente inferior a três anos; 

– A armazenagem de resíduos previamente à sua eliminação, por um período inferior a um ano. 

nota: Considera-se: 

– Armazenagem subterrânea – uma instalação permanente de armazenagem de resíduos numa 

cavidade geológica profunda, como, por exemplo, uma mina de sal ou de potássio; 

– Resíduos biodegradáveis – os resíduos que podem ser sujeitos a decomposição anaeróbia ou 

aeróbia, como, por exemplo, os resíduos alimentares e de jardim, o papel e o cartão; 

– Resíduos líquidos – os resíduos em forma líquida, incluindo os resíduos aquosos constantes da 

lista de resíduos da União Europeia, mas excluindo as lamas; 

– Lixiviados – os líquidos que percolam através dos resíduos depositados e que efluem de um aterro 

ou nele estão contidos; 

– Gases de aterro – os gases produzidos pelos resíduos depositados em aterro. 

Os aterros são classificados nas seguintes classes: 

– Aterros para resíduos inertes; 

– Aterros para resíduos não perigosos; 

– Aterros para resíduos perigosos; 

Fonte:  D.L. 152/2002 

ATERROS PARA RESÍDUOS INDUSTRIAIS BANAIS (RIB) 

Aterros sanitários para resíduos industriais não perigosos. 



nota: A localização e implantação de aterros para resíduos industriais banais (RIB) deve atender aos 

condicionalismos previstos nos planos directores municipais respectivos e noutra legislação específica 

aplicável. 

Fonte:  D.L. 321/99; D.L. 152/2002 

ATERROS PARA RESÍDUOS RESULTANTES DA EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS E MASSAS 

MINERAIS OU DAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO DOS PRODUTOS RESULTANTES 

DESTAS EXPLORAÇÕES 

São aterros que compreendem as seguintes tipologias: 

▪ Aterro de inertes, ou seja, de resíduos não susceptíveis de sofrerem transformações físicas, químicas 

ou biológicas importantes e que não constituem risco para a qualidade das águas de superfície ou 

subterrâneas; 

▪ Aterro de não inertes, ou seja, de resíduos susceptíveis de sofrerem transformações físicas, químicas 

ou biológicas importantes dos quais possam resultar efeitos nocivos para o ambiente, nomeadamente 

para as águas de superfície ou subterrâneas. 

nota: Consideram-se: 

– Pequenos aterros – os aterros cuja altura não ultrapasse 10 m e o seu volume final seja inferior ou 

igual a 25.000 m3; 

– Grandes aterros – os aterros cuja altura ultrapasse 10 m ou o volume ultrapasse os 25.000 m3. 

Não são considerados aterros as operações de enchimento de cavidades resultantes da exploração 

subterrânea, com a finalidade de melhorar as condições de segurança ou permitir a progressão da 

exploração, as quais obedecem ao regime estabelecido para os planos de lavra. 

Fonte:  D.L. 544/99 

AUDITORIA (NO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL) 

Avaliação, a posteriori, dos impactes ambientais do projecto, tendo por referência normas de qualidade 

ambiental, bem como as previsões, medidas de gestão e recomendações resultantes do procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Fonte:  D.L. 69/2000, alterado por D.L. 74/2001; D.L. 69/2003 



AUTARQUIA LOCAL 

Pessoa colectiva territorial dotada de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses 

próprios das populações respectivas. 

nota: São autarquias locais: 

▪ as freguesias; 

▪ os municípios; 

▪ as regiões administrativas (estão ainda por instituir). 

Fonte:  Constituição da República Portuguesa, 2 de Abril 1976, na redacção que lhe foi dada pelas Leis 

Constitucionais nºs. 1/82, 1/89 e 1/97, alterada pela Lei Constitucional nº. 1/2001 e 1/2004; Lei 159/99 

AUTENTICIDADE 

Conceito que se situa na base da doutrina moderna da conservação e restauro dos monumentos. Não 

possuindo um conteúdo absoluto, diz essencialmente respeito à natureza da mensagem global de uma 

construção, procurando o equilíbrio entre a sua verdade formal, a sua história e valor simbólico. 

nota: A preponderância do conceito tem vindo a consubstanciar-se pelo desenvolvimento considerável das 

técnicas de consolidação, que permitem suster o estado evolutivo da degradação, sem recurso à 

substituição dos elementos atingidos. Introduz nos critérios de intervenção a necessidade de manter os 

traços da passagem do tempo, o “envelhecimento” natural ou resultante de vicissitudes históricas. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004 

AUTO-ESTRADA 

Estrada especificamente projectada e construída para o tráfego motorizado, que não serve propriedades 

limítrofes e que: 

a) Excepto em pontos especiais ou temporariamente, dispõe de faixas de rodagem distintas para os dois 

sentidos de tráfego, as quais serão separadas uma da outra por uma zona central não destinada ao 

tráfego ou, excepcionalmente, por outros dispositivos; 

b) Não tem cruzamento de nível com qualquer outra estrada, via-férrea ou via de eléctrico, ou caminho 

de pé posto; 



c) Está especialmente designada como auto-estrada. 

Fonte:  Instituto das Estradas de Portugal, 2004; D.L. 114/94, alterado pelo D.L. 2/98; Aviso 56/91 

AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (OPERAÇÕES URBANÍSTICAS) 

Procedimento administrativo prévio de que depende a realização de uma determinada acção. 

nota: No âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação é o procedimento de controlo prévio a 

que se encontram sujeitas as seguintes operações urbanísticas. 

a) As operações de loteamento em áreas abrangidas por plano de pormenor que contenha as menções 

constantes das alíneas a), c), d), e) e f) do nº. 1 do artigo 91º. do Decreto-Lei 380/99, de 22 de 

Setembro, alterado pelo Decreto-Lei 310/2003, de 10 de Dezembro; 

b) As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área abrangida por operação 

de loteamento e que não respeitem à criação ou remodelação de infra-estruturas sujeitas à legislação 

específica que exija a intervenção de entidades exteriores ao município no procedimento de 

aprovação dos respectivos projectos das especialidades; 

c) As obras de construção, de ampliação ou de alteração em área abrangida por operação de loteamento 

ou por plano de pormenor que contenha as menções constantes das alíneas a), c), d), e) e f) do nº. 1 

do artigo 91º. do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei 310/2003, de 10 

de Dezembro, estando isentas de licença ou autorização, as obras de conservação e as obras de 

alteração no interior de edifícios não classificados ou suas fracções que não impliquem modificações 

da estrutura resistente dos edifícios, das cérceas, das fachadas e da forma dos telhados; 

d) As obras de reconstrução salvo as obras de reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de 

edifícios classificados ou em vias de classificação e as obras de construção, reconstrução, ampliação, 

alteração ou demolição de edifícios situados em zona de protecção de imóvel classificado ou em vias 

de classificação ou em áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública; 

e) As obras de demolição de edificações existentes que não se encontrem previstas em licença ou 

autorização de obras de reconstrução, salvo as obras de reconstrução, ampliação, alteração ou 

demolição de edifícios classificados ou em vias de classificação e as obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de edifícios situados em zona de protecção de 

imóvel classificado ou em vias de classificação ou em áreas sujeitas a servidão administrativa ou 

restrição de utilidade pública; 



f) A utilização de edifícios ou as suas fracções, bem como as alterações à mesma que não se encontrem 

previstas no âmbito das licenças administrativas; 

g) As demais operações urbanísticas que não estejam isentas ou dispensadas de licença ou autorização, 

nos termos do Decreto-Lei 177/2001, de 4 de Junho. 

A concessão da licença é da competência da Câmara Municipal, com faculdade de delegação no 

presidente e de subdelegação deste nos vereadores, enquanto que a concessão da autorização é da 

competência do presidente da Câmara, podendo ser delegada nos vereadores, com faculdade de 

subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais. 

Fonte:  D.L. 555/99, alterado pelo D.L. 177/2001 

AVALIAÇÃO ACÚSTICA 

Verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os limites estabelecidos. 

Fonte:  D.L. 292/2000 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Instrumento de carácter preventivo da política de ambiente, sustentado na elaboração de um relatório 

ambiental e na realização de consultas, os quais são tomados em consideração na decisão e a divulgação 

de informação sobre a mesma, em conformidade com a Directiva relativa à avaliação dos efeitos de 

determinados planos e programas no ambiente. 

Fonte:  Instituto do Ambiente, 2004; Directiva 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) 

Figura jurídica, mecanismo ou instrumento da política do ambiente, de carácter preventivo, que assenta na 

realização de estudos e consultas, com efectiva participação pública e análise de possíveis alternativas, e 

que tem por objecto a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de 

determinados projectos, bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou 

compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais projectos 

e respectiva pós-avaliação. 

nota: A Avaliação de Impacte Ambiental identificará, descreverá e avaliará de modo adequado, em função 

de cada caso particular, os efeitos directos e indirectos de um projecto sobre os seguintes factores: 



– o homem, a fauna e a flora; 

– o solo, a água, o ar, o clima e a paisagem; 

– os bens materiais e o património cultural; 

– a interacção entre os factores referidos. 

Fonte:  D.L. 69/2000, alterado pelo D.L. 74/2001 e pelo D.L. 69/2003; Directiva 85/337/CEE, do Conselho 

Europeu, alterada pela Directiva 97/11/CE do Conselho Europeu 

AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Actividade permanente de monitorização e avaliação da aplicação da disciplina consagrada nos 

instrumentos de gestão territorial (IGT). 

Fonte:  D.L. 380/99, alterado pelo D.L. 310/2003 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS (ARA) 

Avaliação dos riscos para a saúde humana e para o ambiente, directa ou indirectamente, a curto ou a 

longo prazo, que a libertação deliberada de organismo geneticamente modificado (OGM) no ambiente ou a 

sua colocação no mercado possam representar, efectuada em conformidade com o anexo II do diploma 

referenciado na fonte. 

Fonte:  D.L. 72/2003 

BACIA DE RETENÇÃO 

Infra-estrutura da rede hidrológica ou órgãos dos sistemas de drenagem das águas pluviais que visam: 

– Regularizar o escoamento pluvial afluente, amortecendo os caudais de ponta e permitindo 

compatibilizar o seu valor com limites previamente fixados; 

– Contribuir para o melhoramento da qualidade das águas pluviais; 

– Contribuir para o melhor comportamento do sistema de drenagem global onde se encontrem 

integradas, em situações de precipitação excepcionais; 

– Possibilitar a constituição, quando se trate de bacias de água permanente, de pólos de interesse 

turístico e recreativo, especialmente quando integradas no tecido urbano ou em zonas verdes; 



– Constituir reservas contra incêndios ou para fins de rega. 

nota: As bacias de retenção podem ser: 

– Subterrâneas; 

– Superficiais. 

As bacias de retenção superficiais podem classificar-se, quanto ao seu comportamento hidráulico, em: 

– Bacias secas – se contiverem água apenas num período relativamente curto a seguir às 

chuvadas; 

– Bacias de água permanente – se contiverem água mesmo em período de estiagem. 

Fonte:  D.R. 23/95 

BACIA HIDROGRÁFICA 

Área terrestre a partir da qual todas as águas superficiais fluem, através de uma sequência de ribeiros, 

rios e, eventualmente, lagos, para o mar, desembocando numa única foz, estuário ou delta, assim como 

as águas subterrâneas associadas. 

nota: Uma bacia hidrográfica pode ser subdividida em unidades de menor dimensão denominadas sub-

bacias hidrográficas. 

A sub-bacia hidrográfica é a área terrestre a partir da qual todas as águas fluem, através de uma 

sequência de ribeiros, rios e eventualmente lagos para um determinado ponto de um curso de água 

(geralmente um lago ou uma confluência de rios). 

Fonte:  Instituto da Água , 2004; Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho 

BALDIOS 

Terrenos possuídos e geridos por comunidades locais, consideradas o universo dos compartes, ou seja, 

os moradores de uma ou mais freguesias ou parte delas que, segundo os usos e costumes, têm direito ao 

uso e fruição do baldio. 

nota: Os baldios constituem, em regra, logradouro comum, designadamente para efeitos de apascentação 

de gados, de recolha de lenhas ou de matos, de culturas e outras fruições, nomeadamente de natureza 

agrícola, silvícola, silvo-partoril ou apícola. 



Fonte:  Lei 68/93, alterada pela Lei 89/97 

BALNEÁRIO OU ESTABELECIMENTO TERMAL E (ESTABELECIMENTO TERMAL) 

Conjunto formado pelo corpo da barragem propriamente dita, sua fundação, zona vizinha a jusante, órgão 

de segurança e exploração e albufeira. 

Fonte:  D.L. 11/90 

BARREIRA 

Qualquer impedimento ou obstáculo que limita ou impede o acesso, a liberdade de movimento, a 

utilização, a estadia e a circulação das pessoas, em condições de segurança, rapidez e de dignidade. 

BATIMETRIA 

Designação comum da geometria do fundo do mar, lago ou curso de água, expressa pelas isobatimétricas 

de uma carta (cartas náuticas) e pela sequência de cores que representam as classes de sonda reduzida 

entre elas. 

nota: Geralmente, utiliza-se o branco, o verde e várias tonalidades de azul, de forma variável com o tipo de 

carta. Nas cartas topográficas faz-se a associação natural entre o escuro e a profundidade utilizando-se o 

azul mais escuro para as zonas mais profundas e o branco para as menos profundas. Nas cartas náuticas 

acontece precisamente o inverso, o que se justifica pela funcionalidade própria destas cartas, uma vez que 

se pretende chamar a atenção do navegador para as zonas eventualmente mais perigosas ou seja, as de 

menor profundidade. 

Fonte:  Dicionário de Ciências Cartográficas, Lidel - Edições Técnicas Lda. - Joaquim Alves Gaspar, 

Lisboa, 2004 

BENS ARQUELÓGICOS 

Vestígios e objectos ou quaisquer outros indícios de manifestações humanas que constituem testemunho 

de épocas e civilizações, cujas principais fontes de informação científica são asseguradas por escavações 

ou por descobertas. 

Fonte:  Decreto 39/82; Resolução da Assembleia da República 71/97, ratificada pelo Decreto do 

Presidente da República 74/97 



BENS CULTURAIS 

Bens, quaisquer que sejam as suas origens ou os seus proprietários, que representem uma importância 

relevante para o património cultural de um povo, como os monumentos arquitectónicos, de arte, ou da 

história, religiosos ou laicos, os sítios arqueológicos, os conjuntos edificados que, enquanto tal, possuem 

um interesse histórico ou artístico, as obras de arte, os manuscritos, o livros e outros objectos de interesse 

artístico, histórico ou arqueológico, bem como as colecções cientificas e os importantes conjuntos de bens 

culturais móveis. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004; Resolução da Assembleia da República 

26/2000, ratificada pelo Decreto do Presidente da República 13/2000 

Bens móveis e imóveis que representem testemunho material com valor de civilização ou de cultura, e 

que, mediante o reconhecimento do interesse cultural relevante, devam ser objecto de especial protecção 

e valorização. 

O interesse cultural relevante abrange os valores de carácter histórico, paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial e técnico. 

nota: Os bens culturais podem ser classificados como de: 

– Interesse nacional – quando a respectiva protecção e valorização, no todo ou em parte, represente 

um valor cultural de significado para a Nação; 

– Interesse público – quando a respectiva protecção e valorização represente ainda um valor cultural 

de importância nacional, mas para o qual o regime de protecção inerente à classificação como de 

interesse nacional se mostre desproporcionado; 

– Interesse municipal – o bem cuja a protecção e valorização, no todo ou em parte, represente um 

valor cultural de significado predominante para um determinado município. 

A protecção legal dos bens culturais assenta na classificação (vide bens culturais em vias de classificação) 

e na inventariação (vide bens culturais inventariados). 

Constituem, entre outros, instrumentos do regime de valorização dos bens culturais: 

a) O inventário geral do património cultural; 

b) Os instrumentos de gestão territorial; 

c) Os parques arqueológicos; 



d) Os programas e projectos de apoio à musealização, exposição e depósito temporário de bens e 

espólios; 

e) Os programas de apoio às formas de utilização originária, tradicional ou natural dos bens; 

f) Os regimes de acesso, nomeadamente a visita pública e as colecções visitáveis; 

g) Os programas e projectos de divulgação, sensibilização e animação; 

h) Os programas de formação específica e contratualizada; 

i) Os programas de voluntariado; 

j) Os programas de apoio à acção educativa; 

k) Os programas de aproveitamento turístico; 

l) Os planos e programas de aquisição e permuta. 

Fonte:  Lei 107/2001 

BENS CULTURAIS A CLASSIFICAR 

Bens móveis e imóveis que representem testemunho material com valor de civilização ou de cultura, 

portadores de interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, que 

reflectirão valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 

exemplaridade, e devam ser objecto de especial protecção e valorização. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004; Lei 107/2001 

BENS CULTURAIS EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO 

Bens em relação aos quais se tenha procedido à notificação ou publicação do acto que determine a 

abertura do respectivo procedimento administrativo. 

nota: Entende-se por classificação o acto final do procedimento administrativo mediante o qual se 

determina que certo bem possui um inestimável valor cultural. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004; Lei 107/2001 



BENS CULTURAIS IMATERIAIS 

Realidades que, tendo ou não suporte em coisas móveis ou imóveis, representem testemunhos 

etnográficos ou antropológicos com valor de civilização ou de cultura com significado para a identidade e 

memória colectivas. 

nota: Os bens imateriais do património cultural incluem as expressões populares, os termos e as variantes 

fonéticas regionais da língua portuguesa e os costumes tradicionais, nomeadamente de restauração, 

artesanato e outras técnicas de produção. 

As autarquias locais devem promover e apoiar o conhecimento, a defesa e a valorização dos bens 

imateriais mais representativos das comunidades respectivas. 

Fonte:  Lei 107/2001 

BENS CULTURAIS IMÓVEIS 

Bens imóveis que representem testemunho material com valor de civilização ou de cultura. Os bens 

imóveis do património cultural podem pertencer às categorias de monumento, conjunto ou sítio, conforme 

definições constantes no direito internacional. 

nota: Os bens culturais imóveis podem ser classificados como de interesse nacional, de interesse público 

ou de interesse municipal. 

Podem pertencer às categorias de monumento, conjunto ou sítio, nos termos em que tais categorias se 

encontram definidas no direito internacional. 

Para os bens imóveis classificados como de interesse nacional, sejam eles monumentos, conjuntos ou 

sítios, adoptar-se-á a designação “monumento nacional”. 

Os bens imóveis classificados ou em vias de classificação beneficiam de uma zona geral de protecção de 

50 metros, contados a partir dos seus limites externos ou de uma zona especial de protecção fixada 

através de Portaria. 

Fonte:  Lei 107/2001 

BENS CULTURAIS INVENTARIADOS 

Bens que constam do inventário geral do património cultural. 



O inventário abrange duas partes: 

– O inventário de bens públicos, referente aos bens de propriedade do Estado ou de outras pessoas 

colectivas públicas; 

– O inventário de bens particulares, referente aos bens de propriedade de pessoas colectivas 

privadas e de pessoas singulares. 

O inventário inclui os bens classificados e os que integrando o património cultural e de acordo com a 

legislação em vigor mereçam ser inventariados. 

nota: Entende-se por inventariação o levantamento sistemático, actualizado e tendencialmente exaustivo 

dos bens culturais existentes a nível nacional, com vista à respectiva identificação. 

O processo de inventariação abrange os bens culturais públicos e privados, nomeadamente os 

classificados em vias de classificação e visa a protecção dos bens com vista a evitar o seu perecimento ou 

degradação, a apoiar a sua conservação e a divulgar a respectiva existência. 

A inventariação de bens culturais incumbe aos competentes organismos da administração central e 

regional, bem como aos municípios. 

Fonte:  Lei 107/2001 

BENS CULTURAIS MÓVEIS 

Bens móveis, incluindo os que provenham do desmembramento de bens imóveis, que representem ou 

testemunhem vivências ou factos nacionais relevantes ou que apresentem especial interesse para o 

estudo e compreensão da civilização e cultura portuguesas. 

nota: Os bens culturais móveis abrangem os elementos de carácter histórico, arqueológico e 

paleontológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou 

técnico, que reflictam valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, 

singularidade ou exemplaridade. 

Os bens móveis podem ser classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse 

municipal. 

Para os bens móveis classificados como de interesse nacional foi criada a designação “tesouro nacional”. 

Fonte:  Lei 107/2001 



BENS IMÓVEIS DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

Bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural 

relevante, devam ser objecto de especial protecção e valorização, mas também, quando for caso disso, os 

respectivos contextos que, pelo seu valor de testemunho, possuam com aqueles uma relação 

interpretativa e informativa. 

Fonte:  Lei 107/2001 

BERMA 

Superfície da via pública não especialmente destinada ao trânsito de veículos e que ladeia a faixa de 

rodagem. 

Fonte:  D.L. 114/94, alterado por D.L. 2/98 

BIODIVERSIDADE E (DIVERSIDADE BIOLÓGICA) 

Variabilidade entre os organismos vivos de todas as origens, incluindo, inter alia, os ecossistemas 

terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte. 

Compreende a diversidade dentro de cada espécie, entre as espécies e dos ecossistemas. 

O mesmo que “Diversidade Biológica”. 

Fonte:  Decreto 21/93 

BIOMASSA 

Peso total dos organismos vivos num ecossistema. 

Fonte:  Instituto do Ambiente, 2004 

BIOSFERA 

Parte da Terra definida pelo espaço da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera, onde é possível o 

aparecimento e desenvolvimento dos seres vivos. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

 



BIÓTOPO 

Área caracterizada por uma uniformidade nas condições principais de habitat (clima, solo, etc.) e nas 

características da comunidade que aí vive. 

Fonte:  Curso de Biologia - Ministério da Educação e Investigação Científica - Tavares, C.N.& G.F. 

Sacarrão, 1979 

Área habitada por uma comunidade biológica (fauna e flora) adaptada ao ambiente, evidenciando um 

equilíbrio estável entre o conjunto biológico e as condições ecológicas aí existentes. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA 

Áreas côncavas situadas na zona montante das bacias hidrográficas, tendo por função o apanhamento 

das águas pluviais, onde se pretende promover a máxima infiltração das águas pluviais e reduzir o 

escoamento superficial e, consequentemente, a erosão. 

Fonte:  D.L. 93/90 

CADASTRO 

Registo onde estão descritos e avaliados os prédios urbanos, rústicos e outros. 

nota: Compõe-se de dois elementos essenciais: a planta cadastral e a descrição matricial (localização 

geográfica e administrativa, configuração geométrica, área, confrontações, uso, utilização, valor dos 

prédios, identificação dos proprietários, regime da propriedade e outras informações que sejam relevantes 

para a administração do território). 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

CADASTRO PREDIAL 

Conjunto de dados que caracterizam e identificam os prédios existentes em território nacional. 

Fonte:  D.L. 172/95 

Identificação e representação gráfica dos limites dos prédios, bem como toda a informação alfanumérica 

associada. 



Fonte:  D.L. 193/95, D.L. 59/2002 

CAIS 

Local de embarque e desembarque sólido e fixo, construído ao longo de águas navegáveis ou 

projectando-se para dentro delas. 

Fonte:  Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, 2004 

Estrutura para acostagem de embarcações, carga e descarga de mercadorias e embarque e desembarque 

de passageiros. 

Fonte:  Instituto Nacional de Estatística, 2004 

CAIS DE ATRACAÇÃO 

Passadiço principal único, com ou sem fingers. 

nota: Designa-se fingers a passadeira fixa ou flutuante que se projecta a partir de um passadiço principal e 

à qual estão atracadas embarcações. 

Fonte:  Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, 2004 

CAIS PARA EMBARCAÇÕES EM ALBUFEIRAS 

Cais flutuante destinado à acostagem e permanência de embarcações. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

CAMINHOS PÚBLICOS 

Ligações de interesse secundário e local, subdividindo-se em caminhos municipais e caminhos vicinais. 

Fonte:  D.L. 34593/1945, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 1989 (Recurso 26881) 

CAMINHOS VICINAIS 

Ligações de interesse secundário e local que se destinam, normalmente, ao trânsito rural e que integram o 

domínio público e estão a cargo das juntas de freguesia. 



Fonte:  Lei 2110/1961; D.L. 34593/1945, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 1989 (Recurso 

26881) 

CAMPISMO 

Actividade que consiste no alojamento temporário em tendas, “roulottes” ou outro equipamento 

semelhante, proporcionando aos indivíduos que a exercem contacto directo com a Natureza. 

Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004 

CAMPISTA 

Indivíduo que efectua pelo menos uma dormida num parque de campismo. 

nota: Ainda que se trate do mesmo parque, o mesmo indivíduo é contado, no período de referência, tantas 

vezes quantos os períodos que nele permanecer (novas inscrições). 

Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004 

CAMPO DE TREINO DE CAÇA 

Áreas destinadas à prática de actividades de carácter venatório, designadamente o exercício de tiro com 

armas de caça, arco ou besta, o treino de cães de caça e de aves de presa e a realização de provas com 

espécies cinegéticas criadas em cativeiro. 

nota: Nos campos de treino de caça só é permitido o abate de espécies cinegéticas criadas em cativeiro. 

Os campos de treino de caça podem ser instalados por associações, clubes de caçadores, canicultores, 

entidades concessionárias de zonas de caça e pelas Direcções Regionais de Agricultura. 

Fonte:  Lei 173/99; D.L. 202/2004 

CAMPO DE TREINO DE CAÇA 

Parques de campismo destinados à prática naturista. 

nota: A autorização de utilização como campos de naturismo de zonas demarcadas de parques de 

campismo públicos depende de licenciamento da câmara municipal. 

Os campos de naturismo serão vedados, de forma a impedir a intrusão visual do exterior. 



Os campos de naturismo são reservados aos titulares de carta ou licença de naturista, emitida por 

organização nacional ou internacional devidamente registada. 

Fonte:  Lei 29/94 

CAPACIDADE DE CARGA DE UMA PRAIA 

Também, por vezes, designada capacidade de utilização da praia é o número de utentes admitido em 

simultâneo para o areal, calculado nos termos do regulamento do POOC ou definido em estudos e 

projectos específicos em função da dimensão do areal. 

nota: Para efeitos de cálculo da capacidade de carga de uma praia considera-se a área do areal acima da 

linha de média preia-mar no período balnear (aproximadamente +3,5 ZT), excluindo as zonas assinaladas 

como de risco, e o índice de utilização da praia para a tipologia da praia (área de areal por utente). 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

CAPACIDADE TURÍSTICA DE ALOJAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 

A capacidade das unidades de alojamento que é determinada pelo correspondente número e tipo de 

camas instaladas nos quartos, incluindo as camas convertíveis existentes nas salas dos apartamentos. 

Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004; D.R. 36/97, alterado pelo D.R. 16/99 

CAPITAL NATURAL 

Conjunto dos recursos renováveis e não renováveis que integram o processo produtivo e satisfazem as 

necessidades de consumo, dos bens ambientais que fornecem serviços (amenidades e usos produtivos) e 

das características naturais (como a camada de ozono, por exemplo) que são essenciais para a 

manutenção da vida. 

Fonte:  Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico - OCDE 

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS 

Sistema que permite fazer o aproveitamento da água contida num aquífero subterrâneo a partir  de 

emergências naturais (nascente) ou perfuradas. 

Sistema que permite utilização de volumes de água, superficiais ou subterrâneas, por qualquer forma 

subtraídos ao meio hídrico, independentemente da finalidade a que se destina. 



A captação de águas, superficiais ou subterrâneas, está sujeita a licenciamento, quando os meios de 

extracção excedam a potência de 5 cv ou, no último caso, quando o furo ou poço tenha uma profundidade 

superior a 20 m, ou a contrato de concessão, nos casos definidos no diploma mencionado na fonte. 

nota: Para efeitos do anteriormente referido, a captação de água pode ter as seguintes finalidades, com ou 

sem retenção: 

a) Consumo humano; 

b) Rega; 

c) Actividade industrial; 

d) Produção de energia; 

e) Actividades recreativas ou de lazer. 

Fonte:  D.L. 46/94 

CARTA 

Representação gráfica simbólica, geralmente plana, da superfície terrestre ou de outro corpo celeste, e 

dos objectos e fenómenos aí localizados. 

nota: Na terminologia portuguesa, a distinção entre “mapa” e “carta” não está ainda devidamente 

consolidada: “mapa” é um termo de utilização comum, aplicável à generalidade das representações 

cartográficas, enquanto “carta” é especialmente usado no âmbito da cartografia topográfica e hidrográfica. 

De acordo com o seu objectivo, as cartas podem ser agrupadas em: 

▪ Cartas de base – incluem as cartas topográficas e as hidrográficas, representando informação de 

carácter genérico, útil a um vasto leque de utilizadores; 

▪ Cartas temáticas – representam informação relativa a determinados assuntos específicos, ou temas. 

As cartas de papel têm vindo a ser complementadas e, em alguns casos, substituídas, pelas cartas 

digitais, constituídas por bases de dados que podem ser impressas em papel ou visualizadas num ecrã, 

acompanhadas por ferramentas que facilitam a sua exploração. 

Os SIG vieram, por outro lado, pôr à disposição do utilizador comum a capacidade de construir cartas 

adaptadas aos seus propósitos. 



Fonte:  adaptado do Dicionário de Ciências Cartográficas, Lidel - Edições Técnicas Lda. - Joaquim Alves 

Gaspar, Lisboa, 2004 

CARTA COROGRÁFICA 

Cartas topográficas de escala intermédia, em regra compreendida entre 1:500.000 e 1:50.000, 

representando os traços gerais de países ou regiões. 

A série topográfica de Portugal Continental na escala 1:50.000, Instituto Geográfico Português (IGP), 

mantém o título Carta Corográfica de Portugal. 

Fonte:  Dicionário de Ciências Cartográficas, Lidel - Edições Técnicas Lda. - Joaquim Alves Gaspar, 

Lisboa, 2004 

CARTA DE BASE 

Carta cujo o objectivo é a representação espacial de informação geográfica de carácter genérico, 

comportando em geral um conjunto organizado de folhas que cobrem um país ou região, de forma 

sistemática. São cartas de base as cartas topográficas e hidrográficas. 

Carta que servem de suporte, ou fundo, a uma carta temática. Trata-se, geralmente, de uma carta 

topográfica ou de uma carta administrativa, podendo, em alguns casos, ser outra carta temática. 

Fonte:  Dicionário de Ciências Cartográficas, Lidel - Edições Técnicas Lda. - Joaquim Alves Gaspar, 

Lisboa, 2004 

CARTA DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

Elemento que deve integrar o conteúdo dos instrumentos de planeamento territorial quando exista 

informação relativa à existência de património arqueológico no solo ou no subsolo dos aglomerados 

urbanos. 

Fonte:  D.L. 107/2001 

CARTA EDUCATIVA 

Instrumento estratégico de intervenção na rede pública de educação pré-escolar e do ensino básico e 

secundário, elaborado no quadro do desenvolvimento demográfico e sócio-económico de cada município. 

A carta educativa define, a nível municipal: 



– O ordenamento da “rede educativa”, tendo em conta as projecções demográficas e os parâmetros de 

dimensionamento fixados pelo Ministério da Educação; 

– Os agrupamentos de escolas; 

– Os recursos humanos necessários ao funcionamento dos estabelecimentos de educação e de 

ensino; 

– As medidas de acção social escolar, de acordo com as modalidades previstas na lei e as 

competências dos municípios, do Ministério da Educação e demais entidades; 

– As actividades complementares de acção educativa, incluindo o desporto escolar, tendo em conta as 

competências dos municípios, do Ministério da Educação e demais entidades. 

nota: A carta educativa é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de 

edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e 

formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no 

quadro do desenvolvimento demográfico e sócio-económico de cada município. 

A elaboração da carta educativa é da competência da câmara municipal, sendo aprovada pela assembleia 

municipal após parecer do concelho municipal de educação. 

Os planos directores municipais devem incluir uma carta educativa elaborada nos moldes atrás referidos. 

Fonte:  D.L. 7/2003 

CARTA TEMÁTICA 

Cartografia que representa informação qualitativa e / ou quantitativa sobre determinados temas. 

nota: A quantidade de informação contida na cartografia temática é função da escala, do objectivo e do 

tema. 

Fonte:  D.L. 193/95, alterado pelo D.L. 52/96 

CARTA TOPOGRÁFICA 

Carta de base que representa, tão fiel e pormenorizadamente quanto a escala o permita, a topografia da 

superfície terrestre. No passado, o termo aplicava-se somente às cartas de maior escala, em regra igual 



ou superior a 1:50.000, reservando-se as designações de carta corográfica e de carta geográfica para as 

escalas menores. 

Actualmente, designa-se por carta topográfica qualquer carta de base que represente zonas emersas, 

independentemente da sua escala. 

nota: A produção das cartas topográficas é, pelo seu interesse nacional, normalmente atribuída a 

organismos estatais dou reconhecidos pelo Estado. 

Fonte:  Dicionário de Ciências Cartográficas, Lidel - Edições Técnicas Lda. - Joaquim Alves Gaspar, 

Lisboa, 2004 

CARTOGRAFIA OFICIAL 

A cartografia produzida pelo Instituto Geográfico Português, pelo Instituto Geográfico do Exército 

(cartografia topográfica nas escalas 1:10.000 e inferiores) e pelo Instituto Hidrográfico (cartografia 

hidrográfica). 

Fonte:  D.L. 193/95, alterado pelo D.L. 52/96 

CASAS DE CAMPO 

Casas particulares situadas em zonas rurais que prestam serviço de hospedagem, quer sejam ou não 

utilizadas como habitação própria dos seus proprietários, possuidores ou legítimos detentores. 

Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004; D.L. 54/2002 

CASAS DE NATUREZA 

Casas integradas em áreas protegidas, destinadas a proporcionar, mediante remuneração, serviços de 

hospedagem e que, pela sua implantação e características arquitectónicas, contribuam decisivamente 

para a criação de um produto integrado de valorização turística e ambiental das regiões onde se insiram. 

Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004; D.L. 47/99, alterado pelo D.L. 56/2002 

CASAS-ABRIGO 

Casas recuperadas a partir do património do Estado cuja função original foi desactivada, quer sejam ou 

não utilizadas como habitação própria do seu proprietário, possuidor ou legítimo detentor e onde é 

prestado um serviço de hospedagem a turistas. 



Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004; D.L. 47/99, alterado pelo D.L. 56/2002; D.R. 2/99 

CASAS-RETIRO 

Casas recuperadas, mantendo as características arquitectónicas, a partir de construções rurais 

tradicionais ou de arquitectura tipificada, quer sejam ou não utilizadas como habitação própria do seu 

proprietário, possuidor ou legítimo detentor. 

Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004; D.L. 47/99, alterado pelo D.L. 56/2002; D.R. 2/99 

CASCO ANTIGO OU NÚCLEO FUNDACIONAL DUMA CIDADE 

Ponto de origem de um aglomerado urbano, correspondente à zona mais consolidada do aglomerado, 

frequentemente localizada intra-muros ou com vestígios das antigas muralhas, e onde se agrupam, em 

estratos temporais sucessivos ou sobrepostos, os edifícios mais representativos e a arquitectura 

monumental, coincidindo por vezes com o Centro Histórico. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004; Direcção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, 2004 

CAUDAL ECOLÓGICO 

Caudal mínimo necessário para a preservação dos ecossistemas aquáticos. 

Fonte:  Glossário do Plano Regional da Água 

Caudal mínimo necessário a manter no curso de água a jusante de um aproveitamento hidráulico que 

permita assegurar a conservação e protecção dos ecossistemas dulçiaquícolas. 

nota: Em sentido lato, pode ser definido como o caudal que permite assegurar a conservação e 

manutenção dos ecossistemas aquáticos naturais, a produção das espécies com interesse desportivo ou 

comercial, a conservação e a manutenção dos ecossistemas ripícolas, assim como, os aspectos estéticos 

da paisagem, ou outros de interesse científico ou cultural (wesche & Rechard, 1980; Gordon et al. ,1992). 

Num sentido mais restrito, alguns autores referem-se ao caudal ecológico considerando unicamente os 

recursos piscícolas, assumindo-se, no entanto que esse caudal permitirá a manutenção e conservação 

dos ecossistemas (Annear & Conder, 1984; Belaud et al. ,1989). 



Fonte:  O Caudal Ecológico como Medida de Minimização. Métodos para a sua Determinação e 

Aplicações – Maria Helena Alves e António Gonçalves Henriques – Simpósio de Hidráulica e Recursos 

Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Lisboa, 11 a 14 de Abril de 1994. 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

Instalação na qual a energia mecânica da água é convertida em energia eléctrica. 

Fonte:  Direcção-Geral de Energia, 2004 

CENTRAL TÉRMICA CLÁSSICA 

Instalação na qual a energia química contida em combustíveis fósseis, sólidos, líquidos ou gasosos é 

convertida em energia eléctrica. 

Fonte:  Direcção-Geral de Energia, 2004 

CENTRO COMERCIAL 

Empreendimento comercial que reúna cumulativamente os seguintes requisitos: 

1. Possua uma área bruta mínima de 500m2 e um número mínimo de 12 lojas, de venda a retalho e de 

prestação de serviços, devendo estas, na sua maior parte, prosseguir actividades diversificadas e 

especializadas; 

2. Todas as lojas deverão ser instaladas com continuidade num único edifício ou em edifícios ou pisos 

contíguos e interligados, de molde a que todas usufruam de zonas comuns privativas do centro pelas 

quais prioritariamente o publico tenha acesso às lojas implantadas; 

3. O conjunto do empreendimento terá de possuir unidade de gestão, entendendo-se por esta a 

implementação, direcção e coordenação dos serviços comuns, bem como a fiscalização do 

cumprimento de toda a regulamentação interna; 

4. O período de funcionamento (abertura e encerramento) das diversas lojas deverá ser comum, com 

excepção das que pela especificidade da sua actividade se afastem do funcionamento usual das 

outras actividades instaladas. 

Fonte:  Portaria 424/85 



Edifício ou parte de edifício com um conjunto arquitectonicamante unificado de estabelecimentos 

comerciais de diversos ramos, em número não inferior a 45, promovido, detido e gerido como uma 

unidade operacional, integrando zona de restauração, tendo sempre uma loja âncora e / ou cinemas, 

zonas de lazer, segurança e parqueamento. 

Fonte:  D.L. 287/2003 

CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES 

Infra-estrutura de apoio ao transporte, concebida como unidade de equipamento colectivo, assegurando 

um conjunto de instalações diversificadas de apoio ao passageiro, ao operador e ao veículo, através do 

qual se processam as transferências de passageiros entre o mesmo ou diferentes modos de transporte. 

nota: As unidades vulgarmente enquadráveis na designação de Centros de Coordenação de Transportes 

têm uma dimensão e expressão variável de acordo com a importância e complexidade das funções e 

modos envolvidos na interface. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Transportes Terrestres, 2004 

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 

Infra-estrutura destinada a proporcionar ao visitante o conhecimento global e integrado de áreas 

protegidas de forma comparativa e evolutiva, com recurso a uma base científica que, para além da simples 

descrição dos fenómenos, permite a sua compreensão no tempo e no espaço. 

Fonte:  D.R. 18/99 

CENTRO ELECTROPRODUTOR 

Central eléctrica que utilize fontes renováveis ou o processo de co-geração, ou central termoeléctrica. 

Designação genérica de central hidroeléctrica. 

Nota: A ligação às redes do Sistema Eléctrico Público (SEP) de novos centros electroprodutores depende 

da atribuição do ponto de recepção de energia eléctrica, a solicitar à Direcção-Geral de Energia. 

Fonte:  D.L. 182/99, alterado pelo D.L. 56/97; D.L. 312/2001 

 



CENTRO HISTÓRICO 

Coincide por via de regra com o núcleo de origem do aglomerado, de onde irradiaram outras áreas 

urbanas sedimentadas pelo tempo, conferindo assim a esta zona uma característica própria cuja 

delimitação deve implicar todo um conjunto de regras tendentes à sua conservação e valorização. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

CENTRO NAÚTICO 

Conjunto de infra-estruturas mínimas, fluviais e terrestres, que permitem aceder em boas condições às 

plataformas flutuantes para acostagem e acesso às embarcações, normalmente incluindo passadiço de 

ligação à margem. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

CENTRO RADIOELÉCTRICO 

Conjunto de instalações radioeléctricas fixas, de emissão ou recepção, incluindo os sistemas irradiantes e 

de terra e respectivos suportes que exijam a utilização de antenas direccionais ou que se destinem ao 

serviço de radiodifusão. 

nota: As zonas confinantes com os centros radioeléctricos que prossigam fins de utilidade pública podem 

ser sujeitas a servidões administrativas, denominadas radioeléctricas e a outras restrições de utilidade 

pública. 

As servidões radioeléctricas são estabelecidas por decreto do Ministro da Economia, mediante proposta 

do Instituto das Comunicações de Portugal. 

Fonte:  D.L. 597/73; D.L. 11/2003 

CENTRO URBANO ANTIGO 

Conjunto urbanos com interesse histórico cuja homogeneidade permite considerá-los como 

representativos de valores culturais, nomeadamente históricos, arquitectónicos, urbanísticos ou 

simplesmente afectivos, cuja memória importa preservar, competindo às câmaras municipais a sua 

identificação, após parecer das entidades com competências específicas nas áreas que concorrem para a 

sua qualificação e delimitação. 



Fonte:  D.L. 426/89 

CENTROS DE ACOLHIMENTO (ÁREAS PROTEGIDAS) 

Casas construídas ou resultantes da adaptação de edificações existentes, que permitem o alojamento de 

grupos, com vista à educação ambiental, visitas de estudo e de carácter científico. 

Fonte:  D.L. 47/99, alterado pelo D.L. 56/2002; D.R. 2/99 

CENTROS INTEGRADOS DE RECUPERAÇÃO, VALORIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS 

PERIGOSOS (CIRVER) 

Unidades integradas que conjugam as melhores tecnologias disponíveis a custos comportáveis, 

permitindo viabilizar uma solução especifica para cada tipo de resíduo, de forma a optimizar as condições 

de tratamento e a minimizar os custos do mesmo. Através da utilização de processos físico-químicos e 

biológicos, os CIRVER permitem intervir na maioria das tipologias dos resíduos industriais perigosos, 

conduzindo à sua redução e valorização e à sua posterior utilização como matéria-prima no mesmo 

processo ou em processo de fabrico diferente. 

nota: Nestes centros, os resíduos que não possam ser sujeitos a processos físico-químicos e biológicos, 

na totalidade ou em parte, serão submetidos a operações de estabilização ou inertização antes de serem 

depositados em aterro. Tais processos reduzem significativamente a quantidade e perigosidade dos 

resíduos a depositar em aterro e, portanto, a sua dimensão e impactes associados. 

Constitui objectivo primordial da política de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos 

garantir um alto nível de protecção da saúde pública e do ambiente, nomeadamente: 

a) Concretizando o princípio da auto-suficiência; 

b) Privilegiando a valorização dos resíduos perigosos; 

c) Minimizando a quantidade de resíduos perigosos a depositar em aterro. 

Fonte:  D.L. 3/2004 

CENTROS TECNOLÓGICOS 

Organismos de apoio técnico e tecnológico a empresas de um mesmo sector industrial ou de sectores 

afins ou complementares. 



nota: Os centros são constituídos pela associação de empresas industriais e/ ou respectivas associações 

com serviços públicos dotados de personalidade jurídica e com atribuições nesse sector. 

São objectivos dos centros: 

– Promover a criação de novos produtos e processos industriais através de actividades de assistência 

técnica e tecnológica; 

– Promover a melhoria dos produtos e processos tendo em conta a qualidade, design, conformidade 

com normas, compatibilidade com o meio ambiente e eficiência energética; 

– Promover a difusão de técnicas e tecnologias, proceder à sua demonstração e generalizar a 

utilização de práticas adequadas; 

– Promover a formação especializada do pessoal das empresas no domínio da tecnologia e da gestão 

empresarial. 

Fonte:  D.L. 249/86 

CÉRCEA 

Dimensão vertical da construção, medida a partir do ponto de cota média do terreno marginal ao 

alinhamento da fachada até à linha superior do beirado, platibanda ou guarda do terraço, incluindo 

andares recuados, mas excluindo acessórios: chaminés, casa de máquinas de ascensores, depósitos de 

água, etc. 

Em situações específicas de edifícios implantados em terrenos onde se verifiquem desníveis topográficos, 

o critério a adoptar deve precisar qual a fachada que é tomada como referência, contemplando sempre a 

coerência global. 

Sempre que o critério atrás referido não for especificado deve entender-se que a cércea se reporta à 

fachada cuja linha de intersecção com o terreno é a de menor nível altimétrico. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ACÚSTICA 

Certificado passado por entidade ou empresa acreditada para a área do ambiente que exerça a sua 

actividade no domínio do ruído e que, por iniciativa do requerente ou por exigência da entidade 

licenciadora competente, acompanha o relatório dos dados acústicos, no caso de operações de 



loteamento e de empreendimentos turísticos, o projecto acústico, no caso de obras de construção ou a 

avaliação acústica, nos demais pedidos de licenciamento ou de autorização. 

Fonte:  D.L. 292/2000 

CICLO DA ENERGIA 

É a cadeia energética que inclui as actividades relacionadas com a prospecção, exploração, produção, 

conversão, armazenamento, transporte, distribuição e consumo das diversas formas de energia, e o 

tratamento e eliminação de resíduos, bem como a desactivação, cessação ou encerramento destas 

actividades, minimizando os impactes ambientais prejudiciais. 

Fonte:  Resolução da Assembleia da República 36/96, ratificada pelo Decreto do Presidente da República 

29/96 

CIDADE 

Do latim civitate (“conjunto de cidadãos”), a cidade é uma realidade material, um conjunto de qualidades 

sensíveis, uma estrutura conceptual, uma estrutura material. Tem um dimensionamento e uma dinâmica 

próprios. A cidade estrutura as aglomerações populacionais, conferindo-lhes um sentido, uma função e 

uma finalidade. 

Fonte:  Maria João Madeira Rodrigues in Vocabulário Técnico e Crítico de Arquitectura - Quimera Editores, 

Lda., 1990 

Categoria de uma povoação conferida por votação da Assembleia da República cujos requisitos de 

candidatura decorrem da lei. 

nota: Uma povoação só pode ser elevada à categoria de cidade quando o aglomerado urbano abranger no 

mínimo 8.000 habitantes inscritos na respectiva/s junta de freguesia e possuir, no mínimo, metade dos 

seguintes serviços e equipamentos: 

– Unidade ou centro hospitalar, centro de saúde e unidades privadas de saúde que cubram as diversas 

especialidades médicas; 

– Farmácias; 

– Instalações de corpos de bombeiros sapadores, municipais ou voluntários; 



– Recinto de espectáculos e instalações destinadas a actividades culturais; 

– Museu e biblioteca; 

– Estabelecimento hoteleiro; 

– Rede de transportes colectivos que cubra o centro urbano e assegure as ligações aos aglomerados 

situados na área de influência do centro urbano; 

– Instalações de educação pré-primária e do ensino básico obrigatório; 

– Parques urbanos ou outras zonas verdes de utilização colectiva. 

Poderão ser estabelecidos requisitos diferentes dos enunciados em situações devidamente 

fundamentadas por argumentos de ordem histórica, cultural ou arquitectónica. 

Fonte:  Lei 11/82 

Estabelecimento humano com um certo grau de coerência e coesão. Não se considera somente a cidade 

convencional e compacta, mas também as cidades região e as redes de cidades. 

Fonte:  A Nova Carta de Atenas, adoptada pelo Conselho Europeu de Urbanistas (CEU), em Maio de 

1998, na Conferência Internacional de Atenas, e revista em 2003 

CIDADE HISTÓRICA 

Aglomerado urbano, qualquer que seja a sua dimensão, com o seu ambiente natural ou construído, que, 

para além da sua qualidade de documento histórico, exprime os valores próprios das civilizações urbanas 

tradicionais. 

Fonte:  adaptado da Carta de Washington - Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas 

- Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios - ICOMOS, 1987 

CIRCULAÇÃO PEDONAL 

Integra o espaço construído destinado à circulação de pessoas. 

CIRCULAÇÃO VIÁRIA 

Integra apenas a rede viária (espaço construído destinado à circulação de pessoas e viaturas) e o 

estacionamento. 



CIRCULAR 

Via de comunicação rodoviária que contorna um aglomerado ou parte deste, destinada a desviar o tráfego 

de passagem, total ou parcialmente, do respectivo centro. 

As circulares cortam habitualmente as vias radiais segundo ângulos aproximadamente rectos. 

Fonte:  Vocabulário de estradas e Aeródromos, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 1962 

CIRCUNSCRIÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As circunscrições administrativas abrangem os seguintes níveis de unidades administrativas: 

▪ Nacional: 

– Continente; 

– Região Autónoma da Madeira; 

– Região Autónoma dos Açores; 

▪ Distrital: 

– Correspondente aos 18 Distritos existentes em Portugal continental; 

▪ Autarquias locais: 

– Regiões Administrativas; 

– Municípios; 

– Freguesias. 

Fonte:  Constituição da República Portuguesa, de 2 de Abril de 1976, na redacção que lhe foi dada pelas 

Leis Constitucionais nºs. 1/82, de 30 de Setembro, 1/89, de 8 de Julho, 1/92, de 25 de Novembro e 1/97, 

de 20 de Setembro, alterada pela Lei Constitucional nº. 1/2001, de 12 de Dezembro e pela Lei 

Constitucional nº. 1/2004; D.L. 78/84. 

CLASSIFICAÇÃO DAS PRAIAS 

Tipologias que estabelecem os requisitos inerentes à utilização balnear das praias marítimas. 



As praias marítimas podem ser classificadas como: 

▪ Praia urbana com uso intensivo – Praia vocacionada para a utilização balnear, adjacente a núcleo 

urbano consolidado, sujeita a forte procura, que obedece aos seguintes requisitos: 

– Vias de acesso automóvel, parques e / ou áreas de estacionamento pavimentadas; 

– Acessos pedonais construídos ou consolidados; 

– Apoios de praia completos, definidos em função da capacidade de carga da área de praia; 

– Equipamentos definidos em função dos existentes na frente urbana; 

– Infra-estruturas de saneamento básico, de abastecimento de água, de energia e comunicações de 

emergência; 

– Plano de água afecto a usos múltiplos, com canais sinalizados de circulação e acesso à margem 

das embarcações e de outros meios náuticos; 

– Condicionamentos específicos à pesca desportiva e à caça submarina; 

– Controlo da qualidade das águas segundo padrões de saúde pública; 

– Existência de serviço de assistência e salvamento de banhistas; 

▪ Praia não urbana com uso intensivo – Praia vocacionada para a utilização balnear, afastada de 

núcleos urbanos, sujeita a forte procura, que obedece aos seguintes requisitos: 

– Vias de acesso automóvel, parques e / ou áreas de estacionamento pavimentadas; 

– Acessos pedonais construídos ou consolidados, com localização e concepção adequadas à 

minimização de impactes negativos em zonas sensíveis, nomeadamente dunas; 

– Controlo e protecção de zonas sensíveis; 

– Apoios de praia completos, definidos em função da capacidade da praia; 

– Equipamentos complementares decorrentes de estudos de ordenamento; 

– Infra-estruturas de saneamento básico, de abastecimento de água, de energia e comunicações de 

emergência; 



– Plano de água afecto a usos múltiplos, com canais sinalizados e acesso à margem das 

embarcações e de outros meios náuticos; 

– Condicionamentos específicos à pesca desportiva e à caça submarina; 

– Condicionamentos específicos à circulação de embarcações e outros meios náuticos motorizados 

quando existam espécies a conservar ou proteger; 

– Controlo da qualidade das águas segundo padrões de saúde pública; 

– Existência de serviço de assistência e salvamento de banhistas; 

▪ Praia equipada com uso condicionado – Praia vocacionada para a utilização balnear que, em 

função da sua capacidade de suporte de usos conexos com a actividade balnear, obedece aos 

requisitos seguintes: 

– Vias de acesso automóvel não pavimentadas e delimitadas na proximidade da zona de praia; 

– Parques e / ou áreas de estacionamento não pavimentadas; 

– Acessos pedonais consolidados, com localização e concepção adequadas à minimização de 

impactes ambientais negativos em zonas sensíveis, nomeadamente dunas; 

– Controlo e protecção de zonas sensíveis; 

– Apoios de praia definidos em função da capacidade da praia; 

– Infra-estruturas de saneamento básico; 

– Plano de águas afecto a usos múltiplos, com canais sinalizados de circulação e acesso à margem 

de embarcações e outros meios náuticos; 

– Condicionamentos específicos à pesca desportiva e à caça submarina; 

– Condicionamentos específicos à circulação de embarcações e outros meios náuticos quando 

existam espécies a conservar ou proteger; 

– Controlo da qualidade das águas segundo padrões de saúde pública; 

– Existência de serviços de assistência e salvamento de banhistas; 



▪ Praia não equipada com uso condicionado – Praia vocacionada para a utilização balnear que, em 

função da sua capacidade de suporte de usos conexos com a actividade balnear, obedece aos 

requisitos seguintes: 

– Via(s) de acesso à praia não regularizada(s); 

– Quando existam duas ou mais vias de acesso: inexistência de vias intermédias ou de ligação 

paralelas à linha de costa; 

– Áreas de estacionamento não pavimentadas, com localização anterior à margem dominial e às 

faixas de protecção estabelecidas; 

– Inexistência de qualquer tipo de equipamentos e Infra-estruturas; 

– Plano de água afecto a usos múltiplos, com condicionamentos específicos em função da 

existência de espécies a conservar ou proteger; 

– Controlo da qualidade das águas segundo padrões de saúde pública; 

▪ Praia com uso restrito – Praia vocacionada para a utilização balnear que, em função da sua 

necessidade de protecção biofísica local da manutenção do seu equilíbrio, obedece aos seguintes 

requisitos: 

– Inexistência de vias de acesso automóvel; 

– Inexistência de abertura e melhoramentos de caminhos de acesso à praia; 

– Inexistência de qualquer tipo de equipamentos e Infra-estruturas; 

– Plano de água afecto a usos condicionados em função da existência de espécies a conservar ou 

proteger; 

▪ Praia com uso interdito – Praia que, por força da necessidade de protecção da integridade biofísica 

do espaço ou da segurança das pessoas, não tem aptidão balnear: 

nota: Qualquer praia pode ser declarada como “praia com uso suspenso” sempre que, 

temporariamente, não deva estar sujeita a utilização balnear, devido à ocorrência de caso de força 

maior ou emergência grave que afecte a segurança, a saúde pública ou o equilíbrio biofísico. Por 

utilização balnear entende-se o uso comum de praia cuja função principal é a satisfação de 

necessidades colectivas de recreio físico e psíquico. 



Fonte:  D.L. 309/93 

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 

A classificação do solo determina o destino básico dos terrenos a assenta na distinção fundamental entre 

solo rural e solo urbano. 

Fonte:  D.L. 380/99, alterado pelo D.L. 310/2003 

CLASSIFICAÇÃO PORTUGUESA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CAE) 

Quadro comum da classificação de actividades económicas harmonizado com a Nomenclatura das 

Actividades Económicas da Comunidade Europeia, a aplicar a todo o território nacional, para a elaboração 

de estatísticas, de estudos, para a identificação das actividades nos diplomas e para outros fins, 

envolvendo principalmente a administração. 

nota: Compete ao Conselho Superior de Estatística (CSE) assegurar a gestão da CAE, e disponibilizar as 

tabelas de equivalência entre a CAE (versão em vigor: CAE - Rev. 2.1) e as classificações de actividades 

económicas das organizações internacionais, em especial da Comunidade Europeia e da Organização das 

Nações Unidas. 

Fonte:  D.L. 182/93, alterado pelo D.L. 197/2003 

CÓDIGO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

Constitui o quadro comum de referência para codificação, para fins estatísticos, das unidades territoriais 

administrativas existentes no país, permitindo a sua comparabilidade estatística ao longo do tempo. 

nota: A codificação da divisão administrativa é atribuída pelo INE e aprovada pelo Conselho Superior de 

Estatística (CSE) para uso no Sistema Estatístico Nacional (SEN). Esta codificação é hierárquica e é 

composta por 6 dígitos “DT CC FR”, em que: 

– Os primeiros 2 dígitos “DT”, representam o código do distrito; 

– Os 4 dígitos “DT CC”, representam o código do concelho; 

– Os 6 dígitos “DT CC FR”, representam o código da freguesia. 

Por exemplo: 

– Nos distritos as partes do código correspondente ao “CC” e “FR” assumem valores nulos; 



– Nos concelhos a parte do código correspondente ao “FR” assume o valor nulo. 

Fonte:  Instituto Nacional de Estatística, 2004 

COMPONENTES AMBIENTAIS HUMANOS 

Definem, no seu conjunto, o quadro específico de vida, onde se insere e de que depende a actividade do 

homem, que, de acordo com a Lei de Bases do Ambiente, é objecto de medidas disciplinadoras com vista 

à obtenção de uma melhoria de qualidade de vida. 

São componentes ambientais humanos: 

a) A paisagem; 

b) O património natural e construído; 

c) A poluição. 

Fonte:  Lei 11/87 

COMPONENTES AMBIENTAIS NATURAIS 

Nos termos da Lei de Base do Ambiente, são componentes naturais do ambiente: 

a) O ar; 

b) A luz; 

c) A água; 

d) O solo vivo e o subsolo; 

e) A flora; 

f) A fauna. 

nota: Em ordem a assegurar a defesa da qualidade apropriada dos componentes ambientais naturais 

referidos, poderá o Estado, através do ministério da tutela competente, proibir ou condicionar o exercício 

de actividades e desenvolver acções necessárias à prossecução dos mesmos fins, nomeadamente a 

adopção de medidas de contenção e fiscalização que levem em conta, para além do mais, os custos 

económicos, sociais e culturais da degradação do ambiente em termos de obrigatoriedade de análise 

prévia de custos-benefícios. 



Fonte:  Lei 11/87 

COMUNIDADE DE PESCA 

Agrupamento populacional cujos membros se encontram interligados por estreitos laços e afinidades 

socioculturais, fortemente dependente da pesca, exercida com base num porto ou numa praia (fluvial, 

estuarina ou marítima) dispondo ou não de infra-estruturas colectivas de suporte à actividade pesqueira e 

utilizando áreas de areal e planos de água associados, de extensão variável. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

COMUNIDADES URBANAS (COMURB) 

Áreas metropolitanas que compreendem obrigatoriamente um mínimo de três municípios com, pelo 

menos, 150.000 habitantes. 

nota: Constituem uma forma de associativismo municipal. 

Fonte:  Lei 10/2003 

CONCESSÃO OU LICENÇA BALNEAR 

Autorização de utilização de uma praia ou parte dela, destinada à instalação dos respectivos apoios de 

praia, apoios balneares, apoios recreativos e equipamentos, com uma delimitação e prazo determinados, 

com o objectivo de prestar as funções e serviços de apoio ao uso balnear. 

Tradicionalmente à noção de exploração da praia balnear surge associado o termo “concessão balnear” 

embora o contrato de concessão de utilização do domínio hídrico esteja previsto apenas para instalação e 

exploração de equipamentos ou apoios de praia associados a equipamentos. 

nota: A licença caracteriza-se pela sua precariedade e pode ser atribuída por um prazo máximo de 10 

anos ou de 35 anos, consoante as utilizações. Nos casos em que a licença é atribuída por período 

superior a 10 anos, é precedida de um processo de discussão pública. O contrato de concessão, que pode 

atingir um prazo máximo de 75 anos, é, por regra, precedido de concurso público e caracteriza-se por ser 

um verdadeiro contrato administrativo com direitos e deveres específicos das partes contratantes. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004; D.L. 46/94 

 



CONCESSÕES DE AUTO-ESTRADAS 

Lanços de auto-estradas cuja concepção, construção, exploração e conservação são atribuídas à entidade 

concessionária mediante contrato de concessão, aprovado por resolução do Conselho de Ministros. 

Fonte:  D.L. 267/97; D.L. 294/97; D.L. 119-B/99 

CONDICIONANTES LEGAIS 

Conjunto das servidões e restrições de utilidade pública que impedem sobre um determinado território, 

condicionando a sua utilização. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

CONDOMÍNIO FECHADO 

Pode compreender uma de duas realidades: 

Edifício sujeito ao regime de propriedade horizontal que foi dotado de um conjunto de serviços 

complementares aos condóminos, vedados ao público (health club; jardins e áreas de lazer; etc.). 

Vários edifícios, sujeitos ou não ao regime de propriedade horizontal, usufruindo de áreas comuns a 

todos eles, encontrando-se tais áreas habitualmente vedadas ao público ou com acesso 

condicionado. 

Fonte:  Anotações ao Art º. 15, do D.L. 448/91, in “Legislação Fundamental de Direito do Urbanismo”, 

Edições LEX, 1994 

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO 

Agrupamento homogéneo de construções urbanas, ou rurais, notável pelo seu interesse histórico, 

arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, e suficientemente coerente para ser objecto de uma 

delimitação topográfica. 

Fonte:  Resolução da Assembleia da República nº. 5/91, ratificada pelo Decreto do Presidente da 

República nº. 5/91 

 

 



CONJUNTO COMERCIAL 

Empreendimento planeado e integrado, composto por um ou mais edifícios nos quais se encontra 

instalado um conjunto diversificado de estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços 

quer sejam ou não propriedade ou explorados pela mesma entidade, que preencha cumulativamente os 

seguintes requisitos: 

– Disponha de um conjunto de facilidades concebidas para permitir a uma mesma clientela o acesso 

aos diversos estabelecimentos; 

– Seja objecto de uma gestão comum responsável, designadamente pela disponibilização de 

serviços colectivos, pela instituição de práticas comuns e pela política de comunicação e 

animação do empreendimento. 

Fonte:  Lei 12/2004 

CONJUNTO DE CONSTRUÇÕES 

Grupo de construção isoladas ou reunidas que, em virtude da sua arquitectura, unidade ou integração na 

paisagem, têm valor excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004; Decreto 49/79 

CONJUNTO HISTÓRICO OU TRADICIONAL E (ALDEIA HISTÓRICA) 

Grupo de construções e de espaços incluindo os sítios arqueológicos e paleontológicos que resultem de 

uma fixação humana, quer em meio urbano quer rural, e cuja coesão e valor são reconhecidos do ponto 

de vista arqueológico, arquitectónico, pré-histórico, histórico, estético ou sócio-cultural. 

Fonte:  Recomendações para a Salvaguarda dos Conjuntos Históricos ou Tradicionais e a sua Função na 

Vida Contemporânea, Nairobi - UNESCO, 1976 

CONJUNTO TURÍSTICO 

Núcleos de instalações funcionalmente interdependentes, localizados numa área demarcada e submetidos 

a uma mesma administração, que integrem exclusivamente um ou vários estabelecimentos hoteleiros ou 

meios complementares de alojamento, estabelecimentos de restauração ou de bebidas e pelo menos um 

estabelecimento, iniciativa, projecto ou actividade declarados de interesse para o turismo nos termos 

previstos na legislação em vigor. 



Fonte:  D.L. 167/97, alterado pelo D.L. 305/99 e pelo D.L. 55/2002; D.R. 20/99, alterado pelo D.R. 22/2002 

CONJUNTO URBANO COM INTERESSE PATRIMONIAL 

Conjunto urbano dotado de homogeneidade e coerência morfológica e portador de valores culturais, 

históricos, arquitectónicos, urbanísticos ou de identidade colectiva. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 2004 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

Gestão da utilização humana da Natureza, de modo a viabilizar de forma perene a máxima rentabilidade 

compatível com a manutenção da capacidade de regeneração de todos os recursos vivos. 

Fonte:  Lei 11/87 

Conjunto das medidas necessárias para manter ou restabelecer os habitats naturais e as populações de 

espécies da flora e fauna selvagens num estado favorável.  

Fonte:  D.L. 140/99 

CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO 

Todos os trabalhos de construção civil necessários à manutenção, em bom estado, de um edifício, quer do 

ponto de vista funcional, quer do ponto de vista funcional, quer do ponto de vista estético. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

CONSTRUÇÃO 

Todo o tipo de obras, qualquer que seja a sua natureza, designadamente edificações, muros e vedações e 

aterros ou escavações, bem como as respectivas alterações e demolições. 

nota: Sempre que se trate de construção no domínio hídrico são excluídas as infra-estruturas hidráulicas. 

Fonte:  DL. 46/94 

CONSTRUÇÃO AMOVÍVEL OU LIGEIRA 

Construção assente sobre fundação não permanente e construída com materiais ligeiros pré-fabricados ou 

modulados que permitam a sua fácil desmontagem e remoção. 



nota: No âmbito dos POOC é uma construção executada com materiais pré-fabricados, modulados ou 

ligeiros, permitindo a sua fácil remoção ou desmontagem. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

CONSTRUÇÃO CLANDESTINA 

Construção efectuada sem a licença legalmente exigida, incluindo a realizada em terrenos loteados sem a 

competente licença. 

Fonte:  D.L. 804/76 

CONSTRUÇÃO FIXA OU PESADA 

No âmbito dos POOC é um imóvel assente sobre fundação permanente e dispondo de estrutura em betão 

armado, paredes e cobertura rígidas, não amovíveis. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

CONSTRUÇÃO MISTA 

Construção ligeira integrando elementos ou partes de construção em alvenaria ou betão armado, 

nomeadamente área de sanitários, cozinha e estacaria de apoio da plataforma. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

CONSTRUÇÃO PRINCIPAL DO LOTE 

Construção individualizável, com acesso feito por arruamento ou espaço público, e ligação ou 

possibilidade de ligação independente às redes de infra-estruturas. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

CONSTRUÇÃO PÚBLICA 

Procedimento compreendido no âmbito da participação público e regulado nos termos dos diplomas 

mencionados na fonte, que visa a recolha de opiniões, sugestões e outros contributos dos interessados 

sobre instrumentos de gestão territorial, loteamentos, e outros estudos, projectos ou planos previstos na 

lei. 



Fonte:  DGOTDU, 2004; D.L. 380/99, alterado pelo D.L. 310/2003; D.L. 555/99, alterado pelo D.L. 

177/2001; D.L. 69/2000, alterado pelo D.L. 74/2001 e pelo D.L. 69/2003 

CONTINUUM NATURALE 

Sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do 

potencial genético e que contribui para o equilíbrio e estabilidade do território. 

Fonte:  Lei 11/87 

CONTRA-ORDENAÇÃO 

Facto ilícito e censurável que preencha um tipo legal no qual se comine uma coima. 

No âmbito do regime jurídico da urbanização e da edificação estão previstas diversas contra-ordenações e 

respectivas coimas. 

nota: As câmaras municipais, são as entidades competentes para determinar a instrução dos processos 

de contra-ordenação no que respeita às operações urbanísticas. 

Fonte:  D.L. 433/82; D.L. 555/99, alterado pelo D.L. 177/2001 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Acordo de vontades pelo qual é constituída, modificada ou extinta uma relação jurídica administrativa. 

São contratos administrativos, designadamente, os seguintes contratos de: 

– Empreitada; 

– Concessão de obras públicas; 

– Concessão de serviços públicos; 

– Concessão de exploração do domínio público; 

– Concessão de uso privativo do domínio público; 

– Concessão de exploração de jogos de fortuna ou azar; 

– Fornecimento contínuo; 



– Prestação de serviços para fins de imediata utilidade pública. 

nota: Os contratos de prestação de serviços de carácter regular relacionados com atribuições 

administrativas são celebrados com a parte escolhida através de concurso público ou limitado, negociação 

ou ajuste directo. 

A administração pode modificar ou rescindir, por imperativo de interesse público, unilateralmente os 

contratos, desde que sejam respeitados o objecto do contrato e o seu equilíbrio financeiro ou mediante o 

pagamento de justa indemnização, respectivamente. 

São nulos ou anuláveis os contratos decorrentes de actos administrativos nulos ou anuláveis. Aos 

contratos com objecto passível de contrato de direito privado é aplicável o regime de invalidade do negócio 

jurídico previsto no Código Civil. 

Fonte:  D.L. 442/91, alterado pelo D.L. 6/96 

CONTRATO DE URBANIZAÇÃO 

Contrato que estabelece as obrigações das partes contratantes relativamente à execução das obras de 

urbanização e as responsabilidades a que ficam sujeitas, bem como o prazo para cumprimento daquelas. 

São partes no contrato de urbanização, obrigatoriamente, o município e o proprietário e outros titulares de 

direitos reais sobre o prédio e facultativamente as empresas que prestem serviços públicos, bem como 

outras entidades envolvidas na operação de loteamento ou na urbanização dela resultante, 

designadamente interessadas na aquisição dos lotes. 

nota: O contrato de urbanização pode ser celebrado no âmbito de uma operação de transformação 

fundiária, de obras de urbanização ou de obras de edificação de edifícios contínuos e funcionalmente 

ligados entre si. 

O contrato de urbanização define as compensações devidas pela aplicação dos mecanismos de 

perequação na unidade de execução, nos termos previstos em regulamento municipal, as parcelas a 

integrar no domínio público municipal, as obrigações quanto à execução e / ou comparticipação nos custos 

de urbanização e a repartição dos direitos, através da atribuição de lotes para construção ou de parcelas 

para urbanização às partes contratantes. 

Fonte:  D.L. 380/99, alterado pelo D.L. 310/2003; D.L. 555/99, alterado D.L. 177/2001 

 



CONTRATO-PROGRAMA 

Tem por objecto a execução de um projecto ou conjunto de projectos de investimento que, envolvendo 

técnica e financeiramente um ou mais municípios e departamentos das Administração Central, resultem de 

um processo de decisão colectiva dos órgãos municipais. 

No caso de o objecto do contrato-programa incluir a execução de projectos de que possam beneficiar 

entidades privadas ou empresas públicas, podem estas ser admitidas como partes contratantes. 

Fonte:  D.L. 384/87 

CONTRATUALIZAÇÃO 

Princípio que privilegia modelos de actuação baseados na concertação entre a iniciativa pública e a 

iniciativa privada para a concretização dos instrumentos de gestão territorial (IGT). 

Fonte:  Lei 159/99 

CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL 

Encargo a que ficam sujeitos os prédios não expropriados quando, por virtude aprovação de projectos, da 

execução de obras de urbanização ou abertura de grandes vias de comunicação, aumentem 

consideravelmente de valor pela possibilidade da sua aplicação como terrenos aptos para a construção. 

nota: A delimitação da área sujeita a contribuição especial é feita caso a caso, através de diploma. 

A contribuição especial é devida na fase de licenciamento ou autorização de operações urbanísticas. 

Fonte:  Lei 2030/84; Decreto 43587/61 

CONURBAÇÃO 

Conjunto de aglomerados cujas expansões se foram desenvolvendo tendo como efeito o estabelecimento 

de um contínuo urbano. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

CONVIVÊNCIA 

Conjunto de locais, distintos e independentes, ocupando a totalidade ou parte de uma edificação ou 

conjunto de edificações que, pela forma como foi construída, reconstruída ou alterada, se destina a ser 



habitada por um grupo numeroso de pessoas submetido a uma autoridade ou a um regime comum ou 

ligado por objectivos ou interesses pessoais comuns. 

Fonte:  Instituto Nacional de Estatística, 2004 

COORDENADAS CARTOGRÁFICAS 

Coordenadas rectangulares definidas sobre uma quadrícula cartográfica, designadamente a distância à 

meridiana e a distancia à perpendicular. 

nota: As coordenadas rectangulares respeitam a um sistema de coordenadas, no plano (ou no espaço 

tridimensional), que utiliza duas (ou três) medidas de distância a dois (ou três) eixos perpendiculares entre 

si para referenciar as posições de pontos no espaço bidimensional (ou tridimensional). Para o efeito ver 

também quadrícula cartográfica e ainda sistema de coordenadas (cartografia). 

Fonte:  Dicionário de Ciências Cartográficas, Lidel - Edições Técnicas Lda. - Joaquim Alves Gaspar, 

Lisboa, 2004 

CORREDOR DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA 

Via de trânsito reservada a veículos de certa espécie ou afectado a determinados transportes. 

Fonte:  D.L. 114/94, alterado pelo D.L. 2/98 

CORREDORES ECOLÓGICOS 

Elementos que, pela sua estrutura linear e continua (tais como rios e ribeiras e respectivas margens ou os 

sistemas tradicionais de delimitação dos campos) ou pelo seu papel e espaço de ligação (tais como lagos, 

lagoas ou matas), são essenciais à migração, à distribuição geográfica e ao intercâmbio genético de 

espécies selvagens. 

Fonte:  Resolução do Conselho de Ministros 152/2001 

COTA DE SOLEIRA 

Demarcação altimétrica do nível do pavimento da entrada principal do edifício. 

Quando o edifício se situa entre dois arruamentos a diferentes níveis com entradas em ambos, deve ser 

claramente indicado aquela que se considera a entrada principal. 



Fonte:  DGOTDU, 2004 

CRUZAMENTO DE VIAS 

Zona de intersecção de vias públicas ao mesmo nível. 

Fonte:  D.L. 114/94, alterado pelo D.L. 2/98 

CULTURAS BIOGENÉTICAS (AQUÍCOLAS) E CULTURAS MARINHAS 

Todas as actividades que tenham por finalidade a reprodução, o crescimento, a engorda, a manutenção 

ou o melhoramento de espécies aquícolas. 

nota: Estas actividades englobam o estabelecimento de culturas biogenéticas em água doce, salgada ou 

salobra e seus fundos, devidamente demarcados, bem como quaisquer artefactos flutuantes ou 

submersos e instalações em terra firme. 

Fonte:  D.L. 46/94 

DATUM 

Em geodesia, é entendido como o conjunto de parâmetros que constituem a referência de um sistema de 

coordenadas geográficas (datum geodésico) ou altimétricas (datum altimétrico). 

nota: Datum geodésico – conjunto dos parâmetros que constituem a referência de um determinado 

sistema de coordenadas geográficas, e que inclui a especificação do elipsóide de referência, bem como a 

sua posição e orientação relativamente ao globo terrestre. Consideram-se dois tipos principais: 

– os data globais ou geocêntricos; 

– os data locais - são normalmente estabelecidos por organismos oficiais responsáveis pelas 

actividades geodésicas e cartográficas nacionais ou regionais, e têm como finalidade o 

estabelecimento de redes geodésicas para apoio às actividades topográficas e cartográficas. São 

vários os data geodésicos locais utilizados na cartografia topográfica portuguesa. Os mais 

importantes são o Datum Lisboa, o Datum 73 e o Datum Europeu. 

Datum altimétrico – nível convencional, a partir do qual se medem as altitudes ou as profundidades numa 

região. No caso das altitudes ortométricas assinaladas nas cartas, o datum altimétrico é nível médio das 

águas do mar (ou um nível aproximado, já que este varia no tempo e no espaço). No caso das 

profundidades, é o zero hidrográfico, o qual se situa abaixo do nível médio do mar, perto do limite atingido 



pelas mais baixas baixa-mares. Em Portugal Continental, o datum altimétrico é materializado por uma 

marca existente junto ao marégrafo de Cascais. 

Fonte:  adaptado do Dicionário de Ciências Cartográficas, Lidel - Edições Técnicas Lda. - Joaquim Alves 

Gaspar, Lisboa, 2004 

DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA 

Documento, em modelo próprio, que comprova a realização de uma obra, confirmada por dono de obra, 

entidade licenciadora ou empresa contratante, conforme o caso. 

Fonte:  D.L. 12/2004 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA) 

Decisão emitida no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) sobre a viabilidade da 

execução dos projectos sujeitos ao regime previsto no diploma referenciado na fonte. 

Fonte:  D.L. 69/2000, alterado pelo D.L. 74/2001 e pelo D.L. 69/2003 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PARA O TURISMO 

Reconhecimento pela Direcção-Geral do Turismo em como o estabelecimento, a iniciativa, o projecto ou 

outras actividades de índole económica, cultural, ambiental e de animação, constituem, pela localização e 

características do serviço prestado, um relevante apoio ao turismo ou um motivo de atracção turística das 

zonas em que se inserem. 

Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004; D.L. 167/97, alterado pelo D.L. 55/2002; D.R. 22/98, alterado 

pelo D.R. 11/2002 

DEGRADAÇÃO DA TERRA 

Redução ou perda, da produtividade biológica ou económica e da complexidade das terras agrícolas de 

sequeiro, das terras agrícolas de regadio, das pastagens naturais, das pastagens semeadas, das florestas 

ou das áreas com arvoredo disperso, devido aos sistemas de utilização da terra ou a um processo ou 

combinação de processos, incluindo os que resultam da actividade do homem e das suas formas de 

ocupação do território, tais como: 

– A erosão do solo causada pelo vento e / ou pela água; 



– A deterioração das propriedades físicas, químicas e biológicas ou económicas do solo; 

e 

–  A destruição da vegetação por períodos prolongados. 

nota: Por “terra” entende-se o sistema bio-produtivo terrestre que compreende o solo, a vegetação, outros 

componentes do biota (conjunto fauna e flora) e os processos ecológicos e hidrológicos que se 

desenvolvem dentro do sistema. 

Fonte:  Convenção das Nações Unidas sobre Desertificação, 1994 

DENSIDADE AO LOTE 

Valor expresso em hab / ha ou fogos / ha, correspondente ao quociente entre o número de habitantes ou 

de fogos e o somatório das áreas dos lotes (incluindo os logradouros privados, mesmo que eventualmente 

de uso colectivo). 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

DENSIDADE BRUTA 

Valor expresso em fogos / ha ou habitantes / ha (hab /ha), correspondente ao quociente entre o número de 

fogos ou de habitantes e a superfície de referência em causa, incluindo a rede viária e área afecta à 

instalação de equipamentos sociais e públicos. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

DENSIDADE HABITACIONAL 

Valor expresso em fogos / ha ou fogos / km2, correspondente ao quociente entre o número de fogos 

existentes ou previstos e a superfície de referência em causa. 

nota: É conveniente, quando se utiliza o conceito de densidade habitacional, indicar igualmente o número 

médio de habitantes por fogo, para permitir a sua conversão em densidade populacional proporcional. 

Deve considerar-se o número médio de pessoas por fogo como o valor resultante do quociente entre o 

número de habitantes e o número de fogos existentes na área ou superfície de referência. 

A densidade habitacional pode ser bruta, líquida ou ao lote. 



Fonte:  DGOTDU, 2004 

DENSIDADE LÍQUIDA 

Valor expresso em fogos / ha ou hab / ha, correspondente ao quociente entre o número de fogos ou de 

habitantes e a superfície de referência em causa, excluindo as áreas afectas a equipamentos públicos. 

Poderão eventualmente ser também retiradas as áreas afectas a grandes vias de atravessamento ou vias 

principais. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

DENSIDADE POPULACIONAL 

Valor expresso em hab / ha ou hab / km2, correspondente ao quociente entre o número de habitantes 

existentes ou previstos e a superfície de referência em causa. 

nota: A densidade populacional pode ser bruta, líquida ou ao lote. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

DEPÓSITO DE SUCATA 

Local ou unidade de armazenagem de resíduos de materiais ou equipamentos usados, incluindo ferro-

velho e veículos em fim de vida. 

Fonte:  D.L. 268/98 

DEPÓSITOS MINERAIS 

Ocorrências minerais existentes em território nacional e nos fundos marinhos da zona económica 

exclusiva que, pela sua raridade, alto valor específico ou importância na aplicação em processos 

industriais das substâncias nelas contidas, se apresentam com especial interesse para a economia 

nacional. 

nota: Para efeitos de aplicação do Regime Jurídico da Revelação e Aproveitamento dos Recursos 

Geológicos: 



– Consideram-se integrados no domínio público do Estado os depósitos minerais que, pela sua 

raridade, alto valor específico ou importância na aplicação em processos industriais das 

substâncias nelas contidas, se apresentam com especial interesse para a economia nacional; 

– Não se integram no domínio público do Estado as massas minerais, que são as restantes 

ocorrências minerais não qualificadas como depósito mineral. 

A prospecção, pesquisa e exploração dos depósitos minerais integrados no domínio público do Estado 

processa-se mediante contrato administrativo e a prospecção, pesquisa e exploração das massas 

minerais processa-se mediante licenciamento das actividades. 

Fonte:  D.L. 90/90 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. 

Fonte:  D.L. 69/2003 

Progresso económico, social e político de forma a assegurar a satisfação das necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. 

Fonte:  Relatório Bruntland - Comissão Mundial do Ambiente e Desenvolvimento - WCED, 1987 

DESERTIFICAÇÃO 

Degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e sub-húmidas secas, resultantes de vários factores, 

incluindo as variações climáticas e as actividades humanas. 

Fonte:  Convenção das Nações Unidas sobre Desertificação, 1994 

DESPORTO DE NATUREZA 

Actividade cuja prática aproxima o homem da natureza de uma forma saudável e seja enquadrável na 

gestão das áreas protegidas e nume política de desenvolvimento sustentável. 

nota: Constituem serviços de desporto de natureza as iniciativas ou projectos que integrem, 

nomeadamente: 

– O pedestrianismo, o montanhismo, a orientação, a escalada, o rapel; 



– A espeleologia; 

– O balonismo, o pára-pente, a asa delta sem motor; 

– A bicicleta todo o terreno (BTT); 

– O hipismo; 

– A canoagem, o remo, a vela, o surf, o windsurf, o mergulho, o rafting e o hidrospeed. 

Os serviços de desporto da natureza devem: 

– Respeitar o enquadramento legislativo próprio de cada actividade ou sector; 

– Respeitar os locais indicados para a prática de cada modalidade desportiva; 

– Respeitar os acessos e trilhos definidos, bem como os locais de estacionamento e de 

acampamento; 

– Respeitar as condicionantes estabelecidas quanto aos locais, ao número de praticantes e à época 

do ano; 

– Assegurar que os locais estão dotados dos equipamentos com a qualidade e segurança 

necessárias à prática de cada modalidade; 

– Assegurar que os locais estão dotados de sinalização e informação sobre as condições de 

utilização dos mesmos e recomendações para a prática de cada modalidade; 

– Garantir a manutenção dos equipamentos, sinalização, acessos, estacionamento e locais de 

pernoita, bem como a qualidade ambiental de cada local e respectiva área envolvente. 

Fonte:  D.R. 18/99 

DESTAQUE 

Divisão de um prédio em duas partes destinando-se, pelo menos uma delas, imediata ou 

subsequentemente, à construção urbana. 

Dentro dos perímetros urbanos, o destaque é possível se se verificarem cumulativamente as seguintes 

condições: 

– Do destaque resultarem apenas duas parcelas e ambas confrontarem com arruamentos públicos; 



– A construção a levar a efeito na parcela a destacar dispor de projecto aprovado pela Câmara 

Municipal; 

Fora dos perímetros urbanos, o destaque é possível se se verificarem cumulativamente as seguintes 

condições: 

– A construção só poderá ser levada a cabo numa das parcelas, e será exclusivamente habitacional, 

destinando-se a um ou dois fogos no máximo; 

– A superfície da restante parcela não poderá ser inferior à área mínima fixada no projecto de 

intervenção em espaço rural em vigor ou quando aquele não exista à área da unidade de cultura 

definida para a região em causa (Portaria nº. 202/70, de 21 de Abril). Nas áreas de RAN a unidade 

de cultura é o dobro da fixada na Portaria nº. 202/70. 

Na área correspondente ao prédio originário não é permitido efectuar novo destaque nos termos referidos 

nos pontos anteriores por um prazo de dez anos contados da data do destaque anterior. 

Fonte:  D.L. 555/99, alterado pelo D.L. 177/2001 

DETECÇÃO REMOTA 

Aquisição de dados sobre objectos ou fenómenos que se encontram afastados dos aparelhos de 

observação, geralmente designados por detectores remotos (remote sensors), que detectam as radiações 

electromagnéticas reflectidas ou emitidas pela superfície terrestre ou pela atmosfera, podendo os 

resultados ser registados e apresentados quer sob forma digital quer sob a forma analógica em imagens 

ou fotografias. 

nota: A partir da análise dos dados recolhidos pelos detectores remotos pode proceder-se à identificação 

dos diversos objectos detectados, desde que se conheçam as características de emissão e reflexão dos 

diferentes objectos nas várias regiões do espectro electromagnético. 

Fonte:  Técnicas de Detecção Remota - Rui Gonçalves Henriques - Memória nº. 573, Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil – Lisboa, 1982 

DETENTOR DE RESÍDUOS 

Qualquer pessoa, singular ou colectiva, incluindo o produtor, que tenha resíduos na sua posse.  

Fonte:  D.L. 239/97 



DIRECTIVA CE (COMUNIDADE EUROPEIA) 

Disposições decididas pelas instituições competentes da Comunidade Europeia e que vinculam os 

Estados Membros destinatários quanto aos resultados a atingir, deixando às instâncias nacionais a 

competência quanto à forma e aos meios. 

Fonte:  D.L. 267-A/2003; D.L. 124-A/2004 

DIREITO À INFORMAÇÃO 

Direito que os particulares têm de ser informados pela Administração, sempre que o requeiram, sobre o 

andamento dos procedimentos em que sejam directamente interessados ou quando provem ter interesse 

legítimo no conhecimento dos elementos que pretendam, de conhecer as resoluções definitivas que sobre 

eles forem tomadas, bem como o direito de consultar os processos que não contenham documentos 

classificados, ou que revelem segredo comercial ou industrial ou segredo relativo à propriedade literária, 

artística ou científica. Têm ainda o direito de obter, mediante pagamento, certidão, reprodução ou 

declaração autenticada dos documentos que constem dos processos a que tenham acesso. Todas as 

pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, mesmo que não se encontrem 

em curso qualquer procedimento que lhes diga directamente respeito, sem prejuízo da legislação em vigor 

sobre essa matéria. 

Fonte:  D.L. 442/91, alterado pelo D.L. 6/96 

Direito que todos os interessados têm de ser informados sobre a elaboração, aprovação, 

acompanhamento, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial, direito esse que 

compreende as faculdades de: 

a) Consultar os diversos processos acedendo, designadamente, aos estudos de base e outra 

documentação, escrita e desenhada, que fundamentem as opções estabelecidas; 

b) Obter cópias de actas de reuniões deliberativas e certidões dos instrumentos aprovados; 

c) Obter informações sobre as disposições constantes de instrumentos de gestão territorial bem como 

conhecer as condicionantes e as servidões aplicáveis ao uso do solo. 

As entidades responsáveis pela elaboração e pelo registo dos instrumentos de gestão territorial devem 

criar e manter actualizado um sistema que assegure o exercício do direito à informação, designadamente 

através do recurso a meios informáticos. 



DIREITO DE PREFERÊNCIA 

Instrumento de execução de planos em que o município tem preferência nas transmissões por título 

oneroso, entre particulares, de terrenos ou edifícios situados nas áreas do plano com execução 

programada. 

O direito de preferência pode ser exercido com a declaração de não aceitação do preço convencionado. 

Fonte:  D.L. 380/99, alterado pelo D.L. 310/2003 

DIREITO DE REVERSÃO 

Direito que, no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, se aplica às parcelas cedidas 

ao município para implantação de espaços verdes públicos, equipamentos de utilização colectiva ou infra-

estruturas, sempre que estas sejam afectas a fins diversos dos definidos no alvará. 

As parcelas revertidas ficam sujeitas às finalidades definidas no alvará, salvo quando se trate de parcela 

destinada a equipamento de utilização colectiva, devendo nesse caso proceder-se a um aditamento ao 

alvará que afecte a parcela a espaço verde. 

Fonte:  DGOTDU, 2004; D.L. 555/99, alterado pelo D.L. 177/2001 

DIREITO DE SUPERFÍCIE 

Direito que se aplica aos terrenos já pertencentes à Administração ou por elas adquiridos para os 

seguintes fins: 

Criação de aglomerados urbanos; expansão ou desenvolvimento de aglomerados urbanos com mais de 

25.000 habitantes; criação e ampliação de parques industriais e espaços verdes urbanos de protecção e 

recreio; recuperação de áreas degradadas; operações de renovação urbana. 

Não podem ser alienados, salvo a pessoas colectivas de direito público e empresas públicas, devendo 

apenas ser cedido o direito à utilização, mediante a constituição do direito de superfície, dos terrenos 

destinados a empreendimentos cuja realização não venha a ser efectuada pela Administração. 

Fonte:  D.L. 794/76 

 

 



DIREITO REAL DE HABITAÇÃO PERIÓDICA OU TIME SHARING 

Direito de um titular, através de um acto de compra, usufruir de determinada unidade de alojamento, em 

empreendimento turístico estabelecido, durante um certo período de tempo de cada ano. 

Direito Real de Habitação Periódica (DRHP) pode incidir sobre os seguintes tipos de empreendimentos 

turísticos. 

– Hotéis-Apartamentos; 

– Aldeamentos Turísticos; 

– Apartamentos Turísticos. 

nota: O Direito Real de Habitação Periódica é limitado a um período de tempo em cada ano, que pode 

variar entre o mínimo de 7 dias seguidos e o máximo de 30 dias seguidos. 

Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004; D.L. 275/93, alterado pelo D.L. 180/99 e pelo D.L. 22/2002 

DISCUSSÃO PÚBLICA 

Forma que pode revestir o exercício do direito de participação em procedimentos administrativos que 

consiste na recolha de observações e sugestões sobre os projectos elaborados pela administração 

central, regional e local. 

nota: A abertura da discussão pública deve ser divulgada nos termos definidos nos regimes aplicáveis ou, 

quando forem omissos, através da afixação de editais nos lugares de estilo e da publicação de avisos em 

jornais diários e regionais. Os editais e avisos identificam o objecto da discussão pública, o período 

durante o qual decorrerá a discussão pública, bem como as formas de consulta dos elementos submetidos 

a discussão pública e as formas de audição dos interessados. 

Os pedidos de informação e as sugestões apresentadas devem ser ponderados e objecto resposta nos 

termos previstos nos regimes aplicáveis ou no Código do Procedimento Administrativo. 

Fonte:  Lei 83/95; D.L. 442/91; D.L. 380/99, alterado pelo D.L. 310/2003 

DIREITO REAL DE HABITAÇÃO PERIÓDICA OU TIME SHARING 

Pessoa colectiva de direito de âmbito territorial, com os seguintes órgãos: 

▪ Assembleia Distrital (órgão deliberativo); 



▪ Conselho Distrital. 

nota: Em Portugal Continental existem 18 distritos, designadamente os Distritos de: Aveiro; Beja; Braga; 

Bragança; Castelo Branco; Coimbra; Évora; Faro; Guarda; Leiria; Lisboa; Portalegre; Porto; Santarém; 

Setúbal; Viana do Castelo; Vila Real; Viseu. 

Fonte:  Lei 79/77; D.L. 252/92 

DOMÍNIO HÍDRICO 

Abrange os terrenos das faixas da costa e demais águas sujeitas à influência das marés, nos termos do 

Art.º 1º., do Decreto-Lei 201/92, de 29 de Setembro, as correntes de água, lagos ou lagoas, com os seus 

leitos, margens e zonas adjacentes, nos termos do Decreto-Lei 468/71, de 5 de Novembro, com o 

respectivo subsolo e espaço aéreo correspondente, bem como as águas subterrâneas. 

O domínio hídrico compreende o domínio público hídrico e o domínio hídrico privado. 

nota: No âmbito dos Planos de Ordenamento de Albufeiras e no caso das albufeiras, o domínio hídrico 

abrange a albufeira com o seu leito e margens, bem como os cursos de água afluentes com os seus leitos 

e margens. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004; D.L. 46/94 

DOMÍNIO HÍDRICO PRIVADO 

Consideram-se pertencentes ao domínio hídrico privado: 

– As águas que nascerem em prédio particular e as pluviais que nele caírem, enquanto não 

transpuserem, abandonadas, os limites do mesmo prédio ou daquele para onde o dono dele as 

tiver conduzido, e ainda as que, ultrapassando esses limites e correndo por prédios particulares, 

forem consumidas antes de se lançarem no mar ou em outra água pública; 

– As águas subterrâneas existentes em prédios particulares; 

– Os lagos e lagoas existentes dentro de um prédio particular, quando não sejam alimentados por 

corrente pública; 

– As águas originariamente públicas que tenham entrado no domínio privado até 21 de Março de 

1868, por pré-ocupação, doação régia ou concessão; 



– As águas públicas concedidas perpetuamente para regras ou melhoramentos agrícolas; 

– As águas subterrâneas existentes em terrenos públicos, municipais ou de freguesia, exploradas 

mediante licença e destinadas a regras ou melhoramentos agrícolas. 

Pertencem ainda ao domínio privado: 

– Os poços, galerias, canais, levadas, aquedutos, reservatórios, albufeiras e demais obras 

destinadas à captação, derivação ou armazenamento de águas públicas ou particulares; 

– O leito ou álveo das correntes não navegáveis nem flutuáveis que atravessam terrenos 

particulares, bem como as parcelas dos leitos e margens das águas do mar e de quaisquer águas 

navegáveis ou flutuáveis que forem objecto de desafectação ou reconhecidas como privadas. 

Fonte:  Lei 16/2003; D.L. 47344/66; D.L. 468/71 

DOMÍNIO PRIVADO 

Conjunto de bens que, por não se encontrarem integrados no domínio público, estão, em princípio, 

sujeitos ao regime de propriedade estatuído na lei civil e, consequentemente, submetidos ao comércio 

jurídico correspondente. (acepção objectiva) 

Conjunto de normas que definem e regulam os direitos, que se exercem sobre as coisas corpóreas não 

submetidas ao regime do domínio público. (acepção institucional) 

Fonte:  Dicionário Jurídico da Administração Pública - Volume IV - Direcção de José Pedro Fernandes, 

Lisboa, 1991 

DOMÍNIO PRIVADO DO ESTADO 

Bens que, em princípio, estão sujeitos a um regime de Direito privado e inseridos no comércio jurídico 

correspondente. 

O domínio das coisas pertencentes ao Estado ou quaisquer outras pessoas colectivas públicas está 

igualmente sujeito às disposições do Código Civil em tudo o que não for especialmente regulado e não 

contrarie a natureza própria daquele domínio. 

Fonte:  Marcelo Caetano in Manual de Direito Administrativo, 1983; D.L. 47344/66 

 



DOMÍNIO PÚBLICO 

Conjunto das coisas que, pertencendo a uma pessoa colectiva de direito público de população e território, 

são submetidas por lei, dado o fim de utilidade pública a que se encontram afectadas, a um regime jurídico 

especial caracterizado fundamentalmente pela sua incomercialidade, em ordem a preservar a produção 

dessa utilidade público (acepção objectiva). 

Conjunto das normas que definem e regulam os direitos, que se exercem sobre as coisas públicas 

(acepção institucional). 

Fonte:  Dicionário Jurídico da Administração Pública - Direcção de José Pedro Fernandes, FLAD, 1991 

Bens que são submetidos por lei a um regime jurídico que, tendo presente a utilidade pública que 

revestem, regula a sua utilização, definindo as entidades competentes para a gestão desses bens. 

nota: O domínio público abrange os solos, o espaço aéreo livre, os recursos geológicos, bem como o 

revestimento natural, o subsolo e as águas, incluindo as subterrâneas, que cobrem ou atravessam os 

solos do domínio público. 

A utilização dos bens do domínio público pode estar condicionada por lei ao pagamento de taxas às 

entidades competentes para a sua gestão. 

A lei define as entidades competentes para a integração e desafectação de bens do domínio público e o 

regime de utilização privada, quando for caso disso. 

As pessoas colectivas de direito público têm direito a ser compensadas, em dinheiro ou em espécie, como 

melhor convier aos fins públicos em causa, dos prejuízos efectivos que resultarem da afectação definitiva 

dos seus bens de domínio público a outros fins de utilidade pública. 

Na falta de acordo, o montante da compensação é determinado por arbitragem, nos termos previstos no 

Código das Expropriações, com as necessárias adaptações. 

Fonte:  DGOTDU, 2004; Lei 168/99 

DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO 

Consideram-se do domínio público (hídrico) do Estado os leitos e margens das águas do mar e de 

quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis, sempre que tais leitos e margens lhe pertençam, e bem assim 

os leitos e margens das águas não navegáveis nem flutuáveis que atravessem terrenos públicos do 

Estado. 



Fonte:  D.L. 468/71, alterado por D.L. 89/87 

DONO DA OBRA (EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS) 

Pessoa colectiva que manda elaborar o projecto. 

Fonte:  Portaria de 7 de Fevereiro de 1972 (D.G. - IIª. Série - Suplemento nº. 35, de 11 de Fevereiro de 

1972), alterada pela Portaria de 22 de Novembro de 1974 (D.G. - IIª. Série, de 3 de Janeiro de 1975), e 

pela Portaria de 27 de Janeiro de 1986 (D.G. - IIª. Série, de 5 de Março de 1986) 

Pessoa colectiva que manda executar a obra. 

nota: O dono da obra definirá, com a maior precisão possível, nos elementos escritos e desenhados do 

projecto e no caderno de encargos, as características da obra e as condições técnicas da sua execução, 

bem como a qualidade dos materiais a aplicar, e apresentará mapas-resumo de quantidades de trabalhos. 

São considerados donos de obras públicas: 

– O Estado; 

– Os institutos públicos; 

– As associações públicas; 

– As autarquias locais e outras entidades sujeitas a tutela administrativa; 

– As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; 

– As associações de que façam parte autarquias locais ou outras pessoas colectivas de direito 

público; 

– As empresas públicas e as sociedades anónimas de capitais maioritária ou exclusivamente 

públicos; 

– As concessionárias de serviço público, sempre que o valor da obra seja igual ou superior ao 

estabelecido para efeitos de aplicação das directivas da União Europeia relativas à coordenação 

dos processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas; 

– As entidades ou associações de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas para 

satisfazer de um modo específico necessidades de interesse geral, sem carácter industrial ou 

comercial e em relação às quais se verifique uma das seguintes circunstâncias: 



a) Cuja actividade seja financiada maioritariamente por alguma das entidades anteriormente 

referidas; 

b) Cuja gestão esteja sujeita a um controlo por parte de alguma das entidades referidas 

anteriormente; 

c) Cujos órgãos de administração, de direcção ou de fiscalização sejam compostos, em mais de 

metade, por membros designados por alguma entidades referidas. 

Fonte:  D.L. 59/99, alterado por D.L. 163/99 e pelo D.L. 159/2000 

DRAGAGEM 

Rebaixamento dos fundos dos planos de água, com o objectivo de serem estabelecidos canais de 

navegação e bacias portuárias - de manobra, de carga 7 descarga ou de estacionamento - com as 

adequadas profundidades para o eficiente serviço dos navios ou outras embarcações. 

nota: Deverão ser consideradas duas situações distintas: a dragagem de primeiro estabelecimento, por um 

lado, visando a remoção de material granular, ou sedimentos, ou o quebramento de rochas, para a 

obtenção de cotas de profundidade mais baixas do que as cotas existentes naturalmente no local, no 

âmbito de um projecto de execução de uma nova infra-estrutura portuária ou de navegabilidade, e, por 

outro lado, a dragagem de manutenção visando a remoção periódica de materiais, depositados por acções 

diversas, designadamente por assoreamentos, com o objectivo de serem mantidas as cotas de dragagem 

obtidas no primeiro estabelecimento. 

Fonte:  Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, 2004 

DRENAGEM 

Conjunto de operações necessárias para eliminar o excesso de humidade do solo. 

Fonte:  Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, 2004 

DUNA 

Forma de acumulação sedimentar de material eólico, sobretudo areias, constituindo montículos isolados 

ou agregados, culminados por crista rectilínea ou curva, que se desenvolve sob acção do vento, em 

regiões como os desertos e regiões costeiras. 



As dunas formam-se quando há vento intenso, predominante, grande quantidade de material (areias, 

siltes) e qualquer obstáculo que dificulte a acção transportadora do vento (irregularidades do terreno, tufos 

de plantas herbáceas ou pequenos arbustos). Estas condições encontram-se com frequência nos litorais 

(dunas litorais ou marinhas) e nas regiões de clima árido (dunas continentais). 

nota: As dunas típicas têm perfil assimétrico, com a vertente mais suave do lado de onde o vento sopra 

(barlavento) e a vertente de declive mais acentuado no sector abrigado do vento (sotavento). 

O aumento da intensidade do vento conduz à deslocação do material original (dunas móveis), movimento 

que é particularmente notório nas dunas marinhas ou litorais. 

A associação de dunas dá origem à formação dos chamados “campos de dunas”. 

Existem também dunas relacionadas com os rios designadas por dunas fluviais. 

Fonte:  DGOTDU, 2004; adaptado de várias fontes, nomeadamente, o Glossário Geológico 

DUNA LITORAL 

Forma de acumulação eólico cujo material de origem é constituído por areias marinhas. 

Fonte:  D.L. 93/90 

ECOCENTRO 

Área vigiada dedicada à recepção de resíduos para reciclagem com um volume de contentorização 

superior aos ecopontos, e com eventual mecanização para preparação dos resíduos para 

encaminhamento para reciclagem. 

Fonte:  Instituto dos Resíduos, 2004; Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), 

aprovado em 13 de Novembro de 1996 

ECO-EFICIÊNCIA (ACTIVIDADE INDUSTRIAL) 

Estratégia de actuação conducente ao fornecimento de bens e serviços competitivos que satisfaçam as 

necessidades humanas e que, em simultâneo e progressivamente, reduzam os impactes ambientais e a 

intensidade de recursos ao longo do ciclo de vida dos produtos para um nível de conformidade com a 

capacidade receptora do planeta em sintonia com o objectivo do desenvolvimento sustentável. 

Fonte:  D.L. 69/2003 



ECOLOGIA 

O estudo das inter-relações entre organismos vivos e o seu ambiente. 

Fonte:  Instituto do Ambiente, 2004 

ECOPISTA 

Transformação das linhas férreas desactivadas em novos traçados com instalações de apoio, destinados 

ao tráfego não motorizado de peões, ciclistas, pessoas com mobilidade condicionada, cavaleiros, etc..  

Fonte:  Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P., 2004 

ECOPONTO 

Uma bateria de contentores preparados para receber um conjunto de materiais ocupando uma pequena 

área. 

Fonte:  Instituto dos Resíduos, 2004; Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), 

aprovado em 13 de Novembro de 1996 

ECOSSISTEMA 

Unidade funcional básica, que inclui tanto organismos (comunidades bióticas) como o ambiente abiótico, 

cada um deles influenciando as propriedades do outro, sendo ambos necessários para a conservação da 

vida tal como existe na Terra. 

nota: É um conceito amplo, também por vezes designado por biogeocenose, que procura dar realce às 

relações obrigatórias, à interdependência e às relações causais entre a comunidade biológica e o 

ambiente natural, sempre que constituam uma unidade funcional ou geográfica. 

Uma análise ecossistémica tem necessariamente que atender às propriedades relativas a “circuitos de 

energia, cadeias alimentares, diversidade de padrões, ciclos nutritivos, desenvolvimentos, evoluções e 

mecanismos de controlo”. 

Fonte:  Fundamentos de Ecologia - Fundação Calouste Gulbenkian, 4ª. Edição – Odum, Eugene P., 1988 

Complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microrganismos e o seu ambiente não vivo, 

interagindo como uma unidade funcional. 

fonte: Convenção Quadro sobre a Diversidade Biológica, de 20 Maio de 1992 



ECOTAXA 

Quantidade de dinheiro pedida por um governo para financiar medidas curativas, medidas preventivas, 

redução ou esforços educativos necessários para promover a integridade ecológica e a conservação dos 

recursos naturais. 

Fonte:  Instituto do Ambiente, 2004 

EDIFICAÇÃO 

Actividade ou o resultado da construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de um imóvel 

destinado a utilização humana, bem como de qualquer outra construção que se incorpore no solo com 

carácter de permanência. 

Fonte:  D.L. 555/99, alterado pelo D.L. 177/2001 

EDIFÍCIO 

Construção independente, coberta, limitada por paredes exteriores ou paredes meias, que vão das 

fundações à cobertura, destinada a servir de habitação (com um ou mais alojamentos / fogos) ou outros 

fins (comércio e serviços). 

Fonte:  Instituto Nacional de Estatística, 2004 

EDIFÍCIO DE ACOMPANHAMENTO) 

Edificação sem valor intrínseco específico, salvo o que resulta da sua contribuição para a caracterização 

de um ambiente urbano próprio. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004 

EDIFÍCIO DISSONANTE E (DISSONÂNCIA) 

Aquele que pela sua composição, volumetria, materiais ou cores entra em conflito com os edifícios 

confinantes, com o espaço circundante ou com as características das construções dos lugares onde se 

situam. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004 

 



EFEITO DE ESTUFA 

O aquecimento da atmosfera terrestre provocado pelo aumento da concentração de gases atmosféricos, 

tais como o vapor de água e o dióxido de carbono. Estes gases absorvem a radiação emitida pela Terra e 

diminuem a velocidade de perda da energia radiante da Terra para o espaço. 

Fonte:  Instituto do Ambiente, 2004 

EIXO DA ESTRADA 

Linha de separação dos dois sentidos do trânsito ou, no caso de existir separador, a linha que o divide ao 

meio, ou ainda, no caso dos ramos dos nós de ligação entre estradas nacionais ou entre estas e estradas 

não nacionais, a linha que divide ao meio a faixa ou faixas de rodagem que constituem o ramo de nó. 

Fonte:  D.L. 13/94 

EIXO DA FAIXA DE RODAGEM 

Linha longitudinal, materializada ou não, que divide uma faixa de rodagem em duas partes, cada uma 

afecta a um sentido de trânsito. 

Fonte:  D.L. 114/94, alterado pelo D.L. 2/98 

ELEMENTOS DA CARTA 

As várias partes que acompanham e integram o mapa. Geralmente, distinguem-se os elementos 

fundamentais (título, legenda e escala), imprescindíveis à leitura do mapa, e os acessórios (esquadria, 

rede de coordenadas, orientação, etc.), que o acompanham secundariamente e que variam de mapa para 

mapa. 

Fonte:  Glossário de Termos Cartográficos - Maria Helena Dias, Lisboa, 1988 

As várias partes gráficas e alfanuméricas de uma carta, que acompanham e complementam o seu 

conteúdo cartográfico. 

Os elementos fundamentais, que devem estar presentes em todas as cartas, são: 

▪ O título – constituído por um conjunto de indicações escritas que de uma forma sucinta e destacada 

identifica o documento cartográfico em questão, compreendendo o tema e, nalguns casos, o espaço 

representado (localidade, região, país) ou outro tipo de informações; 



▪ A legenda do conteúdo cartográfico – representado no desenho com o resumo explicativo da 

simbologia e das convenções gráficas utilizadas; 

▪ As escalas: 

– Escala numérica – expressão da escala principal de uma carta, em geral, na forma de uma fracção 

(por exemplo, 1/50.000 ou 1:50.000, sendo preferível a segunda forma). 

– Escala gráfica – elemento da carta constituído por um segmento de recta graduado em unidades 

de comprimento, destinado à indicação e medição de distâncias. A escala gráfica é, em geral, 

referida à escala principal da projecção. 

São também elementos da carta a rede geográfica de meridianos e paralelos, a quadrícula cartográfica, as 

respectivas coordenadas, a indicação do norte cartográfico, ou seja, o sentido positivo das meridianas 

numa quadrícula cartográfica, entre outros. 

Fonte:  adaptado do Dicionário de Ciências Cartográficas, Lidel - Edições Técnicas Lda. - Joaquim Alves 

Gaspar, Lisboa, 2004; Glossário de Termos Cartográficos – Maria Helena Dias, Lisboa, 1988 

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS 

Operações que visem dar um destino final adequado aos resíduos. 

nota: Os resíduos devem ser eliminados sem pôr em perigo a saúde humana e sem a utilização de 

processos ou métodos susceptíveis de prejudicar o ambiente. De acordo com o anexo II-A da Decisão 

96/350/CE, da Comissão Europeia, de 24 de Maio, enumeram-se de seguida as operações de eliminação 

tal como surgem na prática: 

1. Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.); 

2. Tratamento no solo (por exemplo, biodegradação de efluentes líquidos ou de lamas de depuração 

nos solos, etc.); 

3. Injecção em profundidade (por exemplo, injecção de resíduos por bombagem em poços, cúpulas 

salinas ou depósitos naturais, etc.); 

4. Lagunagem (por exemplo, descarga de resíduos líquidos ou de lamas de depuração em poços, 

lagos naturais, ou artificiais, etc.); 



5. Depósitos subterrâneos especialmente concebidos (por exemplo, deposição em alinhamentos de 

células que são seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, etc.); 

6. Descarga para massas de águas, com excepção dos mares e dos oceanos; 

7. Descargas para os mares e / ou oceanos, incluindo inserção nos fundos marinhos; 

8. Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz 

compostos ou misturas finais que são rejeitados por meio de qualquer uma das operações 

enumeradas de 1 a 12; 

9. Tratamento físico-químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que 

produz compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer uma das operações 

enumeradas de 1 a 12 (por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.); 

10. Incineração em terra; 

11. Incineração no mar; 

12. Armazenagem permanente (por exemplo, armazenagem de contentores numa mina, etc.); 

13. Mistura anterior à execução de uma das operações enumeradas de 1 a 12; 

14. Reembalagem anterior a uma das operações enumeradas de 1 a 13; 

15. Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações enumeradas de 1 a 14 

(com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada). 

Fonte:  D.L. 239/97; D.L. 3/2004; Directiva 75/442/CEE, do Conselho Europeu, 1975, alterada pela 

Decisão 96/350/CE, Comissão Europeia, de 1996 

EMAS (ECO MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME) – SISTEMA COMUNITÁRIO DE ECOGESTÃO E 

AUDITORIA) 

Instrumento voluntário que possibilita a uma organização evidenciar, perante terceiros e de acordo com os 

respectivos referenciais, a credibilidade do seu sistema de gestão ambiental e do seu desempenho 

ambiental. Deste modo o EMAS é estabelecido numa organização visando a avaliação e melhoria do 

desempenho ambiental das organizações e o fornecimento de informação relevante ao público e outras 

partes interessadas em termos de prestação ambiental e de comunicação da mesma. 



nota: O Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria foi instituído pelo Regulamento (CEE) 1836/93, e 

posteriormente revisto dando origem ao Regulamento (CE) 761/2001, sendo aplicável a todas as 

organizações interessadas em melhorar o seu comportamento ambiental. 

Fonte:  Instituto do Ambiente, 2004; Regulamento 761/2001, do Parlamento Europeu e do Conselho, 2001 

EMBARCAÇÕES DE RECREIO 

Todo o engenho ou aparelho de qualquer natureza, utilizado ou susceptível de ser utilizado como meio de 

deslocação de superfície na água em desportos náuticos ou em simples lazer. 

Fonte:  D.L. 124/2004 

EMBARGO 

Em matéria de edificação e urbanismo, é o acto administrativo praticado no exercício das competências 

conferidas por lei para o licenciamento e / ou autorização de operações urbanísticas que, uma vez 

praticado, impede o prosseguimento de uma obra que está a ser executada em violação do Regime 

Jurídico da Edificação e da Urbanização aprovado pelo diploma mencionado na fonte e respectivas 

alterações. 

Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, é ao Presidente da Câmara 

Municipal respectiva que competente embargar obras de urbanização, de edificação ou de demolição, 

bem como quaisquer trabalhos de remodelação de terrenos, quando estejam a ser executadas: 

– Sem licença ou autorização; 

– Em desconformidade com o respectivo projecto ou com as condições do licenciamento ou 

autorização, salvo em caso de alterações durante a execução da obra devidamente enquadradas 

na lei; 

– Em violação das normas legais e regulamentos aplicáveis. 

O Presidente da Câmara Municipal pode, quando for caso disso, ordenar a realização de trabalhos de 

correcção ou de alteração, fixando um prazo para o efeito. 

Fonte:  D.L. 555/99, com as alterações introduzidas pelo D.L. 177/2001 

No âmbito do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo diploma mencionado 

na fonte, pode ser determinado o embargo de trabalhos ou a demolição de obras: 



– quando violem plano municipal de ordenamento do território; 

– quando violem plano especial de ordenamento do território (plano de ordenamento da orla 

costeira, de albufeira de águas públicas, de área protegida ou de parque arqueológico); 

– quando esteja em causa a prossecução de objectivos de interesse nacional ou regional. 

A competência para ordenar o embargo de trabalhos ou a demolição de obras cabe: 

– ao Presidente da Câmara Municipal, em caso de violação de plano municipal de ordenamento do 

território ou no caso da realização de trabalhos ou obras não precedidos do licenciamento 

legalmente devido que violem plano municipal ou especial de ordenamento do território; 

– ao Ministro das Cidades, Ordenamento do Território ou Ambiente (ou aquele que lhe suceda nas 

respectivas competências), em caso de violação de plano especial de ordenamento do território, 

ou quando esteja em causa a prossecução de objectivos de interesse nacional ou regional. 

nota: Quando se trate de medidas preventivas estabelecidas no âmbito do regime dos Instrumentos de 

Gestão Territorial, podem ainda ser embargados ou demolidos as obras e os trabalhos efectuados com 

inobservância das proibições, condicionantes ou pareceres vinculativos decorrentes das medidas 

preventivas, ainda que licenciados ou autorizados pelas autoridades competentes, podendo ainda ser 

ordenada a reposição da configuração do terreno e da recuperação do coberto vegetal segundo projecto a 

aprovar pela Administração. 

Nesse caso, a competência para ordenar o embargo, a demolição, a reposição da configuração do terreno 

ou a recuperação do coberto vegetal cabe ao Presidente da Câmara Municipal, cabendo ao presidente da 

comissão de coordenação e desenvolvimento regional ou ao órgão competente do Ministério das Cidades, 

Ordenamento do Território e Ambiente, quando se trate de medidas preventivas estabelecidas pelo 

Governo. 

Fonte:  D.L. 380/99, alterado pelo D.L. 310/2003 

EMERGÊNCIA DE ÁGUA 

O ponto à saída do terreno no qual flui a água subterrânea, naturalmente (nascente) ou a partir de 

perfurações (poços ou furos). 

Fonte:  D.L. 156/98 

 



EMPARCELAMENTO 

Operação de transformação fundiária destinadas a pôr termo à fragmentação e dispersão de prédios 

pertencentes ao mesmo titular. 

As operações de emparcelamento com o fim de melhorar as condições técnicas e económicas de 

explorações agrícolas podem ser da iniciativa dos particulares, das autarquias locais ou do Estado e 

assumem as seguintes formas: 

– Emparcelamento integral; 

– Emparcelamento simples; 

– Emparcelamento de exploração; 

– Redimensionamento de explorações agrícolas; 

– Permuta ou expropriação de terrenos e árvores. 

nota: O emparcelamento integral consiste na substituição de uma estrutura predial defeituosa de 

propriedade rústica por outra que, associada à realização de melhoramentos fundiários, permite: 

– Concentrar a área de prédios ou suas parcelas pertencentes a cada proprietário no menor número 

possível de prédios, com transferência de direitos, ónus e encargos; 

– Aumentar a superfície dos novos prédios mediante a incorporação de terrenos da reserva de 

terras; 

– O reagrupamento de parcelas que, pertencendo embora a diversos proprietários, sejam 

exploradas em conjunto. 

O emparcelamento simples consiste na correcção da divisão parcelar de terrenos pertencentes a, pelo 

menos, dois proprietários, com a finalidade de melhorar as condições técnicas e económicas da 

exploração através da concentração, do redimensionamento, da rectificação de estremas e da extinção de 

encraves e servidões. 

O emparcelamento de exploração consiste na concentração das parcelas dispersas de uma mesma 

empresa agrícola, ainda que pertencentes a proprietários diferentes, e executa-se, sempre que possível, 

simultaneamente com o emparcelamento integral ou simples. 



A execução das operações de emparcelamento de exploração deverá subordinar-se às condições 

seguintes: 

– Não agravar a fragmentação da propriedade; 

– Se possível assegurar a duração igual dos contratos de arrendamento que incidam ou venham a 

incidir sobre os terrenos abrangidos, por períodos não inferiores a treze anos, contados a partir do 

ano agrícola em que se conclua a remodelação parcelar. 

O redimensionamento de explorações agrícolas consiste no aumento, até aos limites que forem definidos 

para cada região, da sua superfície, de modo a melhorar a rentabilidade dos factores de produção, através 

das seguintes modalidades: 

– Aquisição ou arrendamento de prédios confinantes ou próximos de outros integrados nas 

explorações a redimensionar; 

– Aquisição ou arrendamento pelos interessados de terrenos da reserva de terras. 

A permuta ou expropriação de terrenos e árvores visa a eliminação de encraves e direitos de superfície, a 

correcção da forma ou da estrutura das explorações agrícolas ou o reforço da sua produtividade. 

É necessário que a área total dos terrenos a permutar ou a expropriar seja inferior a um terço da área 

daquele ou daqueles em que se destinam a ser integrados e, quando se trate de árvores, o respectivo 

valor seja inferior a um terço do valor do prédio em que se situam. 

Fonte:  D.L. 47344, 1966; D.L. 384/88; D.L. 103/90; D.L. 555/99, alterado pelo D.L. 177/2001 

EMPENA 

Parede lateral de um edifício, perpendicular ao plano de alinhamento da fachada. 

Pode igualmente definir-se empena como o paramento vertical adjacente à construção ou a um espaço 

privado. 

As empenas em edificações contíguas são geralmente cegas (sem janelas). 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

Originalmente, parte superior e triangular de uma fachada, na extremidade superior do qual assenta o pau 

de fileira de um telhado de duas águas. Correntemente o termo pode designar uma parede lateral 



perpendicular ao plano de alinhamento da fachada, sem janelas ou portas, apta a receber outro edifício 

adossado. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 2004 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 

Estabelecimentos que se destinam a prestar serviços de alojamento temporário, restauração ou animação 

de turistas, dispondo para o seu funcionamento de um adequado conjunto de estruturas, equipamentos e 

serviços complementares. 

Os empreendimentos turísticos podem ser integrados num dos seguintes tipos: 

– Estabelecimentos hoteleiros; 

– Meios complementares de alojamentos turístico; 

– Parques de campismo públicos; 

– Conjuntos turísticos. 

Fonte:  D.L. 167/97, alterado pelo D.L. 305/99 e pelo D.L. 55/2002 

EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS 

O empresário em nome individual ou a sociedade comercial que, nos termos do presente diploma, se 

encontra habilitado a exercer a actividade da construção. 

nota: O empreiteiro é vulgarmente conhecido por construtor. 

Fonte:  D.L. 12/2004 

EMPRESAS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

Empresas que têm por objecto a exploração de actividades lúdicas, culturais, desportivas ou de lazer, que 

contribuam para o desenvolvimento turístico de uma determinada região e não se configurem como 

empreendimentos turísticos, empreendimentos de turismo no espaço rural, casas de natureza, 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas, agências de viagens e turismo ou operadores marítimo-

turísticos. 

Fonte:  Direcção-Geral do Turismo, 2004; D.L. 204/2000, alterado pelo D.L. 108/2002 



EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 

Empresas de capitais próprios, criadas pelas autarquias locais ou pelas suas associações, que visam a 

prossecução de actividades de interesse público, cujo objecto se contenha no âmbito das suas atribuições 

e competências. 

As empresas municipais e intermunicipais podem revestir a forma de: 

– Empresas públicas; 

– Empresas de capitais exclusivamente públicos; 

– Empresas de capitais maioritariamente públicos. 

nota: As empresas públicas, que neste caso correspondem às entidades públicas empresariais (E.P.E.), 

são pessoas colectivas de direito público, com natureza empresarial, criadas por decreto-lei, o qual aprova 

também os respectivos estatutos, em que seu capital é totalmente detido pelas autarquias ou pelas suas 

associações. 

As empresas de capitais exclusivamente públicos são sociedades anónimas, em que as autarquias ou as 

suas associações participam no seu capital em associação com outras entidades públicas. 

As empresas de capitais maioritariamente públicos são sociedades anónimas, em que as autarquias ou as 

suas associações participam no seu capital em associação com entidades privadas. 

Fonte:  Lei 58/98 

ENCHALÇO 

O termo enchalço, ou encalço, designa na representação em planta de um vão de porta ou janela, o 

espaço vazio compreendido entre a espessura das paredes (entre os ombrais das portas ou janelas), 

correspondente ao vão. 

Os tectos dos enchalços designam-se por sófitos. 

Segundo o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), o somatório das áreas dos enchalços é 

considerado para o cálculo da área útil e da área habitável do fogo. 

Fonte:  D.L. 38382, 1951, alterado pelo D.L. 650/75; D.L. 177/2001 

 



ENERGIAS ALTERNATIVAS 

Energia que é renovável e ecologicamente segura, tal como a energia das marés, do vento, solar, 

geotérmica, etc.. 

Fonte:  Instituto do Ambiente, 2004 

ENQUADRAMENTO DOS BENS CULTURAIS 

Enquadramento orgânico, natural ou construído, dos bens culturais imóveis que afecte a percepção e 

leitura de elementos e conjuntos ou que com eles esteja directamente relacionado, por razões de 

integração espacial ou motivos sociais, económicos ou culturais, deve ser sempre definido de acordo com 

a importância arqueológica, histórica e tecnológica, artística, arquitectónica, urbanística ou paisagística do 

lugar, por constituir parte indispensável na defesa desses mesmos bens. 

Fonte:  Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004 

ENTIDADE ACREDITADA (ACTIVIDADE INDUSTRIAL) 

Entidade reconhecida formalmente pelo organismo nacional de acreditação, no âmbito do sistema 

Português da Qualidade, com competência para realizar actividades específicas que lhe são atribuídas ou 

delegadas pelas entidades com atribuições no âmbito do presente diploma, nomeadamente para a 

avaliação da conformidade com a legislação aplicável do projecto industrial a submeter a licenciamento e 

para a avaliação da conformidade das instalações com o projecto aprovado. 

Fonte:  D.L. 69/2003 

ENTIDADE COORDENADORA (ACTIVIDADE INDUSTRIAL) 

Entidade do Ministério da Economia ou do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, a 

Câmara Municipal ou a sociedade gestora de ALE, a quem compete a coordenação plena do processo de 

licenciamento, de instalação ou de exploração de um estabelecimento industrial. 

Fonte:  D.L. 69/2003 

 

 



ENTRONCAMENTO 

Zona de junção ou bifurcação de vias públicas. 

Fonte:  D.L. 114/94, alterado pelo D.L. 2/98 

EQUIPAMENTO DE APOIO A ALBUFEIRAS 

Edifício que agrega as funções de restaurante/bar (pequenas unidades de restauração) e de quiosque de 

venda de jornais/revistas/tabacaria. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

EQUIPAMENTOS COM FUNÇÕES DE APOIO DE PRAIA 

Núcleos de funções e serviços habitualmente considerados equipamentos similares dos hoteleiros nos 

termos da legislação aplicável, integrando funções de apoio ao uso balnear da praia, nomeadamente 

assistência a banhistas. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

EQUIPAMENTOS DE PRAIA 

Núcleos de funções e serviços situados na área envolvente da praia e destinados a similares de hotelaria, 

que proporcionam um serviço de restaurante ou snack-bar. Consideram-se ainda equipamentos os bares 

e as esplanadas de funcionamento anual que não se relacionem directamente com o apoio ao uso de 

praia. 

Fonte:  Instituto da Água, 2004 

EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA 

Edificações onde se localizam actividades destinadas à prestação de serviços de interesse público 

imprescindíveis à qualidade de vida das populações. 

nota: Os equipamentos de utilização colectiva são utilizadores de espaço e devem ser devidamente 

identificados nos instrumentos de gestão territorial. 



A sua programação e planeamento aos vários níveis são fundamentais para a vivência das populações e 

para a qualificação dos espaços urbanos, sendo que, alguns deles, de nível superior, são altamente 

estruturantes do território, como é o caso, por exemplo, do ensino superior. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

Áreas afectas às instalações (inclui as ocupadas pelas edificações e os terrenos envolventes afectos às 

instalações) destinadas à prestação de serviços às colectividades (saúde, ensino, administração, 

assistência social, segurança pública, protecção civil, etc.), à prestação de serviços de carácter económico 

(mercados, feiras, etc.) e à pratica de actividades culturais, de recreio e lazer e de desporto. 

Fonte:  Portaria 1136/2001 

EROSÃO 

Perda ou degradação da superfície do solo sob a acção da água (erosão hídrica) ou do vento (erosão 

eólica). 

As variações bruscas de temperatura também podem provocar erosão. 

Fonte:  Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, 2004 

ESCALA DA CARTA 

Razão ou quociente entre a distância medida no desenho e a distância real correspondente medida no 

terreno. 

nota: A escala pode ser numérica ou gráfica. 

No caso escala numérica, o numerador da fracção (distância no mapa) corresponde a 1 e o denominador 

indica a distância real, na mesma unidade de medida. 

A escala gráfica é definida por um segmento de recta geralmente subdividido de forma conveniente em 

segmentos menores (iguais entre si), que traduzem em número, um dado comprimento gráfico 

(semelhante a uma régua graduada). Esses segmentos representam valores que medidos no mapa 

correspondem a uma distância real medida no terreno. 

Fonte:  adaptado do Glossário de Termos Cartográficos - Maria Helena Dias, Lisboa, 1988 

 



ESCARPA 

Vertente rochosa com declive superior a 45º e desnível de pelo menos 15 metros. 

Fonte:  Instituto da Conservação da Natureza, 2004; D.L. 93/90 

ESCAVAÇÕES ARQUELÓGICAS 

Trabalhos arqueológicos que consistem em remoções de terreno no solo, subsolo ou nos meios 

subaquáticos que, de acordo com metodologia arqueológica, se realizem com fim de descobrir, conhecer, 

proteger e valorizar o património arqueológico. 

Fonte:  Lei 107/2001 

ESPAÇO AGRÍCOLA 

Espaço onde predomina o uso agrícola, designadamente: 

▪ Áreas de reserva agrícola nacional (RAN), exceptuando: 

– aquelas incluídas nos espaços naturais; 

– as incluídas no regime florestais; 

– manchas significativas que não possuam actualmente uso agrícola efectivo nem seja expectável 

que venham a tê-lo no horizonte de planeamento em causa; 

▪ Áreas em que predomina o uso agrícola, senso stricto. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 2004 

ESPAÇO AGRO-FLORESTAL 

Espaço em solo rural onde não existe predominância quer do uso agrícola quer do uso florestal. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 2004 

ESPAÇO SILVO-PASTORIL 

Solo rural onde predomina a actividade pastoril, designadamente terrenos ocupados por matos e 

pastagens naturais ou espontâneas. 



Fonte:  Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 2004 

ESPAÇOS DE EXPLORAÇÃO MINEIRA 

Qualificação de solo rural atribuída aos Espaços de Indústria Extractiva. 

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004 

ESPAÇOS DE INDÚSTRIA EXTRACTIVA (RECURSOS GEOLÓGICOS) 

Áreas afectas aos recursos geológicos, e podem ser: 

– Área de Exploração Consolidada; 

– Área de Exploração Complementar; 

– Área Potencial; 

– Área em Recuperação; 

– Área Licenciada; 

– Área Concessionada. 

Fonte:  Direcção-Geral de Geologia e Energia, 2004 

ESPAÇOS FLORESTAIS 

Para efeitos do ordenamento florestal são as áreas ocupadas por arvoredos florestais de qualquer porte, 

com uso silvo-pastoril ou os incultos de longa duração. 

Fonte:  D.L. 204/99 

Solos rurais onde predomina o uso florestal: 

– Área submetidas ao regime florestal total ou parcial, excepto aquelas incluídas nos espaços 

naturais; 

– Outras áreas predominantemente florestais, excepto aquelas incluídas nos espaços naturais; 

– Áreas agrícolas marginais, em solos com grandes restrições para a produção agrícola, em 

abandono; 



– Matos e pastagens espontâneos (“incultos”), excepto aqueles incluídos nos espaços naturais. 

nota: O espaço florestal pode ser afecto à produção ou à conservação. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 2004 

ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA 

Espaços livres, entendidos como espaços exteriores, enquadrados na estrutura verde urbana, que se 

prestam a uma utilização menos condicionada, a comportamentos espontâneos e a uma estada 

descontraída por parte da população utente. Inclui, nomeadamente, jardins, equipamentos desportivos a 

céu aberto e praças, com excepção dos logradouros privados em moradias uni ou bi familiares. 

Fonte:  Portaria 1136/2001 

ESPÉCIE INDÍGENA 

Qualquer espécie da fauna ou da flora originária da área em causa e aí registada como ocorrendo 

naturalmente. 

Fonte:  Instituto da Conservação da Natureza, 2004 

ESPÉCIE INVASORA 

Espécie da flora ou da fauna susceptível de, por si própria, ocupar o território de uma forma excessiva, em 

área ou em número de indivíduos, provocando uma modificação significativa nos ecossistemas. 

Fonte:  D.L. 565/99 

ESPÉCIE NÃO INDÍGENA 

Espécie da flora ou da fauna não originária de um determinado território e nunca aí registada como 

ocorrendo naturalmente e com populações auto-sustentadas durante os tempos históricos. 

Fonte:  D.L. 565/99 

 

 



ESPÉCIE DE RÁPIDO CRESCIMENTO 

Espécies florestais exploradas em sistemas produtivos que resultam na obtenção de elevados 

quantitativos de material lenhoso por unidade de superfície e em períodos de tempo relativamente curtos. 

São normalmente exploradas em revoluções curtas. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 2004; D.L. 175/88 

ESPÉCIE DE RÁPIDO CRESCIMENTO 

Espécies florestais exploradas em sistemas produtivos que resultam na obtenção de elevados 

quantitativos de material lenhoso por unidade de superfície e em períodos de tempo relativamente curtos. 

São normalmente exploradas em revoluções curtas. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 2004; D.L. 175/88 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

Instalação de carácter fixo e permanente, onde seja exercida exclusiva ou principalmente, de modo 

habitual e profissional, uma ou mais actividades de comércio, por grosso ou a retalho, tal como são 

definidas, respectivamente, nas alíneas a) e b) do n.º 1, do artigo 1.º, do D.L. 339/85, de 21 de Agosto, 

incluídas na secção G da Classificação das Actividades Económicas (CAE / Rev. 2), ficando abrangidos 

nesta definição os lugares de venda em mercados municipais e abastecedores. 

Fonte:  D.L. 339/85; D.L. 368/99; D.L. 462/99 

ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO 

Local em que se exerce a actividade de comércio a retalho, entendida como a actividade exercida por toda 

a pessoa física ou colectiva que, a título habitual e profissional, compra mercadorias em seu próprio nome 

e por sua própria conta e as revenda directamente ao consumidor final. 

Fonte:  Lei 12/2004; D.L. 339/85 

ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO ALIMENTAR 

Local onde se exerce exclusivamente uma actividade de comércio alimentar ou onde esta representa uma 

percentagem igual ou superior a 90% do respectivo volume total de vendas. 

Fonte:  Lei 12/2004 



ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO MISTO 

Local onde se exercem, em simultâneo, actividades de comércio alimentar e não alimentar e a que não 

sejam aplicáveis as definições de estabelecimentos de comércio alimentar ou não alimentar. 

Fonte:  Lei 12/2004 

ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO NÃO ALIMENTAR 

Local onde se exerce exclusivamente uma actividade de comércio não alimentar ou onde esta representa 

uma percentagem igual ou superior a 90% do respectivo volume total de vendas. 

Fonte:  Lei 12/2004 

ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO POR GROSSO 

Local onde se exerce a actividade de comércio por grosso, entendida, como a actividade praticada por 

toda a pessoa física ou colectiva que, a título habitual e profissional, compra mercadorias em seu próprio 

nome e por sua própria conta e as revende, quer a outros comerciantes, grossistas ou retalhistas, quer a 

transformadores, quer ainda a utilizadores profissionais ou grandes utilizadores. 

Fonte:  Lei 12/2004; D.L. 339/85 

ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

Local onde se exerce a actividade relacionada com o serviço bancário (bancos), de seguros (companhias 

de seguros), etc.. 

Fonte:  Direcção-Geral da Empresa, 2004 

ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS 

Local onde se exerce a actividade relacionada com os serviços pessoais, nomeadamente cabeleireiros, 

barbeiros, institutos de beleza e similares, tinturarias, lavandarias, etc.. 

Fonte:  Direcção-Geral da Empresa, 2004 

 

 



ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 

▪ Totalidade da área coberta e não coberta sob responsabilidade do industrial onde seja exercida uma 

ou mais actividades industriais, independentemente da sua dimensão, do número de trabalhadores, do 

equipamento ou de outros factores de produção. 

nota: Os estabelecimentos industriais são classificados, tendo em consideração o grau de risco para o 

homem e para o ambiente, de acordo com a seguinte tipologia: 

▪ Tipo 1 – Estabelecimentos industriais que se encontrem abrangidos por, pelo menos, uma das 

seguintes circunstâncias: 

– Projectos sujeitos a avaliação de impacte ambiental constantes do Anexo I, do Decreto-Lei nº. 

69/2000, de 3 de Maio (Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental); 

– Prevenção e controlo integrados da poluição; 

– Prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas com a obrigatoriedade 

de relatório de segurança. 

▪ Tipo 2 – Estabelecimentos industriais não incluídos no tipo 1 e que se encontrem abrangidos por, 

pelo menos, uma das seguintes circunstâncias: 

– Projectos sujeitos a avaliação de impacte ambiental constantes do Anexo II, do Decreto-Lei nº. 

69/2000, de 3 de Maio (Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental); 

– Prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas sem a obrigatoriedade 

de relatório de segurança; 

– Potência eléctrica contratada superior a 250 kVA; 

– Potência térmica superior a 8.000.000 kj/h; 

– Número de trabalhadores superior a 50. 

▪ Tipo 3 – Estabelecimentos industriais não incluídos nos tipos 1 e 2 e que se encontrem abrangidos 

por, pelo menos, uma das seguintes circunstâncias: 

– Potência eléctrica contratada igual ou inferior a 250 kVA e superior a 25 kVA; 

– Potência térmica igual ou inferior a 8.000.000 kj/h e superior a 400.000 kj/h; 

– Número de trabalhadores igual ou inferior a 50 e superior a 5. 

▪ Tipo 4 – Estabelecimentos industriais não incluídos nos tipos anteriores. 

Fonte:  D.L. 69/2000; D.L. 69/2003; Decreto Regulamentar 8/2003; Portaria 464/2003 

 



ESTABELECIMENTO TRADICIONAL DE CONVÍVIO E DE COMÉRCIO (ÁREAS PROTEGIDAS) 

Estabelecimentos comerciais onde se consomem e transaccionam produtos resultantes das actividades 

ligadas às artes e ofícios tradicionais. 

Fonte:  Decreto Regulamentar 18/99 

ESTABELECIMENTOS DE CULTURAS MARINHAS 

▪ Instalações que tenham por finalidade a reprodução e/ou o crescimento e engorda de espécies 

marinhas, qualquer que seja o tipo de estrutura que utilizem e o local que ocupam. 

– Possuir condições de salubridade adequadas para as culturas a promover; 

– Não prejudicar bancos naturais de espécies cuja preservação seja considerada necessária, 

tendo em vista a sua conservação e exploração sustentável; 

– Cumprir a regulamentação estabelecida nos planos especiais de ordenamento do território e 

outros instrumentos de natureza sectorial elaborados para áreas protegidas ou classificadas; 

– Possuir condições para neles poderem ser implantadas as estruturas físicas adequadas ao 

tipo de estabelecimento a instalar; 

– Não prejudicar a navegação; 

– Não produzir impactes negativos relevantes na fauna, na flora e habitats circundantes e no 

património cultural soterrado ou submerso. 

As instalações dos estabelecimentos de culturas marinhas devem dispor de meios próprios de tratamento 

de efluentes, sempre que seja fornecido alimento artificial. 

Fonte:  D.L. 278/87, com as alterações introduzidas pelo D.L. 383/98 

 

 

ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM (E.C.C.) E (CENTRAL DE CAMIONAGEM) 



Estabelecimento em que se concentram obrigatoriamente os locais terminais ou locais de paragem de 

todas as carreiras não urbanas de transportes rodoviários de passageiros que servem os aglomerados 

urbanos. 

Fonte:  D.L. 170/71 

ESTRUTURA ECOLÓGICA 

Áreas, valores e sistemas fundamentais para a protecção e valorização ambiental dos espaços rurais e 

urbanos, designadamente as áreas de reserva ecológica. 

Fonte:  D.L. 380/99, alterado pelo D.L. 310/2003 

ESTRUTURA VERDE URBANA 

Conjunto de áreas verdes para uso predominantemente público que asseguram um conjunto de funções 

ecológicas em meio urbano e ainda com funções de estadia, de recreio, e de enquadramento da estrutura 

urbana. 

Esta estrutura engloba todos os espaços verdes, designadamente, as alamedas, praças, jardins públicos e 

parques urbanos. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

GESTÃO AMBIENTAL 

Medidas direccionadas para a conservação do ambiente, alocação e utilização racional e sustentável dos 

recursos naturais, optimização de inter-relações entre a sociedade e o ambiente e a melhoria do bem estar 

das gerações actuais e futuras. 

Fonte:  Instituto do Ambiente, 2004 

IMPACTE AMBIENTAL 

Conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num 

determinado período de tempo e numa determinada área (situação de referencia), resultantes da 

realização de um projecto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa 

área, se esse projecto não viesse a ter lugar. 

Fonte:  D.L. 69/2000, alterado por D.L. 74/2001; D.L. 69/2003 



IMPASSE 

Qualquer zona de um edifício sem acesso a saídas distintas, designadamente de vias de evacuação onde 

a fuga só seja possível num único sentido. 

Fonte:  D.L. 409/98, D.L. 410/98; D.L. 414/98 

INTERFACE 

Local (nó) onde o passageiro inicia ou termina o seu percurso, muda de modo de transporte ou faz 

conexões entre diferentes linhas do mesmo modo. 

Fonte:  Direcção-Geral de Transportes Terrestres, 2004 

INTERSECÇÃO DE NÍVEL 

Zona comum às faixas de rodagem de duas ou mais estradas que se cruzam de nível sob quaisquer 

ângulos, na qual se podem encontrar os veículos que para ela convergem. 

Compreende os cruzamentos, os entroncamentos e as rotundas. 

Fonte:  D.R. 22-A/98 

INTERSECÇÃO DESNIVELADA 

Cruzamento de vias públicas a níveis diferentes, assegurando a ligação entre elas. 

nota: O mesmo que “Nó de Ligação”. 

Fonte:  Instituto das Estradas de Portugal, 2004; D.R. 22-A/98 

INTERSECÇÃO DE NÍVEL 

Zona comum às faixas de rodagem de duas ou mais estradas que se cruzam de nível sob quaisquer 

ângulos, na qual se podem encontrar os veículos que para ela convergem. 

Compreende os cruzamentos, os entroncamentos e as rotundas. 

Fonte:  D.R. 22-A/98 

LUGAR E (AGLOMERADO POPULACIONAL) 



Conjunto de edifícios contíguos ou próximos, com dez ou mais alojamentos, a que correspondem uma 

designação. 

O conceito abrange, a nível espacial, a área envolvente onde se encontrem serviços de apoio (escola, 

igreja, etc.). 

nota: A área de um lugar pode repartir-se por mais do que uma freguesia. Os seus limites, em caso de 

dificuldade na sua clara identificação, devem ter em atenção a continuidade de construção, ou seja, os 

edifícios que não distem entre si mais de 200 metros. Para este efeito, não se considera a 

descontinuidade de construção motivada por interposição de vias de comunicação, campos de futebol, 

logradouros, jardins, etc.. 

Fonte:  Instituto Nacional de Estatística, 2004 

MOBILIÁRIO URBANO 

Equipamento localizado em espaço público ou privado capaz de contribuir para o conforto em eficácia dos 

aglomerados urbanos, nomeadamente: bancos, cabines telefónicas, recipientes para lixo, abrigos para 

peões, mapas e cartazes informativos, etc.. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

NÓ DE LIGAÇÃO 

Conjunto de ramos de ligação na vizinhança de um cruzamento a níveis diferentes, que assegura a 

ligação das estradas que aí se cruzam. 

Fonte:  Instituto das Estradas de Portugal, 2004 

PARÂMETRO URBANÍSTICO 

Indicador com um intervalo de variação, entre um valor máximo e um valor mínimo. Nesse intervalo todos 

os valores intermédios são admissíveis. 

Nos instrumentos de gestão do território os parâmetros estabelecem limites mínimos que viabilizam numa 

área de referência, designadamente, infra-estruturas, equipamento e funções centrais, e limites máximos 

que garantam a salvaguarda do património natural ou edificado e a qualidade do, ambiente. Podem ser 

apresentados em percentagem quando os valores admitidos se reportam a índices. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 



PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

Local exclusivamente destinado ao estacionamento de veículos. 

Fonte:  D.L. 114/94, alterado por D.L. 2/98 

PARQUE URBANO 

Espaço verde equipado. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

PASSAGEM DE NÍVEL 

Cruzamento de nível da via-férrea com vias públicas – caminhos vicinais, estradas ou arruamentos 

(passagens de nível públicas), ou particulares (passagens de nível particulares). 

nota: As passagens de nível públicas poderão classificar-se como: automatizadas, com guarda, sem 

guarda, de peões. 

Fonte:  Rede Ferroviária Nacional - REFER, E. P., 2004 

PASSAGEM DESNIVELADA 

Obra de arte destinada a dar passagem a uma estrada sobre ou sob um caminho-de-ferro ou uma estrada 

de maior importância. 

nota: A passagem desnivelada pode ser: 

– Passagem inferior – quando se destina a dar passagem a uma estrada sob um caminho-de-ferro ou 

uma estrada de maior importância. 

– Passagem superior – quando se destina a dar passagem a uma estrada sobre um caminho-de-ferro 

ou uma estrada de maior importância. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Transportes Terrestres, 2004 

PASSEIO 

Superfície da via pública, em geral sobrelevada, especialmente destinada ao trânsito de peões e que 

ladeia a faixa de rodagem. 



Fonte:  D.L. 114/94, alterado por D.L. 2/98 

PAVIMENTO DE UM EDIFÍCIO E (ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO) 

Parte plana horizontal que, num edifício, separa e limita os pisos. 

Fonte:  Glossário de Termos - Ordenamento do Território, Ambiente, Património Cultural e Reabilitação 

Urbana - Comissão de Coordenação da Região do Norte, Porto, 1998 

PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA 

Aquelas que, temporal ou permanentemente, têm limitada a sua capacidade de deslocação. 

PLATAFORMA DA ESTRADA 

Conjunto constituído pela faixa de rodagem e pelas bermas. 

Fonte:  D.L. 13/94 

POLUIÇÃO 

Introdução directa ou indirecta, em resultado da actividade humana, de substâncias ou de calor no ar, na 

água ou no solo, que possa ser prejudicial para a saúde humana ou para a qualidade dos ecossistemas 

aquáticos ou dos ecossistemas terrestres directamente dependentes dos ecossistemas aquáticos, que dê 

origem a prejuízos para bens materiais, ou que prejudique ou interfira com o valor paisagístico / recreativo 

ou com outras utilizações legítimas do ambiente. 

Fonte:  Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 2000 

Introdução directa ou indirecta, em resultados de acção humana, de substâncias, vibrações, calor ou ruído 

no ar, na água ou no solo, susceptíveis de: 

a) Prejudicar a saúde humana ou a qualidade do ambiente; 

b) Causar deteriorações dos bens materiais; 

ou 

c) Causar entraves, comprometer ou prejudicar o uso e fruição e outros usos legítimos do ambiente. 



nota: São factores de poluição do ambiente e degradação do território todas as acções e actividades que 

afectam negativamente a saúde, o bem-estar e as diferentes formas de vida, o equilíbrio e a perenidade 

dos ecossistemas naturais e transformados, assim como a estabilidade física e biológica do território. 

São causas de poluição do ambiente todas as substâncias e radiações lançadas no ar, na água, no solo e 

no subsolo que alterem, temporária ou irreversivelmente, a sua qualidade ou interfiram na sua normal 

conservação ou evolução, designadamente: ruído, compostos químicos, resíduos e efluentes e 

substâncias radioactivas. 

Fonte:  Lei 11/87 e D.L. 194/2000 

PROJECTO URBANO 

Modalidade simplificada de plano de pormenor que define, para uma área inserida no perímetro urbano, 

regras a observar na elaboração dos projectos de arquitectura das edificações e de tratamento dos 

espaços exteriores. 

Define a forma e o conteúdo arquitectónico a adoptar em área urbana delimitada, estabelecendo a relação 

com o espaço envolvente. 

Fonte:  D.L. 380/99, alterado D.L. 310/2003 

PROTECÇÃO DO AMBIENTE 

Conjunto de medidas e controlo necessários para prevenir estragos e degradação do ambiente, incluindo 

a sustentabilidade dos seus recursos vivos. 

Fonte:  Instituto do Ambiente, 2004 

QUALIDADE DE VIDA 

Resultado da interacção de múltiplos factores no funcionamento das sociedades humanas, e traduz-se na 

situação de bem estar físico, mental e social, e na satisfação e afirmação culturais, bem como em relações 

autênticas entre o indivíduo e a comunidade, dependendo da influência de factores inter-relacionados. 

Fonte:  Lei 11/87 

QUARTEIRÃO 

Conjunto de edifícios implantados numa área urbana delimitada por arruamentos. 



Fonte:  DGOTDU, 2004 

Sector urbano composto pela justaposição de parcelas, construídas ou não, formando um conjunto 

delimitado de modo contínuo por vias ou espaços públicos. Nos traçados urbanos com desenho pré-

definido, o quarteirão apresenta frequentemente uma forma regular, assumindo-se claramente como 

unidade-base da composição urbana. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 2004 

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

Revitalização biológica, económica e cénica do espaço afectado por exploração (por ex. de uma pedreira), 

dando-lhe nova utilização, com vista ao estabelecimento do equilíbrio do ecossistema, ou restituindo-lhe a 

primitiva aptidão 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

RECUPERAÇÃO URBANA 

Conjunto de operações tendentes à reconstituição de um edifício ou conjunto degradado, ou alterado por 

obras anteriores sem qualidade, sem que no entanto esse conjunto de operações assuma as 

características de um restauro. 

nota: De um modo geral a recuperação impõe-se na sequência de situações de ruptura do tecido urbano 

ou de casos de intrusão visual resultantes de operações indiscriminadas de renovação urbana. 

A recuperação urbana implica a requalificação dos edifícios ou conjuntos recuperados. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

REESTRUTURAÇÃO 

Operação urbanística que consiste no melhoramento de uma determinada área residencial, ou residencial-

comercial, através da demolição dos elementos degradados, da melhoria do sistema viário, dos espaços 

verdes e, de um modo geral, de todos os seus equipamentos. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

RENOVAÇÃO URBANA 



Conjunto de operações urbanísticas que visam a reconstrução de áreas urbanas subocupadas ou 

degradadas, às quais não se reconhece valor como património arquitectónico ou conjunto urbano a 

preservar, com deficientes condições de habitabilidade, de salubridade, de estética ou de segurança, 

implicando geralmente a substituição dos edifícios existentes. 

Este conceito pode abranger acções de reabilitação, e é por vezes confundido com o de reabilitação, o 

qual no entanto supõe o respeito pelo carácter arquitectónico dos edifícios em questão. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

ROTUNDA 

Praça formada por cruzamento ou entroncamento, onde o trânsito se processa em sentido giratório e 

sinalizada como tal. 

Fonte:  D.L. 114/94, alterado por D.L. 2/98 

SOLO INFRAESTRUTURADO 

Aquele que se encontre dotado de vias públicas pavimentadas, iluminação pública, redes de 

abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais e de electricidade. 

Fonte:  DGOTDU, 2004 

TRAÇADO URBANO 

Refere-se ao fundamento planimétrico da cidade, ao desenho resultante das linhas que estruturam o 

espaço urbano. Concretizado na rede viária, o traçado permanece como elemento estruturante e 

resistente, premissa fundamental em qualquer investigação dos processos formativos do tecido urbano. 

nota: Tornou-se corrente a distinção entre traçados planeados, regulares e geométricos, e traçados ditos 

espontâneos ou orgânicos. Em geral, classificam-se os traçados a partir de dois tipos geométricos de 

referência: o traçado ortogonal, em retícula ou quadrícula, e o traçado radial ou radioconcêntrico. 

Fonte:  Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 2004 

 

VIA PÚBLICA 



Via de comunicação terrestre afectada ao trânsito público. 

Nota: Considera-se: 

– Zona da estrada – área que compreende a faixa de rodagem, as bermas, as pontes e viadutos nela 

incorporados e, quando existam, as valetas, os passeios, as banquetas e os taludes; 

– Berma – zona da via pública, que ladeia a faixa de rodagem e que não está especialmente 

vocacionada para o trânsito de veículos; 

– Passeio – zona da via pública, que ladeia a faixa de rodagem, em geral sobrelevada e que está 

especialmente vocacionada para o trânsito de peões; 

– Zona de estacionamento – o local da via pública especialmente destinado, pelo processo construtivo 

ou por sinalização, ao estacionamento de veículos; 

– Plataforma da estrada – a área que compreende a faixa de rodagem e as bermas das estradas; 

– Faixa de rodagem – zona da via pública afecta à circulação de veículos (motorizados, não 

motorizados e de tracção animal); 

– Eixo da estrada – a linha de separação dos dois sentidos de trânsito ou, no caso de existir 

separador, a linha que o divide ao meio, ou ainda, no caso dos ramos dos nós de ligação entre 

estradas, a linha que separa o ramo da faixa de rodagem da via principal; 

– Ilhéu direccional – a zona da via pública destinada a orientar o trânsito, interdita à circulação de 

veículos, que é delimitada por lancil ou por marcação apropriada; 

– Separador – a zona ou dispositivo destinada a separar tráfegos do mesmo sentido ou de sentidos 

opostos; 

– Nó de ligação – intersecção de nível ou desnivelada de vias; 

– Intersecções de nível – cruzamentos, entroncamentos e rotundas; 

– Intersecções desniveladas – cruzamentos de vias públicas a níveis diferentes, assegurando a ligação 

entre elas; 

– Passagem superior e inferior – obras de arte em zonas de atravessamento de cursos de água ou 

outras infra-estruturas viárias ou de transporte; 



– Zona de visibilidade – zona interior das concordâncias dos entroncamentos ou cruzamentos de vias 

públicas, que é limitada por uma linha que une os pontos das linhas limites das zonas non aedificandi 

das vias públicas, situados à distancia de 5 m antes do início das curvas de concordância. 

Fonte:  Lei 2037, D.L. 13/94, D.L. 114/94, alterado por D.L. 2/98; D.R. 22-A/98 

ZONA 

Conceito usado na prática do planeamento urbanístico e que significa uma área do território na classe de 

uso urbano, que se pretende homógenea em termos da sua função e intensidade de utilização urbanística. 

As zonas ajudam a referenciar especialmente as normas regulamentares do plano urbanístico, 

nomeadamente as diferenciações entre as diversas ordens funcionais dentro da categoria de uso urbano. 

A operação urbanística de dividir o espaço urbano em zonas designa-se por zonamento e é normalmente 

apresentada numa planta de zonas. 

ZONA NON AEDIFICANDI E (ÁREA NON AEDIFICANDI) 

Área delimitada geograficamente onde é interdita qualquer espécie de construção. 

nota: Estas zonas non aedificandi constituem servidões administrativas, e são geralmente instituídas ao 

longo das auto-estradas e vias rápidas, em zonas de protecção de aeroportos, de edifícios classificados, 

etc.. 

Fonte:  Lei 2110, Lei 107/2001, D.L. 13/71, D.L. 380/85, D.L. 315/91, alterado por D.L. 12/92; D.L. 13/94 

ZONAMENTO 

Processo de diferenciação de um território em zonas, atribuindo a cada uma delas, por via regulamentar, 

uma determinada função ou uso dominante (ex.: industrial, agrícola, etc.). 

Fonte:  DGOTDU, 2004 


