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- As plantações em encostas com 

inclinação superior a 50% são inter-

ditas, salvo se a parcela já tiver 

vinha ou outras culturas permanen-

tes ou ainda mortórios, caso em que 

poderá ser efectuada em micro-

patamares; 

- Para encostas com declive entre 40 

e 50% as novas vinhas poderão ser 

efectuadas em patamares estreitos 

de uma linha ou em micro-

patamares; 

- A plantação de vinha “ao alto” só 

pode ser efectuada em encostas 

com declive inferior a 40%, excepto 

quando os solos sejam mais suscep-

Assim, toda a Região Demarcada do 

Douro tem de cumprir os princípio 

do PIOT-ADV. 

As intervenções, nomeadamente 

nas (re)plantações de vinha ou de 

outras culturas permanentes, como 

sejam olivais e amendoais necessi-

tam de parecer da DRAPN e Comis-

são de Coordenação e Desenvolvi-

mento Regional do Norte (CCDR-N), 

e devem obedecer aos seguintes 

requisitos: 

Mancha Douro Património Mundial 

A classificação do Alto Douro Vinha-

teiro como Património Mundial pela 

UNESCO em 2001, Paisagem Cultu-

ral Evolutiva e Viva, consubstanciou 

o compromisso de proteger eficaz-

mente o património classificado e 

de preservar as características que 

lhe conferem um “valor universal 

excepcional”, pelo que foi elaborado 

o Plano de ordenamento do territó-

rio do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-

ADV). O PIOT—ADV  é um instru-

mento de gestão da paisagem cultu-

ral e viva da Região, cujas orienta-

ções  normativas consideram como 

actos interditos:  

• Destruir as linhas de drenagem 

natural; 

• A alteração da morfologia das 

margens dos cursos de água, bem 

como a sua vegetação. 

De salientar que pelo artigo nº 72 de 

309/2009 conjugado com o aviso 

15170/2010, a zona envolvente à 

Mancha Douro Património Mundial, 

isto é, a restante área da Região 

Demarcada do Douro, é classificada 

como Zona Especial de Protecção. 

tíveis à erosão, como seja nos con-

celhos de Mesão Frio, Régua , Lame-

go e Santa Marta, onde o limite 

máximo é 30%; 

- Em áreas superiores a 5 ha, com 

declive superior a 20%, deve ser 

apresentado um estudo de drena-

gem, de acordo com a armação do 

terreno; 

- Sempre que resulte uma área con-

tínua de vinha superior a 10 ha, no 

mesmo sistema de armação do ter-

reno, deve estar prevista a instala-

ção de bordaduras nos acessos de 

trabalho; 

- Para a plantação de uma parcela 

numa exploração com área contí-

nua, no mesmo sistema de armação 

de terreno, superior a 15 ha, quan-

do estiverem em causa sistemas de 

drenagem tradicionais ou outros 

valores patrimoniais, deve ser apre-

sentado um plano de gestão para o 

conjunto da exploração; 

- As plantações em parcelas já ocu-

padas com vinha, olival ou amen-

doal com muros, ou ainda com mor-

tórios, têm que ser feitas em pata-

mares estreitos ou micro-

patamares, mantendo os muros de 

suporte em pedra, salvo nos casos 

em que a DRAPN dê parecer favorá-

vel à sua remoção; 

- Não destruir os valores vernáculos 

como muros em pedra, edifícios ver-

náculos, calçadas em pedra, mortó-

rios, bem como núcleos de vegeta-

ção arbórea, salvo nos casos devida-

mente fundamentados que mere-

çam  parecer favorável da DRAPN. 
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REN—Reserva Ecológica Nacional 

Como a maior parte dos terrenos da 

RDD estão integrados na Reserva  

Ecológica Nacional (REN), as inter-

venções mesmo fora da área classi-

ficada como Património Mundial, 

necessitam de comunicação prévia 

à CCDR-N. 

A REN, criada pelo Decreto -Lei n.º 

321/83, de 5 de Julho, constitui uma 

estrutura diversificada, que condi-

cionando a utilização de áreas com 

características ecológicas particula-

res garante a protecção dos ecossis-

temas e a salvaguarda dos proces-

sos biológicos indispensáveis ao 

enquadramento equilibrado das 

actividades humanas. 

Com a publicação do DL nº 

166/2008 de 22 de Agosto e da Por-

taria 1356/2008 de 28 de Dezem-

bro, efectuou-se uma revisão mais 

profunda e global do regime jurídico 

da REN, em que são permitidas 

intervenções, mediante autorização 

ou comunicação prévia à comissão 

de coordenação e desenvolvimento 

regional (CCDR) competente. 

Assim, deverá primeiro ver se a par-

cela a (re)plantar está dentro da 

área classificada REN, se isso se veri-

ficar, então é necessário efectuar 

uma comunicação prévia à CCDR-N  

que poderá viabilizar a pretensão, 

com ou sem condições, ou mesmo 

impedir a intervenção, após parecer 

emitido pela DRAPN. A pretensão  

tem de cumprir o enunciado atrás 

para a Mancha Douro Património 

Nessa comunicação prévia são 

necessários anexar os seguintes 

documentos: 

• Planta de Localização, à escala de 

1:25 000; com a localização/

demarcação da(s) parcela(s) a 

intervencionar; (*) 

• Extracto da Planta de Ordena-

mento e da Planta de Condicio-

nantes do Plano Director Munici-

pal em vigor incluindo as respecti-

vas legendas; (*) 

• Extracto da Carta de Reserva Eco-

lógica Nacional (REN) e respectiva 

legenda; (*) 

• P3 da parcela; 

• Declaração de Compromisso do 

técnico ou do promotor responsá-

vel pela intervenção; (**) 

• Termo de responsabilidade no 

caso do projecto técnico de dre-

nagem ser executado por técnico 

credenciado nos termos previstos 

na Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho; 

• Descrição Sucinta / Memória 

Descritiva; (**) 

• Fotografia aérea da(s) parcela(s) a 

intervencionar; 

• Carta de declives (com a indica-

ção das seguintes classes: 0-20%, 

20-30%; 30-40%; 40-50% ; 50%-

75% e >75%); (*Mediante entrega 

de P3 da parcela ou informação 

sobre respectivas coordenadas); 

• Esquema geral da intervenção - 

desenho que traduza, em planta, 

um esboço da forma de sistemati-

zação dos terrenos proposta, o 

traçado geral dos acessos de tra-

balho existentes e propostos, a 

indicação das espécies a manter 

e/ou plantar das bordaduras ao 

longo dos acesso de trabalho, os 

elementos vernaculares a manter 

e/ou a recuperar e as espécies do 

coberto vegetal autóctone a man-

ter; 

• Perfis do terreno - desenhos que 

indiquem que o estado natural do 

terreno antes da intervenção a 

sua situação após a execução dos 

trabalhos. Um dos perfis deve 

representar a situação média e 

outro a situação mais desfavorá-

vel;  

• Esquema de drenagem em fun-

ção da topografia do terreno e da 

forma de sistematização do solo 

proposta, indicando as linhas de 

condução das águas e o seu local 

ou locais de descarga; 

• Pagamento prévio de taxa de 

REN, no montante de 25,65 

euros, de acordo com a Portaria 

n.º 1247/2008, de 4 de Novem-

bro, por transferência bancária 

feita para o NIB 

078101120112001251443 e envio 

do respectivo comprovativo de 

pagamento. 

 

Com base nos elementos entregues a CCDRN 

solicitará o parecer da DRAPN sobre a ade-

quação técnica da pretensão às característi-

cas morfológicas e edafo-climáticas do local 

de realização das acções, como estabelece a 

alínea c) do ponto III-Sector Agrícola e Flo-

restal, do Anexo I, da Portaria 1356/2008, 

de 28 de Novembro. 

• (*) elementos que a CCDR-N poderá disponibi-

lizar; 

O Conteúdo deste Boletim não dispensa a 

consulta da Legislação aplicável: 

- Resolução 150/2003 de 22 de Setembro 

- Despacho conjunto 473/2004 de 30 de 

Julho 

- Decreto Lei 166/2008 de 22 de Agosto 

- Portaria 1356/2008 de 28 de Novembro 

- Decreto Lei  309/2009 de 23 de Outubro 

Aviso n.º 15170/2010 de 30 de Julho de 2010 


