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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

 
REQUISITOS LEGAIS DE GESTÃO 

RLG14 - REQUISITOS DAS ZONAS CLASSIFICADAS COMO DE PROTEÇÃO ÀS 
CAPTAÇÕES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 

 

As normas e os critérios para a delimitação dos perímetros de proteção de captações de 
águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, com a finalidade de proteger a 
qualidade das águas que são captadas para esse fim, bem como as instalações e atividades 
passíveis de serem interditas ou condicionadas nas várias zonas de proteção, encontram-se 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
226-A/2007, de 31 maio. 
 

Tendo em consideração que algumas atividades agrícolas podem contribuir para a poluição 
das águas subterrâneas destinada ao abastecimento público, foram definidas obrigações, no 
âmbito da condicionalidade (requisitos legais de gestão), no sentido de reforçar a aplicação 
da legislação nacional em vigor sobre esta matéria.  
 
Este requisito legal de gestão aplica-se aos agricultores que recebem pagamentos no âmbito 
dos artigos 28.º e 29.º1 do Regulamento n.º 1305/2013. 
 
Neste contexto, esta orientação técnica tem como objetivo clarificar, os requisitos aplicáveis 
às instalações e às atividades agrícolas nas áreas afetas aos Perímetros de Proteção das 
Captações de Águas Subterrâneas para Abastecimento Público, já publicadas em diploma 
legal específico (Portaria ou Resolução de Conselho de Ministros). 
 
Em termos genéricos, as instalações e atividades passíveis de serem proibidas ou 
condicionadas nos perímetros de proteção encontram-se especificadas no QUADRO 1, em 
conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro. Todavia, é 
necessário consultar o diploma legal específico da captação de água subterrânea 
para abastecimento público em causa2, uma vez que é nesse diploma legal que se 
encontram definidas as instalações ou atividades proibidas e condicionadas nos perímetros 
de proteção dessa captação. 
 
 
 

                                                      
1 Aplicável aos agricultores abrangidos pelas ações regulamentadas pelas Portarias n.º 25/2015, de 9 de fevereiro e n.º 
50/2015, de 25 de fevereiro, e pela ação 7.3.2 «Apoios zonais de carácter agroambiental», regulamentada pela Portaria n.º 
56/2015, de 27 de fevereiro. 
2 A listagem de diplomas legais por concelhos é disponibilizada no Anexo a esta Orientação Técnica (sem prejuízo dos diplomas 
legais publicados após a data desse documento e de eventuais omissões que ocorram). 
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QUADRO 1 - Instalações e atividades potencialmente relacionadas com a atividade 
agrícola que, em termos genéricos, são passíveis de serem proibidas ou condicionadas 

nos perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao 
abastecimento público, sendo necessário verificar a sua aplicação para os perímetros de 
proteção da captação em causa, consultando o diploma legal específico dessa captação. 

Atividades ou 
instalações com 
restrições 

Z.P. Imediata3 Z.P. Intermédia4 Z.P. Alargada5 

Interditas Interditas 
Interditas ou 

condicionadas 
(*) 

Interditas 
Interditas ou 

condicionadas 
(*) 

Todas as atividades X 
Com exceção das 

que têm por 
finalidade a 

conservação, 
manutenção e 

melhor exploração 
da captação 

    

Pastorícia 

 

 X   
Usos agrícolas e 
pecuários  X   

Aplicação de pesticidas 
móveis e persistentes 
na água ou que possam 
formar substâncias 
tóxicas, persistentes ou 
bioacumuláveis 

 X  X 

Estações de tratamento 
de águas residuais  X  X 

Coletores de águas 
residuais  X  X 

Fossas de esgoto  X  X 
Lagos e quaisquer obras 
ou escavações 
destinadas à recolha e 
armazenamento de 
água ou quaisquer 
substâncias suscetíveis 
de se infiltrarem 

 X  X 

Depósitos de materiais 
radioativos, de 
hidrocarbonetos e de 
resíduos perigosos 

X  X  

Transporte de 
hidrocarbonetos, de 
materiais radioativos ou 
de outras substâncias 
perigosas 

X  X  

Edificações  X   
Depósitos de sucata  X  X 

                                                      
3 A zona de proteção imediata é a área da superfície do terreno contígua à captação em que, para a proteção direta das 
instalações da captação e das águas captadas, todas as atividades são, por princípio, interditas. 
4 A zona de proteção intermédia é a área da superfície do terreno contígua exterior à zona de proteção imediata, de extensão 
variável, tendo em conta as condições geológicas e estruturais do sistema aquífero, definida por forma a eliminar ou reduzir a 
poluição das águas subterrâneas, onde são interditas ou condicionadas as atividades e as instalações suscetíveis de poluírem 
aquelas águas, quer por infiltração de poluentes, quer por poderem modificar o fluxo na captação ou favorecer a infiltração na 
zona próxima da captação. 
5 A zona de proteção alargada é a área da superfície do terreno contígua exterior à zona de proteção intermédia, destinada a 
proteger as águas subterrâneas de poluentes persistentes, tais como compostos orgânicos, substâncias radiativas, metais 
pesados, hidrocarbonetos e nitratos, onde as atividades e instalações são interditadas ou condicionadas em função do risco de 
poluição das águas, tendo em atenção a natureza dos terrenos atravessados, a natureza e a quantidade de poluentes, bem 
como o modo de emissão desses poluentes. 
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Atividades ou 
instalações com 
restrições 

Z.P. Imediata3 Z.P. Intermédia4 Z.P. Alargada5 

Interditas Interditas 
Interditas ou 

condicionadas 
(*) 

Interditas 
Interditas ou 

condicionadas 
(*) 

Pedreiras e quaisquer 
escavações  X  X 

Lixeiras e aterros 
sanitários X  X  

(*) Verificar na legislação específica de cada perímetro de proteção 

 
 
Para saber quais as restrições a adotar nas zonas de proteção de uma determinada captação 
de água subterrânea para abastecimento público, deve seguir-se o seguinte procedimento: 

1. Identificar qual o diploma legal em concreto que se aplica às zonas de proteção da 
captação em causa (Portaria ou Resolução de Conselho de Ministros); 

2. Consultar nessa legislação específica quais são as instalações e atividades proibidas e 
condicionadas nas zonas de proteção da captação em causa; 

3. Se o diploma legal específico estabelecer que determinada atividade está 
condicionada e que é necessário um parecer prévio da APA/ARH territorialmente 
competente, devem ser respeitadas as condições estabelecidas no parecer; 

4. Se o diploma legal específico definir que determinada atividade está condicionada, 
mas não estabelecer a necessidade de parecer prévio da APA/ARH territorialmente 
competente, nem explicitar as restrições a seguir, devem ser consideradas as 
orientações técnicas que se descrevem a seguir6. 

 
Assim, os agricultores, que em alguma das suas parcelas sejam abrangidos por uma ou 
várias zonas de proteção de captações de água subterrânea para abastecimento público e 
que se enquadrem nas condições referidas no n.º 4 do procedimento a seguir, devem ter em 
consideração as obrigações apresentadas no QUADRO 2 relativamente: 

 À “pastorícia”, quando esta está condicionada na zona de proteção intermédia, mas 
não existem especificações adicionais quanto às limitações a respeitar; 

 À “aplicação de pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam formar 
substâncias tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis”, quando esta está interdita nas 
zonas de proteção intermédia ou alargada ou condicionada nas zonas de proteção 
intermédia ou alargada, mas não existem especificações adicionais quanto às 
limitações a respeitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Contudo, caso o agricultor tenha optado por pedir, de forma voluntária, um parecer à APA/ARH e esse parecer estabeleça 
requisitos menos restritivos do que os que resultam da aplicação das orientações técnicas, pelo facto das especificidades 
locais assim o permitirem, prevalecem os requisitos definidos no parecer, em detrimento destas orientações técnicas. 
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QUADRO 2 – Restrições a adotar (nas situações especificadas nesta Orientação Técnica).  

Atividades e instalações Restrições a adotar 

Pastorícia  
 

condicionada 
na zona de proteção intermédia 

 Não realizar pastoreio intensivo, ou seja, o encabeçamento 
não deve exceder 1,4 CN/ha, na exploração, tendo por base 
uma distribuição homogénea dos animais na exploração ao 
longo do ano; 

 Não efetuar a pernoita e o parqueamento de gado, salvo se 
existirem previamente à definição do perímetro 
infraestruturas para o efeito. 

 A adoção de requisitos diferentes dos anteriormente 
expressos está sujeita a parecer da APA,I.P./ARH, após 
consulta a outras entidades competentes, como sejam a 
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR), Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
(DGAV) ou Direção Regional de Agricultura e Pescas 
(DRAP). 

Aplicação de pesticidas móveis 
e persistentes na água ou que 
possam formar substâncias 
tóxicas, persistentes ou 
bioacumuláveis  
 

condicionada ou proibida 
na zona de proteção intermédia ou 

na zona de proteção alargada 

 Nos casos em que esta atividade está proibida: Usar 
apenas produtos fitofarmacêuticos homologados em 
Portugal que não contenham substâncias prioritárias 
(estabelecidas no Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 
setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
218/2015, de 7 de outubro), ou seja, os agricultores podem 
aplicar produtos fitofarmacêuticos homologados em Portugal 
que não contenham alacloro, atrazina, clorfenvinfos, 
clorpirifos, diurão, endossulfão, hexaclorobenzeno, lindano, 
isoproturão, simazina, trifluralina, dicofol, quinoxifena, 
aclonifena, bifenox, cibutrina, cipermetrina, diclorvos, 
heptacloro e heptacloro epóxido e terbutrina; 

 Nos casos em que a atividade em questão está 
condicionada (mas não proibida) na zona de 
proteção intermédia: não usar produtos fitofarmacêuticos 
que contenham substâncias prioritárias perigosas; apenas 
se admite a utilização de produtos fitofarmacêuticos 
homologados em Portugal que contenham substâncias 
prioritárias não perigosas, se essa aplicação for previamente 
autorizada pela APA,I.P./ARH, após consulta da DGAV (ver 
QUADRO 3). 

 Nos casos em que a atividade em questão está 
condicionada (mas não proibida) na zona de 
proteção alargada: não usar produtos fitofarmacêuticos 
que contenham substâncias prioritárias perigosas; admite-se 
a utilização de produtos fitofarmacêuticos homologados em 
Portugal que contenham substâncias prioritárias não 
perigosas (ver QUADRO 3). 

 

 



 
 

 5 

QUADRO 3 - Pesticidas definidos como substâncias prioritárias e como substâncias 
prioritárias perigosas nos termos do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 setembro, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro 

Pesticida Substância 
prioritária 

Substância 
prioritária 
perigosa 

Produto 
fitofarmacêutico 
autorizado em 

Portugal 
(em janeiro de 

2018) 

Admite-se a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos homologados em 

Portugal que contenham as 
substâncias assinaladas (com X) 
Na zona de 
proteção 

intermédia, 
quando existe 

condicionamento 
do uso (mas não 

proibição)  

Na zona de 
proteção 
alargada, 

quando existe 
condicionamento 
do uso (mas não 

proibição)  
alacloro X  Não   
atrazina X  Não   
clorfenvinfos X  Não   
clorpirifos X  Sim X 

Desde que 
previamente 

autorizada pela 
APA,I.P./ARH, após 
consulta da DGAV 

X 

diurão X  Não   
endossulfão X X Não   
hexaclorobenzeno X X Não   
hexaclorociclohexano/ 
lindano 

X X Não   

isoproturão X  Não   
simazina X  Não   
trifluralina X X Não   
dicofol X X Não   
quinoxifena X X Sim   
aclonifena X  Não   
bifenox X  Não   
cibutrina X  Não   
cipermetrina X  Sim X 

Desde que 
previamente 

autorizada pela 
APA,I.P./ARH, após 
consulta da DGAV 

X 

diclorvos X  Não   
heptacloro e 
heptacloro epóxido 

X X Não   

terbutrina X  Não   
Nota: Este Quadro encontra-se atualizado a janeiro de 2018. Deverão ser tidas em consideração eventuais 
alterações que ocorram em termos de substâncias prioritárias, substâncias prioritárias perigosas e produtos 
fitofarmacêuticos autorizados em Portugal. 
 
maio de 2018 



 
 

6 

 

ANEXO DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA RELATIVA AO RLG14 - REQUISITOS DAS ZONAS CLASSIFICADAS COMO DE PROTEÇÃO ÀS 
CAPTAÇÕES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 

Listagem de diplomas legais1 que aprovam perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas para 
abastecimento público e que estabelecem as restrições a adotar 

Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Abrantes Portaria n.º 248/2015 de 17 de 

agosto 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações, 

localizadas no concelho de Abrantes. 

 

Águeda Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 32/2006 de 23 de março 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de uma captação de águas 

subterrâneas na margem direita do rio Águeda, em Assequins. 

 

Águeda Portaria n.º 16/2014 de 27 de janeiro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea no concelho de Águeda. 

 

Águeda Portaria n.º 21/2017 de 11 de janeiro Aprova a delimitação do perímetro de proteção de três poços localizados no 

concelho de Águeda. 

 

Aguiar da Beira Portaria n.º 202/2016 de 22 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de diversas captações 

localizadas no concelho de Aguiar da Beira. 

 

Albergaria-a-Velha Portaria n.º 218/2011 de 31 de maio Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de 12 captações de água 

implantadas nas margens do rio Vouga, concelho de Albergaria-a-Velha, 

constituindo as denominadas «Captações do Carvoeiro». 

 

Alcanena Portaria n.º 1186/2010 de 17 de 

novembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

no concelho de Alcanena. 

 

Alcanena Portaria n.º 1187/2010 de 17 de 

novembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

nos concelhos de Vila Franca de Xira, Cartaxo, Alenquer, Azambuja e Alcanena. 

Alterada pela Portaria n.º 

97/2011 de 09 de março 

                                                 
1 Atualizado a 28 de fevereiro de 2018; sem prejuízo dos diplomas legais publicados após esta data ou de eventuais omissões que se verifiquem. 
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Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Alcochete Portaria n.º 1188/2010 de 17 de 

novembro  

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

no concelho de Alcochete. 

Alterada pela Portaria n.º 

97/2011 de 09 de março 

Alcoutim Portaria n.º 312/2011 de 28 de 

dezembro 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação de água 

subterrânea localizada no concelho de Alcoutim. 

 

Alenquer Portaria n.º 1187/2010 de 17 de 

novembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

nos concelhos de Vila Franca de Xira, Cartaxo, Alenquer, Azambuja e Alcanena. 

Alterada pela Portaria n.º 

97/2011 de 09 de março 

Alenquer Portaria n.º 118/2011 de 28 de 

março 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de Rabissaca, 

Casais Brancos e Fiandal, no concelho de Alenquer. 

 

Alenquer Portaria 27/2018 de 19 de janeiro Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação designada por F4 do 

polo de captação de Casais da Pedreira, no concelho de Alenquer 

 

Almeirim Portaria n.º 409/2012 de 14 de 

dezembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea, localizadas nos concelhos de Almeirim, Alpiarça e Coruche. 

 

Almeirim Portaria n.º 267/2016 de 13 outubro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas no 

concelho de Almeirim. 

 

Almodôvar Portaria n.º 312/2016 de 12 

dezembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de água 

subterrânea que abastecem as localidades de Brunheira e Cercas, localizadas no 

concelho de Almodôvar. 

 

Alpiarça Portaria n.º 409/2012 de 14 de 

dezembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea, localizadas nos concelhos de Almeirim, Alpiarça e Coruche. 

 

Alpiarça Portaria n.º 264/2016 de 12 outubro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas no 

concelho de Alpiarça. 

 

Alter do Chão Portaria n.º 284/2015 de 15 

setembro 

Aprova a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público localizadas no concelho de 

Alter do Chão. 

 

Alvaiázere Portaria n.º 40/2016 de 7 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Tomar, Alvaiázere, Castanheira de Pêra 

e Entroncamento. 
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Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Arganil Portaria n.º 283/2016 de 27 outubro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas no 

concelho de Arganil, que captam na massa de água Maciço Antigo Indiferenciado 

da Bacia do Mondego, PT-A0x2RH4. 

 

Arganil Portaria 350/2017 de 14 de 

novembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas no 

concelho de Arganil, que captam na massa de água Maciço Antigo Indiferenciado 

da Bacia do Mondego (PT-A0x2RH4) 

 

Aveiro Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 95/2007 de 23 de julho 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de água 

subterrânea dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Aveiro 

designadas por AC2-Aradas, SL1-Esgueira, AC5-Quinta do Picado, AC6-São 

Bernardo, AC8-Silval, AC9-Mamodeiro, JK1-São Jacinto, JK2-Oliveirinha, JK4-

Cacia, JK5-Granja de Cima, SL2-Sol Posto, JK8-Nariz, JK12-Aveiro, JK10-Quinta do 

Gato e PS1-Bom Sucesso, todas do concelho de Aveiro e que captam a diferentes 

profundidades formações do sistema aquífero cretácico de Aveiro. 

 

Aveiro Portaria n.º 840/2008 de 16 Outubro É aprovada a delimitação do perímetro de protecção das captações de água 

subterrânea dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Aveiro 

designadas por «Minas do vale das Maias». 

 

Avis Portaria n.º 209/2012 de 9 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas nos concelhos de Nisa, Gavião, Marvão, Portalegre, 

Avis, Ponte de Sôr e Chamusca. 

Alterada pela Portaria n.º 

271/2015 de 4 de 

setembro 

Avis Portaria n.º 272/2015 de 4 de 

setembro 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção para a captação designada por 

F1 do polo de captação de Alcórrego, localizada no concelho de Avis. 

 

Azambuja Portaria n.º 1187/2010 de 17 de 

novembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

nos concelhos de Vila Franca de Xira, Cartaxo, Alenquer, Azambuja e Alcanena. 

Alterada pela Portaria n.º 

97/2011 de 09 de março 

Barreiro Portaria n.º 963/2010 de 23 de 

setembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

no concelho do Barreiro. 

Revogada pela Portaria 

n.º 154/2014 de 05 de 

agosto 

Barreiro Portaria n.º 154/2014 de 05 de 

agosto 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas no concelho do Barreiro e revoga a Portaria n.º 

963/2010, de 23 de Setembro. 
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Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Batalha Portaria n.º 688/2008 de 22 Julho Captações de água subterrânea nos denominados pólo da Golpilheira e pólo da 

Calvaria de Baixo, Batalha. 

Alterada pela Portaria n.º 

56/2012 de 9 de março  

Batalha Portaria n.º 100/2011 de 11 de 

março 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação designada por LRS1 

do pólo de captação da Golpilheira, no lugar de Paul, concelho da Batalha. 

 

Beja Portaria n.º 77/2014 de 31 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Beja. 

 

Benavente Portaria n.º 182/2012 de 8 de junho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas situadas no concelho de Benavente. 

Alterada pela Portaria n.º 

18/2014 de 28 de janeiro 

Benavente Portaria n.º 274/2016 de 17 outubro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas no 

concelho de Benavente. 

 

Caldas da Rainha Portaria n.º 195/2010 de 8 de abril Aprova a delimitação do perímetro de proteção das captações dos Olhos de 

Fervença. 

 

Caldas da Rainha Portaria n.º 129/2011 de 1 de abril Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

no concelho das Caldas da Rainha. 

 

 Portaria n.º 195/2010 de 8 de abril Aprova a delimitação do perímetro de proteção das captações dos Olhos de 

Fervença. 

 

Carregal do Sal Portaria n.º 361/2013 de 18 de 

dezembro 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Carregal do Sal. 

 

Cartaxo Portaria n.º 1187/2010 de 17 de 

novembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

nos concelhos de Vila Franca de Xira, Cartaxo, Alenquer, Azambuja e Alcanena. 

Alterada pela Portaria n.º 

97/2011 de 09 de março 

Cartaxo Portaria n.º 186/2011 de 6 de maio. Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações do Cartaxo, de 

Vila Chã e de Casal Branco, no concelho do Cartaxo. 

 

Cascais Portaria n.º 208/2012 de 6 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações das águas 

subterrâneas localizadas no concelho de Cascais. 

Alterada pela Portaria n.º 

358/2013 de 12 de 

dezembro 

Castanheira de Pêra Portaria n.º 175/2014 de 10 de 

setembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas nos polos de captação «1», «2», e «3» no concelho de Castanheira 

de Pêra. 

Alterada pela Portaria 

251/2017 de 07 de 

agosto 
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Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Castanheira de Pêra Portaria n.º 40/2016 de 7 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Tomar, Alvaiázere, Castanheira de Pêra 

e Entroncamento. 

 

Castelo Branco Portaria n.º 38/2016 de 4 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Castelo Branco e Idanha-a-Nova. 

 

Celorico da Beira Portaria n.º 211/2016 de 2 de agosto Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações, localizadas no 

concelho de Celorico da Beira, designadas por nascentes 5 a 9 da Cabeça Alta. 

 

Celorico da Beira Portaria n.º 213/2016 de 3 de agosto Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação designada por Poço 

de Santo António do Rio, localizada no lugar de Santo António, no concelho de 

Celorico da Beira. 

 

Chamusca Portaria n.º 209/2012 de 9 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas nos concelhos de Nisa, Gavião, Marvão, Portalegre, 

Avis, Ponte de Sôr e Chamusca. 

Alterada pela Portaria n.º 

271/2015 de 4 de 

setembro 

Chamusca Portaria n.º 405/2012 de 7 de 

dezembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho da Chamusca. 

 

Chamusca Portaria n.º 195/2014 de 01 de 

outubro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Ponte de Sôr e Chamusca. 

 

Chamusca Portaria n.º 268/2016 de 13 outubro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas no 

concelho de Chamusca. 

 

Coimbra Portaria n.º 924/2009 de 30 de 

setembro 

Delimitação dos perímetros de proteção das captações de água subterrânea da 

empresa Águas do Mondego, S. A., designadas por captações da Boavista. 

 

Coimbra Portaria n.º 313/2016 de 12 

dezembro 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção das captações de água 

subterrânea, localizadas no polo de captação da Boavista, em Coimbra. 

Alterada pela Portaria 

177/2017 de 29 de maio 

Condeixa-a-Nova Portaria n.º 212/2011 de 27 de maio Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Condeixa-a-Nova. 

 

Condeixa-a-Nova Portaria n.º 248/2011 de 22 de junho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

no concelho de Condeixa-a-Nova. 

 

Coruche Portaria n.º 409/2012 de 14 de 

dezembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea, localizadas nos concelhos de Almeirim, Alpiarça e Coruche. 
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Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Coruche Portaria n.º 279/2016 de 25 outubro 

 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de «Arriça», 

«Azerveira», «Biscainho», «Fazendas das Figueiras», «Carapuções», «Santo 

Antonino», «Coruche», «Couço», «Courelinhas», «Erra», «Escusa», «Fajarda», 

«Feixe», «Lamarosa», «Malhada», «Salgueirinha», «Santana do Mato», 

«Varejola», «Volta do Vale», «Montinho dos Pegos» e «Frazão», localizadas no 

concelho de Coruche. 

 

Entroncamento Portaria n.º 40/2016 de 7 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Tomar, Alvaiázere, Castanheira de Pêra 

e Entroncamento. 

 

Figueira da Foz Portaria n.º 290/2010 de 27 de maio Aprova a delimitação do perímetro de proteção de cinco furos verticais (AC10, 

AC9, JK31, AC e LS1) que captam água do Sistema Aquífero Quaternário de 

Aveiro, situados a sul da Lagoa das Braças, no concelho de Figueira da Foz, 

correspondentes a cinco captações que, no seu conjunto, são designadas por 

captações das Braças. 

 

Figueira da Foz Portaria n.º 43/2014 de 18 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção das captações de água 

subterrânea localizada no concelho da Figueira da Foz. 

 

Figueira da Foz Portaria n.º 177/2014 de 11 de 

setembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de quatro captações de águas 

subterrâneas do Sistema de Captação de Carritos, no concelho da Figueira da 

Foz. 

 

Fornos de Algodres Portaria n.º 199/2016 de 20 de julho Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação designada por Poço 

do Açude da Ponte de Juncais, localizada no concelho de Fornos de Algodres. 

 

Fundão Portaria n.º 293/2015 de 18 

setembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas no concelho do Fundão. 

 

Gavião Portaria n.º 51/2012 de 28 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas 

subterrâneas situadas no concelho de Gavião. 

 

Gavião Portaria n.º 209/2012 de 9 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas nos concelhos de Nisa, Gavião, Marvão, Portalegre, 

Avis, Ponte de Sôr e Chamusca. 

Alterada pela Portaria n.º 

271/2015 de 4 de 

setembro 

Gavião Portaria n.º 1/2017 de 01 de janeiro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas nos 

concelhos de Gavião e Mação. 
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Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Góis Portaria n.º 74/2016 de 7 de abril Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Góis. 

 

Góis Portaria n.º 164/2016 de 9 de junho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Góis. 

 

Góis Portaria n.º 7/2017 de 04 de janeiro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas no 

concelho de Góis. 

 

Góis Portaria 143/2017 de 20 de abril Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas no 

concelho de Góis 

 

Golegã Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 186/2003 de 11 de dezembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações JK1 e JK2, no 

município da Golegã. 

 

Gouveia Portaria n.º 276/2016 de 18 outubro Aprova a delimitação do perímetro de proteção das captações inseridas na 

massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego, localizadas 

no concelho de Gouveia. 

 

Idanha-a-Nova Portaria n.º 38/2016 de 4 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Castelo Branco e Idanha-a-Nova. 

 

Ílhavo Portaria n.º 73/2012 de 23 de março Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação de água 

subterrânea denominada Minas da Castelhana, situada no concelho de Ílhavo. 

 

Ílhavo Portaria n.º 311/2012 de 10 de 

outubro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários polos de captação 

no concelho de Ílhavo. 

 

Lagos Portaria n.º 351/2015 de 13 de 

outubro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Lagos. 

 

Leiria Portaria n.º 925/2009 de 30 de 

setembro 

Proposta de delimitação e respectivos condicionamentos dos perímetros de 

proteção de três furos de captação de água subterrânea localizados em Casal 

dos Claros, na freguesia de Amor, concelho de Leiria. 

 

Leiria Portaria n.º 51/2013 de 05 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Leiria. 

 

Leiria Portaria n.º 66/2013 de 14 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de duas captações de água 

subterrânea que integram o Polo de captação de Paúl, no concelho de Leiria. 
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Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Leiria Portaria n.º 67/2013 de 14 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de duas captações de água 

subterrânea que integram o Polo de captação de Maceira, no concelho de Leiria. 

 

Leiria Portaria n.º 69/2013 de 15 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de duas captações de água 

subterrânea que integram o Polo de captação de Porto Carro, no concelho de 

Leiria. 

 

Leiria Portaria n.º 70/2013 de 15 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação JK3 de Monte Real, 

no concelho de Leiria. 

 

Leiria Portaria n.º 207/2013 de 21 de junho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de três captações de água 

subterrânea que integram o pólo de captação da Barosa no concelho de Leiria. 

 

Leiria Portaria n.º 234/2013 de 23 de julho Aprova delimitação de perímetros de proteção de captações de águas 

subterrâneas localizadas no Local de Boa Vista, no concelho de Leiria. 

 

Leiria Portaria n.º 350/2015 de 13 de 

outubro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de água 

subterrânea, localizadas em Caranguejeira e em Coimbrão, no concelho de 

Leiria. 

 

Leiria Portaria n.º 367/2015 de 13 de 

outubro 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção das captações SL11 e JK19, 

localizadas em Reixida, no concelho de Leiria. 

 

Mação Portaria n.º 94/2016 de 18 de abril Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Mação, Proença-a-Nova e Sardoal. 

 

Mação Portaria n.º 1/2017 de 01 de janeiro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas nos 

concelhos de Gavião e Mação. 

 

Marinha Grande Portaria n.º 13/2017 de 09 de janeiro Aprova a delimitação do perímetro de proteção das captações de água 

subterrânea localizadas no concelho da Marinha Grande. 

 

Marvão Portaria n.º 209/2012 de 9 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas nos concelhos de Nisa, Gavião, Marvão, Portalegre, 

Avis, Ponte de Sôr e Chamusca. 

Alterada pela Portaria n.º 

271/2015 de 4 de 

setembro 

Mealhada Portaria n.º 117/2014 de 30 de maio Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho da Mealhada. 

 

Mira Portaria 349/2017 de 14 de 

novembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de diversas captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Mira 
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Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Moita Portaria n.º 43/2013 de 01 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de captação de vários polos 

localizados no concelho da Moita. 

Alterada pela Portaria n.º 

233/2013 de 23 de julho 

Monchique Portaria n.º 217/2015 de 22 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrâneas localizadas no concelho de Monchique. 

 

Montemor-o-Velho Portaria n.º 238/2013 de 24 de julho Aprova delimitação de perímetros de proteção de captações de várias águas 

subterrâneas do Brulho e de Tentúgal situadas no concelho de Montemor-o-

Velho. 

 

Montemor-o-Velho Portaria n.º 247/2013 de 05 de 

agosto 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção de duas captações de água 

subterrânea em Seixo de Gatões, no concelho de Montemor-o-Velho. 

 

Montemor-o-Velho Portaria n.º 362/2013 de 19 de 

dezembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de água 

subterrânea de Fonterma e de Pereira, no concelho de Montemor-o-Velho. 

 

Montijo Portaria n.º 220/2014 de 22 de 

outubro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas no concelho do Montijo. 

 

Montijo Portaria 176/2017 de 29 de maio Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de captações de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público localizadas nos concelhos de 

Vendas Novas e do Montijo 

 

Mora Portaria n.º 982/2010 de 24 de 

setembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

no concelho de Mora. 

 

Mortágua Portaria n.º 52/2013 de 05 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Mortágua, Tábua e Tondela. 

 

Murtosa Portaria n.º 107/2017 de 13 de 

março 

Aprovada a delimitação do perímetro de proteção da captação designada por 

SO1 - Torreira, no local de Torreira, concelho de Murtosa 

 

Nazaré Portaria n.º 173/2012 de 25 de maio Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações das águas 

subterrâneas situadas no concelho da Nazaré. 

Retificada pela 

Declaração de 

Retificação n.º 37/2012 

de 18 de julho 

Nisa Portaria n.º 209/2012 de 9 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas nos concelhos de Nisa, Gavião, Marvão, Portalegre, 

Avis, Ponte de Sôr e Chamusca. 

Alterada pela Portaria n.º 

271/2015 de 4 de 

setembro 
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Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Nisa Portaria n.º 36/2016 de 2 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas nos concelhos de Vila Velha de Ródão e Nisa. 

 

Óbidos Portaria n.º 983/2010 de 24 de 

setembro  

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

no concelho de Óbidos. 

Alterada pela Portaria n.º 

97/2011 de 09 de março 

Oleiros Portaria n.º 41/2016 de 8 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Oleiros, Pampilhosa da Serra e Sertã. 

 

Oliveira de Azeméis Portaria n.º 185/2014 de 16 de 

setembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea no concelho de Oliveira de Azeméis. 

 

Oliveira de Frades Portaria n.º 194/2010 de 8 de abril Aprova a delimitação do perímetro de proteção das captações que abastecem 

fontanários do concelho de Oliveira de Frades. 

 

Oliveira do Bairro Portaria n.º 57/2012 de 9 de março Aprova a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas 

subterrâneas de Silveira e Troviscal situadas no concelho de Oliveira do Bairro. 

 

Oliveira do Bairro Portaria n.º 72/2012 de 23 de março  Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação de água designada 

por FPC-SPC - Palhaça, situada em Palhaça, concelho de Oliveira do Bairro. 

 

Oliveira do Bairro Portaria n.º 78/2012 de 26 de março Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação de água 

subterrânea, designada por FO(D)-SOBOC - Oiã, no concelho de Oliveira do 

Bairro. 

 

Oliveira do Bairro Portaria n.º 404/2012 de 7 de 

dezembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea situadas no concelho de Oliveira do Bairro. 

 

Oliveira do Bairro Portaria n.º 125/2017 de 29 de 

março 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Oliveira do Bairro 

 

Ourém Portaria n.º 327/2013 de 04 de 

novembro 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção de uma captação de água 

subterrânea do polo de captação de Casal do Ribeiro, localizada no concelho de 

Ourém. 
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Ourém Portaria n.º 348/2013 de 29 de 

novembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Ourém. 

Alterada pela Portaria 

250/2017 de 07 de 

agosto, retificada pela 

Declaração de 

Retificação n.º 31/2017 

de 06 de outubro 

Ourém Portaria n.º 38/2014 de 14 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Ourém. 

 

Ourém Portaria n.º 248/2014 de 26 de 

novembro 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação de águas 

subterrâneas destinada ao abastecimento público localizada no concelho de 

Ourém. 

 

Palmela Portaria n.º 689/2008 de 22 Julho Captações de água da sociedade Águas do Sado. Alterada pela Portaria n.º 

97/2011 de 09 de março 

e pela Portaria n.º 

670/2015 de 8 de 

setembro 

Palmela Portaria n.º 187/2011 de 6 de maio Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações localizadas 

no concelho de Palmela. 

Alterada pela Portaria n.º 

173/2014 de 05 de 

setembro 

Pampilhosa da Serra Portaria n.º 244/2015 de 14 agosto Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações que 

captam na Massa de Água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego 

(PT_A02RH4). 

 

Pampilhosa da Serra Portaria n.º 17/2016 de 4 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Pampilhosa da Serra. 

Alterada pela Portaria n.º 

163/2016 de 9 junho 

Pampilhosa da Serra Portaria n.º 41/2016 de 8 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Oleiros, Pampilhosa da Serra e Sertã. 

 

Penacova Portaria n.º 183/2012 de 11 de junho Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação PDH1 - Ronqueira 

localizada no concelho de Penacova. 

 

Penacova Portaria n.º 277/2016 de 20 outubro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de nove captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Penacova e de Vila Nova de Poiares. 
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Pombal Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 34/2006 de 28 de março 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de dois furos de captação de 

águas subterrâneas construídos nas margens do ribeiro do Degolaço, no 

concelho de Pombal. 

 

Pombal Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 58/2007 de 24 de abril 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações designadas por 

furo PS1 e furo PS2, construídos na Mata do Urso, concelho de Pombal. 

Revogado pela Portaria 

n.º 6/2015 de 09 janeiro 

e Declaração de 

Retificação n.º 11/2015 

Pombal Portaria n.º 347/2012 de 29 de 

outubro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de água 

subterrânea no local de Ribeira de Santo Amaro, concelho de Pombal. 

 

Pombal Portaria n.º 357/2012 de 31 de 

outubro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de água 

subterrânea nos locais de Venda Nova, Outeiro da Vinha e Lagar do Caranguejo, 

no concelho de Pombal. 

 

Pombal Portaria n.º 395/2012 de 29 de 

novembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de água 

subterrânea no local de Pedrogueira, concelho de Pombal. 

 

Pombal Portaria n.º 34/2013 de 29 de janeiro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Pombal. 

Revogada pela Portaria 

n.º 61/2014 de 10 de 

março 

Pombal Portaria n.º 72/2013 de 15 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação 4A(AC1), no 

concelho de Pombal. 

 

Pombal Portaria n.º 73/2013 de 15 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de duas captações de água 

subterrânea no local de Chã de Baixo, concelho de Pombal. 

 

Pombal Portaria n.º 77/2013 de 18 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de duas captações de água 

subterrânea em Carnide, concelho de Pombal. 

 

Pombal Portaria n.º 61/2014 de 10 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações localizadas 

no concelho de Pombal e revoga a Portaria n.º 34/2013, de 29 de janeiro. 

 

Pombal Portaria n.º 6/2015 de 09 janeiro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção dos furos denominados por 

SO4, PS2, PS1 e SO3, situados na Mata do Urso, freguesia de Carriço, no 

concelho de Pombal e revoga a Resolução do Conselho de Ministros n.º 58/2007, 

de 24 de abril. 

Retificada pela 

Declaração de 

Retificação n.º 11/2015 
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Ponte de Sôr Portaria n.º 209/2012 de 9 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas nos concelhos de Nisa, Gavião, Marvão, Portalegre, 

Avis, Ponte de Sôr e Chamusca. 

Alterada pela Portaria n.º 

271/2015 de 4 de 

setembro 

Ponte de Sor Portaria n.º 195/2014 de 01 de 

outubro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Ponte de Sôr e Chamusca. 

 

Portalegre Portaria n.º 209/2012 de 9 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas nos concelhos de Nisa, Gavião, Marvão, Portalegre, 

Avis, Ponte de Sôr e Chamusca. 

Alterada pela Portaria n.º 

271/2015 de 4 de 

setembro 

Proença-a-Nova Portaria n.º 94/2016 de 18 de abril Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Mação, Proença-a-Nova e Sardoal. 

 

Salvaterra de Magos Portaria n.º 190/2011 de 10 de maio Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

no concelho de Salvaterra de Magos. 

 

Salvaterra de Magos Portaria n.º 3/2013 de 02 de janeiro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para as captações no polo de 

captação de Muge, no concelho de Salvaterra de Magos. 

 

Salvaterra de Magos Portaria n.º 273/2016 de 14 outubro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas no 

concelho de Salvaterra de Magos. 

 

Santarém Portaria n.º 130/2011 de 1 de abril Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

no concelho de Santarém. 

Alterada pela Portaria n.º 

126/2015 de 08 de maio 

e pela Portaria 249/2017 

de 07 de agosto 

Santiago do Cacém Portaria n.º 119/2015 de 30 abril Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas inseridas na massa de água Sistema Aquífero de Sines - Zona 

Norte. 

 

Sardoal Portaria n.º 94/2016 de 18 de abril Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Mação, Proença-a-Nova e Sardoal. 

 

Sertã Portaria n.º 41/2016 de 8 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Oleiros, Pampilhosa da Serra e Sertã. 
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Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Setúbal Portaria n.º 689/2008 de 22 Julho Captações de água da sociedade Águas do Sado. Alterada pela Portaria n.º 

97/2011 de 09 de março 

e pela Portaria n.º 

670/2015 de 8 de 

setembro 

Sever do Vouga Portaria n.º 232/2013 de 22 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de sete captações de água 

subterrânea que constituem as origens de água, no concelho de Sever do Vouga. 

Retificada pela 

Declaração de 

Rectificação n.º 38/2013 

de 20 de setembro 

Sever do Vouga Portaria n.º 39/2014 de 17 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Sever do Vouga. 

 

Silves Portaria n.º 687/2008 de 22 Julho Captações de água subterrânea em Benaciate, concelho de Silves – Alcantarilha.  

Silves Portaria n.º 1286/2009 de 19 de 

outubro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de água 

subterrânea da empresa Águas do Algarve, S. A., designadas por 2A, 2B, 2C, 2D, 

2E, 3A, 3B, 3C, 3D e 3E, situadas em Vale da Vila, todas no concelho de Silves, 

que captam a diferentes profundidades formações do sistema aquífero 

Querença-Silves. 

 

Sintra Portaria n.º 217/2013 de 03 de julho Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Sintra. 

Alterada pela Portaria n.º 

152/2014 de 04 de 

agosto 

Soure Portaria n.º 54/2013 de 07 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas no concelho de Soure. 

 

Soure Portaria n.º 124/2015 de 04 maio Aprova delimitação do perímetro de proteção do furo SL1, situado próximo da 

aldeia de Gesteira, no concelho de Soure. 

 

Soure Portaria n.º 263/2016 de 12 outubro 

 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação designada por furo 

JK1-Quinta de Santa Cruz, localizada em Alagoa, concelho de Soure. 

 

Tábua Portaria n.º 52/2013 de 05 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Mortágua, Tábua e Tondela. 

 

Tábua Portaria n.º 16/2017 de 10 de janeiro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações da Bacia do 

Mondego localizadas na freguesia de Carapinha, no concelho de Tábua. 
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Concelho Diploma legal Denominação Observações 

Tomar Portaria n.º 40/2016 de 7 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Tomar, Alvaiázere, Castanheira de Pêra 

e Entroncamento. 

 

Tondela Portaria n.º 52/2013 de 05 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Mortágua, Tábua e Tondela. 

 

Torres Novas Portaria n.º 266/2016 de 13 outubro 

 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas no 

concelho de Torres Novas. 

 

Torres Vedras Portaria n.º 93/2011 de 02 de março  Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

no concelho de Torres Vedras. 

 

Vagos Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 93/2007 de 19 de julho 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de água 

subterrânea designadas por furo PS1, situada em Lavandeira, furo PS4, situada 

em Carvalhais e SL1 e PS5, situadas na Zona Florestal do Concelho de Vagos, 

todas no concelho de Vagos. 

 

Vagos Portaria n.º 71/2013 de 15 de 

fevereiro 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação SL2 em substituição 

da captação PS1, em Lavandeira, no concelho de Vagos. 

 

Vendas Novas Portaria 176/2017 de 29 de maio Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de captações de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público localizadas nos concelhos de 

Vendas Novas e do Montijo 

 

Vila Franca de Xira Portaria n.º 1187/2010 de 17 de 

novembro 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção para a captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação 

nos concelhos de Vila Franca de Xira, Cartaxo, Alenquer, Azambuja e Alcanena. 

Alterada pela Portaria n.º 

97/2011 de 09 de março 

Vila Franca de Xira Portaria n.º 36/2013 de 30 de janeiro Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação do polo de captação 

de S. Romão, localizado no concelho de Vila Franca de Xira. 

 

Vila Nova de Poiares Portaria n.º 277/2016 de 20 outubro Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de nove captações de água 

subterrânea localizadas nos concelhos de Penacova e de Vila Nova de Poiares. 

 

Vila Velha de Ródão Portaria n.º 36/2016 de 2 de março Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de águas 

subterrâneas localizadas nos concelhos de Vila Velha de Ródão e Nisa. 

 

 


