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I. INTRODUÇÃO 

A necessidade de uma gestão florestal sustentável e multidisciplinar, ativa e permanente, 
encontra-se refletida nos princípios orientadores da Lei de Bases da Política Florestal, 
regulamentada pela Lei n.º 33/96 de 17 de Agosto com a sua redação atual e da Lei de Bases 
da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 
de maio, na sua redação atual.  Estes princípios orientadores, nomeadamente os que se referem 
ao aumento da produção e à conservação da floresta e dos recursos naturais que lhe estão 
associados, bem como os relativos à necessidade do uso e gestão da floresta de acordo com 
políticas e prioridades de desenvolvimento nacionais, articuladas com políticas sectoriais e de 
ordenamento do território, implicam como medidas de política florestal, respetivamente, a 
adoção e aplicação de Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) e de Planos de Gestão 
Florestal (PGF).  

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal, regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009 
de 14 de Janeiro, na sua redação atual, permitem a aplicação regional, não só das diretrizes 
estratégicas nacionais como da monitorização da gestão florestal sustentável, uma vez que 
definem normas de silvicultura pelas quais a gestão das explorações florestais se deve efetuar.  

Através do Despacho n.º 782/2014 do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento 
Rural, de 17 de Janeiro, foi redefinido o âmbito geográfico dos PROF que, de 21, passaram a 7, 
procurando-se deste modo reduzir os custos e diminuir a complexidade administrativa, não só 
para a entidade responsável pela sua elaboração e aplicação, mas também para todos os 
agentes envolvidos.  

O PROF Alentejo (2ª geração), no qual se enquadra a área de estudo, encontra-se 
regulamentado pela Portaria n.º 54/2019 de 11 de fevereiro. 

As ZIF - Zonas de Intervenção Florestais, são regulamentas pelo Decreto – Lei 127/2005, de 5 
de agosto, na sua redação atual e têm como objetivos: Garantir uma adequada e eficiente 
gestão dos espaços florestais, com a atribuição concreta de responsabilidades, minimizar os 
bloqueios à intervenção florestal, nomeadamente a estrutura da propriedade privada, em 
particular nas regiões de minifúndio, infraestruturar o território, nomeadamente de acordo 
com os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tornando‑o mais resiliente 
aos incêndios florestais, garantindo a sobrevivência dos investimentos e do património 
constituído, conferir coerência territorial à intervenção da administração central e local e dos 
demais agentes com intervenção nos espaços florestais e evitar a pulverização no território das 
ações e dos recursos financeiros, concretizar territorialmente as orientações constantes na 
Estratégia Nacional para as Florestas, nos instrumentos de planeamento de nível superior, como 
o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, os programas regionais de 
ordenamento florestal (PROF), os planos diretores municipais (PDM), os planos municipais e 
intermunicipais de defesa da floresta contra incêndios (PMDFCI), os planos especiais de 
ordenamento do território, o Plano Operacional de Sanidade Florestal (POSF) e outros planos 
que se entendam relevantes, integrar as diferentes vertentes da política para os espaços 
florestais, designadamente a certificação da gestão sustentável, conservação da natureza e da 
biodiversidade, conservação e proteção do solo e dos recursos hídricos, desenvolvimento rural, 
proteção civil, fiscalidade, especialmente em regiões afetadas por agentes bióticos e abióticos 
e que necessitem de um processo rápido de recuperação. 

Um dos princípios gerais de organização territorial das ZIF é o princípio da gestão dos recursos, 
que consiste em elaborar e implementar em cada ZIF, de acordo com as orientações definidas 
nos PROF, um PGF. 

Os PGF, regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009 de 14 de janeiro, na sua redação atual, 
surgem ao nível da exploração florestal e não são mais do que um instrumento de ordenamento 
florestal que regula no tempo e no espaço as intervenções de natureza cultural e/ou de 
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exploração, e visam a produção sustentada de bens ou serviços, determinada por condições de 
natureza económica, social e ecológica. O mesmo regulamento define que os proprietários e 
gestores de explorações florestais e agro-florestais devem voluntariamente submeter aquelas 
áreas a um PGF, o qual deverá estar em consonância com as linhas orientadoras estabelecidas 
no PROF da região onde se inserem. 

Considerando o enquadramento político e legislativo, associado à catástrofe causada pelos 
incêndios florestais, torna-se ainda mais evidente a necessidade e a importância da existência 
do presente instrumento de ordenamento, pois a problemática dos fogos florestais só é possível 
de ser solucionada com a gestão dos espaços florestais e com a aplicação prática no terreno do 
conceito de gestão florestal sustentável. Assim, torna-se cada vez mais necessário uma gestão 
ativa e profissional das explorações florestais com vista ao incremento da sua rendibilidade. 

Os objetivos do presente PGF da ZIF de Portel consistem na realização de um planeamento 
adequado e economicamente viável das operações referentes a uma gestão florestal 
sustentável, tendo o seu principal foco na defesa da floresta contra incêndios e na proteção 
contra agentes bióticos. 

Sendo o PGF uma ferramenta de orientação e de suporte a uma gestão florestal sustentável, 
torna-se assim indispensável a sua revisão e atualização face a situações que alterem a 
realidade para a qual o mesmo foi elaborado (catástrofes naturais, alteração de objetivos de 
gestão, etc.). Deste modo, prevê-se que o presente plano seja revisto com uma periodicidade 
quinquenal ou bi-quinquenal, com o objetivo de atualizar as ações executadas. É importante 
referir que a maioria das propriedades constituintes da ZIF, têm um plano de gestão florestal 
aprovado e em execução, pelo que o presente PGF da ZIF, não substituirá o plano de gestão da 
propriedade, mas fará referência aos regimes legais (DFCI, PDM, PROF) aplicáveis à área de 
estudo. 
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A. Documento de Avaliação 

II. CARACTERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DA ZONA DE 
INTERVENÇÃO FLORESTAL 

1. ENQUADRAMENTO SOCIAL E TERRITORIAL DO PLANO 

1.1 Caracterização dos Proprietários e da Entidade Gestora 

A zona de intervenção florestal sobre a qual incide o presente PGF, localiza-se no concelho de 
Portel, freguesias de Monte do Trigo, Portel, Santana e Vera Cruz, apresentando uma área total 
de 19 822,34ha. A área em estudo é composta por 787 prédios rústicos, das quais 114 são 
propriedades aderentes, pertencendo a 30 produtores florestais distintos. A área das 
propriedades aderentes à ZIF é de 12 923,48 ha, de forma a fazer a sua caracterização 
cadastral, anexamos uma tabela resumo ao presente documento. O quadro seguinte apresenta 
a distribuição administrativa da ZIF. 

Quadro 1 – Distribuição administrativa da ZIF de Portel 

Distrito Freguesia Concelho Área (ha) 

Évora 

Monte do Trigo 

Portel 

6010,19 

Portel 8733,29 

Santana 2936,19 

Vera Cruz 2142,68 

        

Saliente-se que a área total da ZIF, obtida através da junção de todas as propriedades 
abrangidas pela zona, que foram localizadas através da digitalização do cadastro geométrico 
existente e posterior confirmação em campo é diferente da referida na prova de titularidade 
de cada prédio. Por esta razão, não se fará qualquer referência, ao abrigo do presente PGF, no 
que respeita à área mencionada nas provas de titularidade, fazendo apenas menção à área total 
apurada para o limite da ZIF. Importa também referir que para a elaboração deste plano de 
gestão florestal, o limite da ZIF considerado, contem a totalidade das áreas aderentes e não 
aderentes à ZIF de Portel.  

A entidade gestora da ZIF de Portel é a empresa Borne Green - Gestão Florestal, Unipessoal, 
Lda, com o NIF 514356600 e sede na Rua Duarte Galvão, n.º 4, 1.º Esq.º, 1500-254 Lisboa. 

Email: bornegreen.nserra@gmail.com 

Telf: 912343091 

1.2 Identificação do Redator do PGF 

O presente Plano de Gestão Florestal foi elaborado pela empresa Florestas Sustentáveis – 
Gestão e Serviços Florestais, Lda., número de identificação fiscal 509 386 296, com sede em 
Praça da Republica nº10, 7050-132 Montemor-o-Novo, e com os contactos, telefone: 210993382 
e e-mail: info@florestassustentaveis.pt, sendo responsável pela sua elaboração Luis Filipe da 
Silveira Carrão de Matos Botica, titular do grau de Licenciatura em Engenharia dos Recursos 
Florestais. 
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1.3 Caracterização Geográfica da Exploração Florestal 

A área âmbito deste PGF, localiza-se no distrito de Évora, no concelho de Portel, freguesias de 
Monte do Trigo, Portel, Santana e Vera Cruz. (cartas militares nº 472, 480, 481, 489, 490 e 500). 

Em termos de enquadramento territorial e administrativo, a ZIF pertence às Unidades 
Territoriais da Região do Alentejo (NUT II), Alentejo Central (NUT III) e encontra-se sobre a 
jurisdição da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo. 

A ZIF confronta-se no seu limite Este com a sede do concelho, a Vila de Portel. 

O acesso à ZIF é assegurado pelo Itinerário Principal n.º 2 (Norte, Este e Sul), pela estrada 
nacional 384 (EN384) a Oeste e pela estrada regional 384 (ER384) a  Este, no seu interior existem 
várias estradas e caminhos (EN 531, EM 530 e CM1119). 

O acesso à vila de Portel é assegurado pelo Itinerário Principal n.º2 (IP2). 

As coordenadas de enquadramento da ZIF são (ETRS89_PT06):  

Norte -139133 N 

Oeste -25759 W              ZIF Portel       Este 41534 W 

 Sul -162871 N  

Na Figura 1 mostra-se a localização da ZIF em Carta Militar (1:250 000).  

 

Figura 1. - Enquadramento da ZIF em Carta Militar (1:250 000) 

±

Legenda:

Limite ZIF Portel
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2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL 

2.1 Relevo e Altimetria 

A altimetria da área de estudo apresenta uma variação altimétrica muito variável, existindo 
vastas áreas com uma modelação do terreno suave e locais onde a mesma se torna muito 
ondulada. O valor de cota máximo é de 423 metros (junto ao marco geodésico de São Pedro) e 
de cota mínima de 165 metros (junto à ribeira da Pasparda). (Figura 2) 

 

Figura 2. – Modelo digital de terreno da ZIF 

Como consequência da variação altimétrica, o relevo da área de estudo apresenta-se de pouco 
dobrado a muito dobrado. Os declives predominantes na área de estudo são entre 5-10% tal 
como se pode observar no Quadro 2. As classes de declive entre os 1-5%, 10-15% e 15-20%, 
apresentam alguma expressão, seguidas das classes de declive entre os 20-25%, 0-1% e 25-30%, 
as restantes classes apresentam uma expressão residual. 

Prevêem-se algumas limitações derivadas da orografia ao nível das intervenções florestais.  

 

 

 

 

 

±
Legenda:

Classes Ipsométricas (m)

400 - 417

383 - 400

367 - 383

350 - 367

333 - 350

316 - 333

299 - 316

283 - 299

266 - 283

249 - 266

232 - 249

215 - 232

199 - 215

182 - 199

165 - 182

Limite ZIF Portel
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Quadro 2 – Classes de declive.  

Classes de Declive (%) 
Área 
(ha) 

% da área total 

0-1 830,74 4% 

1-5 3068,93 16% 

5-10 6948,63 35% 

10-15 3852,18 20% 

15-20 2234,59 11% 

20-25 1309,09 7% 

25-30 729,60 4% 

30-35 400,90 2,0% 

35-45 328,07 1,7% 

>45 43,64 0,2% 

      

Relativamente à exposição, considera-se, no geral, que nas exposições a Sul, Oeste e em 
exposição total/plano, o coberto vegetal sofre maior seca devido à maior radiação solar a que 
está sujeito. Este aspeto tem particular importância nas ações silvícolas a realizar nestas áreas, 
uma vez que são áreas sujeitas a maior stress hídrico. 

Quadro 3 – Exposições 

Exposição Dominante 
Área 
(ha) 

% da área total 

Norte 5130,89 26% 

Este 4667,52 24% 

Sul 4627,14 24% 

Oeste 4935,67 25% 

Plano 242,90 1% 

      

Pela análise da carta de exposições e do Quadro 3, conclui-se que na ZIF, as exposições estão 
distribuídas equitativamente pelas exposições de Norte, Este, Sul e Oeste. A exposições total 
apresenta uma expressão residual. A área da ZIF está sujeita a fenómenos de stress hídrico mais 
acentuados em 50% da sua área total. 

2.2 Hidrografia 

A área de estudo apresenta uma distribuição de linhas de água bastante expressiva, na Figura 
3 estão referenciadas as principais linhas de água (ribeiras, ribeiros e barrancos), assim como 
a localização das massas de água existentes. Estes elementos caracterizam se por serem cursos 
de água de regime permanentes em alguns casos, mas na sua maioria são de regime temporário 
ou não permanente, nos quais apenas ocorre água quando se verificam situações de 
precipitação.  

As linhas de água de maior dimensão são: Ribeira das Azenhas, Ribeira da Faia, Ribeira do 
Zangalho, Ribeira da Oriola, Ribeira da Pasparda, Ribeira da Pecena, Ribeira da Peceninha,  
Ribeira do Morgado, Ribeira do Loureiro, Ribeira do Marco, Ribeirão, Barranco da Horta do Vale, 
Barranco das Lages, Barranco do Monte do Olival, Barranco do Pego das Mulheres e Barranco 
dos Nascidos 

4%

16%

35%
20%

11%

7%

4%
2,0% 1,7% 0,2%

0-1

1-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-45

>45

26%

24%24%

25%

1%

Norte

Este

Sul

Oeste

Plano
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Na área de estudo foram identificados 282 corpos com água dos quais 27 são barragens, açudes 
e charcas e 12 são infraestruturas de transporte de água associadas ao sistema global de rega 
do Alqueva. Estes pontos de água ocupam uma superfície inundável de aproximadamente de 
250,14 ha. 

 

Figura 3. – Hidrografia presente na ZIF 

2.3 Clima 

A caracterização do clima da área de estudo foi obtida com base em registos históricos 
publicados pelo Instituto de Meteorologia, IP, correspondendo a Normais Climatológicas de 1971 
a 2000 e dos relatórios de dados por estação presentes no site snirh.apambiente.pt para o 
período de 1970 a 2020. 

A metodologia delineada assenta na apresentação e análise dos parâmetros climáticos, ao nível 
da sua variabilidade sazonal e espacial. Para o efeito utilizaram-se os dados recolhidos nas 
estações meteorológicas (climatológica) de Viana do Alentejo e nas estações udométrica de 
Portel, Vidigueira e São Manços. A escolha destas estações, em detrimento de outras, resulta 
da proximidade destas à área de estudo. Todos os dados utilizados nesta caracterização, 
correspondem ao período 1971 a 2000 e 1970 a 2020. 

As localizações das estações utilizadas no presente trabalho, encontram-se referidas no quadro 
que se segue: 

Quadro 4 -Identificação das Estações  

Estação  Tipo Latitude Longitude Altitude 

Viana do Alentejo Climatológica 38.328469 N -8.006624 O 314 m 

Portel Udométrica 38.306 N -7.7088 O 302 m 

Vidigueira Udométrica 38.206971 N -7.803245 O 203 m 

São Manços Udométrica 38.46 N -7.751 O 190 m 

          

±

Legenda:

Linhas de água

Linha de Água

Barranco

Ribeira

Massas de água
Infraestruturas de transporte
de água

 Albufeiras de barragens
Albufeiras de represas ou de 
açudes

Charcas

Limite ZIF Portel



 PLANO DE GESTÃO FLORESTAL – “ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL DE PORTEL” 
  
 

10 
 
© 2022 – Florestas Sustentáveis. Todos os direitos reservados 

 

O quadro seguinte apresenta de um modo agregado os valores médios para as variáveis 
climáticas estudadas, obtidos com base nos dados recolhidos pelas estações meteorológicas e 
udométrica.                                                                                                                                                                                                          

Quadro 5 – Parâmetros Climáticos 

 Valores 

Variáveis climáticas Viana do Alentejo Portel Vidigueira 
São 

Manços 
Temperatura média anual (ºC) 16 * * * 

Temperatura média do mês mais quente (ºC) 23,5 * * * 

Temperatura média do mês mais frio (ºC) 9,4 * * * 

Precipitação anual (mm) 667 523,2 589,2 544,1 

Evaporação (mm) 1461,7 * * * 

Humidade relativa (09 horas) (%) 77 * * * 

Velocidade média do vento (km/h) 9,4 * * * 

Nevoeiro (n.º dias/ano) 6,8 * * * 

Geada (n.º dias/ano) 41 * * * 

Trovoada (n.º dias/ano) 13,7 * * * 

Granizo e Saraiva (n.º dias/ano) 0,8 * * * 

Neve (n.º dias/ano) 0 * * * 

          
Fonte: Normais climatológicas, Instituto de meteorologia, IP (1971 – 2000); Relatórios de dados snirh.apambiente.pt 
(1970-2020) 

Através dos valores da temperatura e da precipitação é possível construir o chamado diagrama 
ombrotérmico, onde é facilmente visível a duração e a importância do período seco (meses em 
que a quantidade de precipitação média, expressa em mm, não ultrapassa o dobro da 
temperatura média em ºC). 

 

Figura 4. – Diagrama Ombrotérmico 

A análise deste diagrama permite constatar a existência de 4 meses secos, nomeadamente os 
meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro. Esta situação é típica dos climas mediterrâneos 
onde os meses secos coincidem com o período estival. Deste modo, nos meses de Junho a 
Setembro, deverão ser evitadas operações de gestão florestal que provoquem elevado stress 
nas plantas, uma vez que estas já se encontram sobre grande pressão hídrica. Relativamente à 
distribuição da precipitação ao longo do ano, constata-se que é nos meses de Inverno que esta 
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se torna mais intensa, sendo, pois, nesta época que as disponibilidades de água no solo 
aumentam. Contudo, deverão ser evitadas as épocas de precipitação muito intensa e frequente 
aquando da realização de operações florestais, sobretudo com meios mecânicos, dado que a 
possibilidade de encharcamento dos solos e de inviabilidade das mesmas é elevada. 

2.4 Solos 

A caracterização edáfica no âmbito da elaboração de um Plano de Gestão Florestal de uma 
determinada área apresenta diversos objetivos, entre os quais a determinação da sua principal 
aptidão cultural. Esta classificação baseia-se na natureza dos solos, permitindo assim avaliar as 
qualidades e/ou carências que estes manifestam de modo a torná-los mais adequados para 
determinados tipos de aproveitamento produtivo. 

Em termos de planeamento florestal a importância dos solos surge pela realidade dos mesmos 
constituírem a camada superficial de impacto, quer seja de condicionantes naturais (clima, 
vegetação, etc.), como de imposições antropogénicas de usos. De um modo geral, o solo é em 
grande parte o resultado de um longo processo de interação dos fatores biofísicos mais estáveis. 
Por essa razão é um recurso com reduzida resiliência e com uma elevada diversidade tipológica. 
A estabilidade deste fator depende fundamentalmente da manutenção da sua estrutura, 
tornando-se vital o manuseamento cuidado deste recurso. 

A classificação dos solos foi efetuada de acordo com a Carta de Solos de Portugal, produzida à 
escala 1/25 000 pelo extinto Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA) 
integrado atualmente na Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

Na área de estudo foram identificadas várias unidades de solos que se encontram descritas no 
Quadro 6 e na Carta de Solos constante do anexo cartográfico. Como a diversidade de solos é 
muito grande, apresentamos através da figura 5, os grandes grupos de solos existentes na área 
de estudo. 
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Figura 5. – Carta de Grupos de solos 

Quadro 6 – Classificação dos solos 

Código Descrição solos de Portugal 
Área 
(ha) 

% da área total 

A 

Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura mediana 

539,85 2,72% 

A(h) 11,07 0,06% 

A(i) 177,70 0,90% 

Al 
Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura ligeira 

1,36 0,01% 

Al(i) 24,61 0,12% 

Arc Afloramento Rochoso de calcários ou dolomias 13,02 0,07% 

ASoc Áreas Sociais 49,41 0,25% 

At 
Solos Incipientes - Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura mediana 

64,99 0,33% 

At(p) 18,41 0,09% 

Bp Barros Pretos, Não Calcários, de dioritos ou gabros ou outras rochas eruptivas ou cristalofílicas 
básicas 

3,42 0,02% 

Ca Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de aluviões ou 
coluviais de textura mediana 

33,75 0,17% 

Caa 
Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de aluviões ou 
coluviais de textura pesada 134,48 0,68% 

Cb Barros Castanho-Avermelhados, Não Calcários, de basaltos ou doleritos ou outras rochas eruptivas ou 
cristalofílicas básicas 

40,47 0,20% 

Ep Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de pórfiros 16,74 0,08% 

Ex Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques 2981,27 15,04% 

Pag 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Para-
Solos Hidromórficos, de arenitos ou conglomerados argilosos ou argilas (de textura arenosa ou 
franco-arenosa) 

43,17 0,22% 

±

Legenda:

Solos de Portugal

Afloramento Rochoso

Aluviossolos Antigos

Aluviossolos Modernos
Barros Castanho-Avermelhados 
Não Calcários

Barros Pretos Não Calcários

Coluviossolos
Litossolos dos Climas de Regime 
Xérico
Para-Aluviossolos (ou Para-
Coluviossolos)
Para-Solos Argiluviados Pouco 
Insaturados
Solos Calcários Pardos, dos Climas 
de Regime Xérico
Solos Calcários Vermelhos dos 
Climas de Regime Xérico

Solos Litólicos Não Húmicos
Solos Medirterrâneos Pardos de 
Materiais Calcários
Solos Medirterrâneos Pardos de 
Materiais Não Calcários
Solos Medirterrâneos Vermelhos 
ou Amarelos de Materiais Calcários
Solos Medirterrâneos Vermelhos 
ou Amarelos de Materiais Não
Calcários

Áreas Sociais

Limite ZIF Portel
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Código Descrição solos de Portugal 
Área 
(ha) 

% da área total 

Pagx 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Para-
Solos Hidromórficos, de xistos ou grauvaques associados a rochas detríticas arenáceas 

8,03 0,04% 

Par Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, de materiais arenáceos pouco consolidados 
(de textura arenosa a franco-arenosa) 

30,79 0,16% 

Pb 
Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Solos Argiluviados Pouco Insaturados, de xistos ou 
grauvaques ou de materiais de ambos 18,14 0,09% 

Pcr Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de conglomerados calcários 4,95 0,02% 

Pdc 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Calcários, Para-
Solos Hidromórficos, de arcoses ou rochas afins associadas a depósitos calcários 0,20 0,00% 

Pg Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, de granitos 11,54 0,06% 

Pgm Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de granitos em transição para 
quartzodioritos 

38,18 0,19% 

Pgn Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, 
Normais, de gnaisses ou rochas afins 

5,06 0,03% 

Pgn(d) 27,25 0,14% 

Pm Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Para-
Barros, de dioritos ou quartzodioritos ou rochas microfaneríticas ou cristalofílicas afins 

20,54 0,10% 

Pmg Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, 
Normais, de quartzodioritos 

936,95 4,73% 

Pmg(h) 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, 
Normais, de quartzodioritos 4,39 0,02% 

Ppg Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de rochas microfíricas claras 58,94 0,30% 

Pv 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não 
Calcários, Normais, de rochas cristalofílicas 

1861,78 9,39% 

Pv(d) 952,73 4,81% 

Pv(p) 16,78 0,08% 

Pvx Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não 
Calcários, Normais, de material coluviado de solos derivados de xistos 

35,33 0,18% 

Px 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, 
Normais, de xistos ou grauvaques 

2603,61 13,13% 

Px(d) 3949,08 19,92% 

Px(h) 80,41 0,41% 

Sb 

Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de textura mediana 

103,72 0,52% 

Sb(h) 101,11 0,51% 

Sb(p) 5,62 0,03% 

Sba 

Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de textura pesada 

18,87 0,10% 

Sba(a,h) 5,76 0,03% 

Sba(h) 3,91 0,02% 

Sbac Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de textura pesada 16,90 0,09% 

Scv Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais 
Calcários, Normais, de material coluviado dos solos da Família Vcv 

67,89 0,34% 

Sr Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não 
Calcários, Normais, de "rañas" ou depósitos afins 

440,03 2,22% 

Sr(p) 4,39 0,02% 

Vac Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de rochas detríticas argiláceas 
calcárias (de textura franco-argilosa a argilosa) 

4,23 0,02% 

Vc Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de calcários 0,02 0,00% 

Vcc Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais 
Calcários, Normais, de calcários cristalinos ou mármores ou rochas cristalofílicas cálcio-siliciosas 

294,94 1,49% 

Vcr 

 
 
Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de conglomerados calcários 
  

1,13 0,01% 
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Código Descrição solos de Portugal 
Área 
(ha) 

% da área total 

Vcv Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais 
Calcários, Normais, de calcários cristalinos associados a outras rochas cristalofílicas básicas 

30,75 0,16% 

Vcv(d) 19,67 0,10% 

Vf Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de rochas ferruginosas 3,98 0,02% 

Vm 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não 
Calcários, Para-Barros, de dioritos ou quartzodioritos ou rochas microfaneríticas afins 18,59 0,09% 

Vx 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não 
Calcários, Normais, de xistos ou grauvaques 

896,66 4,52% 

Vx(a) 12,68 0,06% 

Vx(d) 2694,87 13,60% 

Vx(d,p) 254,17 1,28% 

Vx(p) 4,07 0,02% 

        

Nota: - (a) - fase agropédica; (d) - fase delgada; (e) - fase espessa; (h) - fase mal drenada; (i) - fase 
inundável; (p) - fase pedregosa 

A definição das unidades de solo mais representativas, apresenta-se de seguida: 

• Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não 
Calcários, Normais, de xistos ou grauvaques (Px), ocupando cerca de 33,46% da área 
total.  

• Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 
Materiais Não Calcários, Normais, de xistos ou grauvaques (Vx), ocupando cerca de 
19,49% da área total.  

• Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques (Ex), 
ocupando cerca de 15,04% da área total. 

•  Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, 
de Materiais Não Calcários, Normais, de rochas cristalofílicas (Pv) ocupando cerca de 
14,28% da área total. 

Estes têm as seguintes características: 

Px - Estes solos caracterizam-se por um horizonte A1 com uma espessura de 15 a 35 cm, de cor 
pardo ou castanho, nalguns casos pardo amarelado, com uma textura franca ou franco-limosa, 
de estrutura granulosa fina moderada a fraca, de consistência friável, apresentando um pH 
entre 5,5 e 6. Transição gradual  para um horizonte B com uma espessura de 10 a 30 cm, de 
cor pardo ou pardo amarelado, com uma textura franco-limosa ou franco argilo-limosa, de 
estrutura anisoforme angulosa média moderada, com a presença de películas de argila nas faces 
dos agregados, apresentando um pH entre 5,5 e 6. Transição gradual para um horizonte C 
proveniente da meteorização de xistos argilosos, xistos cristalofílicos não básicos ou 
grauvaques, em geral com fragmentos da própria rocha. 

Vx - Estes solos caracterizam-se por um horizonte A1 com uma espessura de 15 a 25 cm, de cor 
pardo avermelhado ou vermelho, com uma textura franca, franco-limosa ou franco-argilo- 
limosa, de estrutura granulosa fina fraca a moderada, de consistência friável, apresentando um 
pH entre 5 e 6. Transição nítida  para um horizonte B com uma espessura de 20 a 50 cm, de cor 
vermelho escuro, pardo avermelhado ou vermelho amarelado, com uma textura argilosa ou 
argilo-limosa, de estrutura anisoforme subangulosa média e fina moderada, com a presença de 
algumas películas de argila nas faces dos agregados, de consistência firme,  apresentando um 
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pH entre 5,5 e 6. Transição gradual ou difusa para um horizonte C proveniente da meteorização 
de xistos argilosos ou xistos cristalofílicos não básicos ou ainda de grauvaques. Por vezes 
aparecem, subjacentes ao horizonte C, camadas de argila manchada. 

Ex - Estes solos caracterizam-se por um horizonte Ap com uma espessura de 0 a 10 cm, de cor 
7,5 YR 7/2 a 6/2 (s);7,5 YR 4/2 a 3/2 (h), com uma textura franco-limosa, apresentando  muito 
saibro a blocos angulosos e platiformes de grauvaque e xisto, de estrutura granulosa e grumosa 
muito fina a média, moderada a fraca, de consistência pouco aderente, pouco plástica / friável, 
apresentado drenagem deficiente. Transição nítida para um horizonte R de grauvaque, com 
algumas camadas de xisto intercaladas, em meteorização pouco pronunciada. 

Pv - Estes solos caracterizam-se por um horizonte A1 com uma espessura de 15 a 30 cm, de cor 
pardo-avermelhado, castanho avermelhado ou vermelho, com uma textura franco-argilosa ou 
por vezes franca, de estrutura granulosa fina a média moderada a forte, de consistência friável, 
apresentando um pH entre 6 e 7. Transição nítida  para um horizonte B com uma espessura de 
10 a 40 cm, de vermelho escuro ou castanho avermelhado argiloso, com uma textura argilosa, 
de estrutura anisoforme subangulosa fina ou moderada a forte, com a presença de algumas 
películas de argila nas faces dos agregados, de consistência firme, apresentando um pH entre 
6 e 7. Transição gradual ou difusa para um horizonte C Proveniente da meteorização de rochas 
cristalofílicas frequentemente básicas, muitas vezes com fragmentos da própria rocha. 

(https://www.dgadr.gov.pt/) 

Segundo o Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (SROA), entende-se a Carta de 
Capacidade de Uso como sendo uma interpretação da carta de solos em que estes são agrupados 
consoante as suas potencialidades e limitações, ou seja, segundo a capacidade para suportarem 
sem grandes deteriorações as culturas durante um período bastante longo. 

 

Figura 6. – Carta de capacidade de uso do solo 

±

Legenda:

Capacidade de uso do solo
ASoc
A
Be
Bh
Bs
Ce
Ch
Cs
De
Ds
Ee
Es
Limite ZIF Portel
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Pela análise da figura anterior, observa-se uma distribuição das áreas pelas várias classes 
identificadas. No entanto podemos observar no Quadro 7, uma dominância das classes: Ee 
(22,6%), De (16,53%), Cs (16,09%) e Ch (13,6%) e uma clara dominância das classes de 
capacidade de uso C e D, correspondendo a aproximadamente 68,15 % dos solos da área de 
estudo.  

A descrição e interpretação das várias classes de capacidade de uso do solo existentes na área 
de estudo, assim como a sua representatividade em termos de área, mostram-se de seguida. 

Quadro 7 – Classificação da capacidade de uso do solo 

Classe de 
Capacidade de 

Uso 
Características Gerais 

Características 
Especificas 

Área 
(ha) 

% da 
área 
total 

Asoc Área Social - 49,38 0,25% 

A 

Com poucas ou nenhumas limitações 
Sem riscos de erosão ou com riscos 
ligeiros,  
Suscetíveis de utilização intensiva ou de 
outras utilizações 

- 289,55 1,46% 

Be Limitações moderadas 
Riscos de erosão moderados 
Suscetíveis de utilização agrícola 
moderadamente intensiva e de outras 
utilizações 

Erosão e escoamento 
superficial 

132,72 0,67% 

Bh Excesso de água 270,23 1,36% 

Bs 
Limitações do solo 
na zona radicular 

1006,26 5,08% 

Ce 
Limitações acentuadas 
Riscos de erosão no máximo elevados 
Suscetível de utilização agrícola pouco 
intensiva 

Erosão e escoamento 
superficial 

1550,84 7,82% 

Cs Limitações do solo 
na zona radicular 

3812,63 19,23% 

Ch Excesso de água 273,05 1,38% 

De 
Limitações severas 
Riscos de erosão no máximo elevados a 
muito elevados 
Não suscetível de utilização agrícola, 
salvo casos muito especiais 
Poucas ou moderadas limitações para 
pastagens, exploração de matos e 
exploração florestal 

Erosão e escoamento 
superficial 4759,46 24,01% 

Ds Limitações do solo 
na zona radicular 

401,77 2,03% 

Ee 
Limitações muito severas 
Riscos de erosão muito elevados 
Não suscetível de utilização agrícola 
Severas a muito severas limitações para 
pastagens, matos e exploração florestal 
Ou servindo apenas para vegetação 
natural, floresta de proteção ou de 
recuperação 
Ou não suscetível de qualquer utilização 

Erosão e escoamento 
superficial 7263,48 36,64% 

Es 
Limitações do solo 
na zona radicular 13,02 0,07% 

          

 

Relativamente às classes de uso do solo predominantes (E, C e D), são solos com: 

Classe E - Solos com capacidade de uso muito baixa, limitações muito severas, riscos de erosão 
muito elevados, não suscetíveis de uso agrícola; severas a muito severas limitações para 
pastagens, explorações de matos e exploração florestal; em muitos casos o solo não é suscetível 
de qualquer utilização económica; nestes casos pode destinar-se a vegetação natural ou 
floresta de proteção ou recuperação. As principais limitações podem resultar dos seguintes 
fatores: 
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a) Espessura efetiva excecionalmente reduzida (inferior a 15 cm); 
b) Riscos de erosão muito elevados; 
c) Efeitos de erosão severos a muito severos; 
d) Declives muito acentuados; 
e) Deficiência de água durante praticamente todo o ano, excetuando-se apenas o 

período de chuvas; 
f) Excesso de água durante grande parte ou todo o ano, limitando muito 

severamente ou mesmo impedindo o seu aproveitamento como pastagem e ou 
exploração florestal; o excesso de água pode resultar de um nível freático 
superficial (drenagem muito pobre) ou de inundações muito frequentes e de 
distribuição irregular; 

g) Afloramentos rochosos ou elementos grosseiros em tal percentagem que 
limitam ou impedem mesmo qualquer utilização do solo; 

h) Elevada salinidade e ou alcalinidade; só a vegetação natural muito resistente 
consegue vegetar. 

 

Classe C- Capacidade de uso mediana, limitações acentuadas, riscos de erosão, no máximo, 
elevados, suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. As principais 
limitações podem resultar de qualquer um dos seguintes fatores: 

i) Reduzida espessura efetiva (nunca inferior a 25 cm); 
j) Severos riscos de erosão; 
k) Severos efeitos de erosão; 
l) Declives acentuados (até 25 %); 
m) Baixa fertilidade de difícil correção ou reação muito pouco favorável ao uso de 

fertilizantes; 
n) Deficiência de água durante o período seco estival; durante o período outono-

primavera as culturas são mais frequentemente afetadas por deficiências de 
água utilizável muito baixa; 

o) Excesso de água no solo resultante de uma drenagem imperfeita ou de 
inundações frequentes (embora só em determinada época do ano), afetando 
muito frequentemente as culturas; 

p) Quantidade variável de elementos grosseiros ou de afloramentos rochosos 
limitando a sua utilização por impedirem o uso da maquinaria mais sensível; 

q) Moderada salinidade e ou alcalinidade; as culturas sensíveis são muito afetadas; 
praticamente só as culturas resistentes são suscetíveis de serem cultivadas. 

 

Classe D – Capacidade de uso baixa, limitações severas, riscos de erosão, no máximo, elevados 
a muito elevados, não suscetíveis de utilização agrícola, salvo casos muito especiais, com 
poucas ou moderadas limitações para pastagem, explorações de matos e exploração florestal. 
As limitações que apresentam restringem o número de culturas, não sendo a cultura agrícola 
praticamente viável, admite-se a possibilidade de, em casos excecionais e em condições 
especiais, poderem ser cultivados durante períodos não muito longos, mas sempre sujeitos a 
grandes restrições. As principais limitações podem resultar de qualquer um dos seguintes 
fatores: 

a) Espessura efetiva muito reduzida (nunca inferior a 15 cm); 
b) Riscos de erosão elevados a muito elevados; 
c) Severos a muito severos riscos de erosão; 
d) Deficiências de água durante o período seco estival, durante o período Outono-

primavera só ocasionalmente a água do solo é suficiente para as culturas; os 
Solos apresentam uma capacidade de água utilizável muito baixa; 

e) Grande quantidade de elementos grosseiros ou afloramentos rochosos que 
limitam muito a utilização do solo por impedirem o uso de maquinaria pesada 
e dificultarem o uso da restante; 

f) Moderada a elevada salinidade e/ou alcalinidade; não são possíveis as culturas 
sensíveis e as resistentes são muito afetadas, embora não sejam totalmente 
impedidas. 
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(Adaptado do Decreto-Lei n.º 199/2015) 

3. CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA DA ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL 

A importância da caracterização ecológica num Plano de Gestão Florestal prende-se 
fundamentalmente com a necessidade de identificação e caracterização dos principais valores 
ecológicos e naturais que ocorrem na área de estudo, a fim de serem propostas medidas que 
garantam a sua sustentabilidade, assim como a manutenção do equilíbrio biológico entre as 
várias componentes do ecossistema, nomeadamente habitats, flora e fauna. 

A caracterização da vegetação, flora e fauna foi efetuada considerando as regiões 
biogeográficas e as zonas ecológicas (definidas no Altas do Ambiente), pretendendo-se assim, 
analisar de um modo integrado a sustentabilidade do sistema para suportar a vida vegetal e 
animal, tanto em termos de preservação do ecossistema como de produção. 

3.1 Habitats 

O habitat, compreende um espaço ou um ecossistema onde os animais e plantas se 
desenvolvem, dentro de uma comunidade. 

Na zona de intervenção florestal âmbito deste estudo, os habitats ocorrentes são: montados 
puros e mistos de sobreiro e azinheira, pastagens, áreas agrícolas, povoamentos de eucalipto, 
povoamentos de pinheiro manso, povoamentos de pinheiro bravo, olivais, povoamentos com 
folhosas diversas entre outros tipos de ocupação florestal e agrícola com menor representação. 

Após a verificação da cartografia de habitats classificados no âmbito da rede natura 2000 e 
rede de áreas protegidas (ICNF), verificamos que a zona de intervenção florestal não se 
encontra classificada em nenhum regime especial de proteção ou conservação. 

No entanto de acordo com a cartografia da Diretiva Habitats (92/43/CEE), de 21 de Maio de 
1992 para o período de 2013 a 2018, a área em estudo apresenta os seguintes habitats: 

Quadro 8 – Habitas Classificados 

Código Descrição 

3290 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 

6210 Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) 

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 

91E0 Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

3130 
Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae e ou 
da  Isoëto-Nanojuncetea 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

    

 

No quadro seguinte apresentamos as espécies de fauna com habitat potencial: 

Quadro 9 – Fauna 



 PLANO DE GESTÃO FLORESTAL – “ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL DE PORTEL” 
  
 

19 
 
© 2022 – Florestas Sustentáveis. Todos os direitos reservados 

 

Espécie Grupo Taxonómico Nome Comum 

Alytes cisternasii Anfíbios Sapo-parteiro-ibérico 

Discoglossus galganoi Anfíbios Rã-de-focinho-pontiagudo 

Pelobates cultripes Anfíbios Sapo-de-unha-negra 

Hyla meridionalis Anfíbios Rela-meridional 

Epidalea calamita Anfíbios Sapo-corredor 

Hyla molleri Anfíbios Rela-Comum 

Pelophylax perezi Anfíbios Rã-Verde 

Rhinolophus ferrumequinum Mamíferos Morcego-de-ferradura-grande 

Barbastella barbastellus Mamíferos Morcego-negro 

Pipistrellus pipistrellus Mamíferos Morcego-anão 

Miniopterus schreibersii Mamíferos Morcego-de-peluche 

Myotis myotis Mamíferos Morcego-rato-grande 

Eptesicus serotinus Mamíferos Morcego-hortelão 

Lutra lutra Mamíferos Lontra 

Mustela putorius Mamíferos Tourão 

Herpestes ichneumon Mamíferos Saca-rabos 

Genetta genetta Mamíferos Gineta 

Felis silvestris Mamíferos Gato-bravo 

Pipistrellus kuhlii Mamíferos Morcego-de-kuhl 

Pipistrellus pygmaeus Mamíferos Morcego-pigmeu 

Unio tumidiformis Moluscos - 

Luciobarbus bocagei Peixes Barbo-comum 

Luciobarbus microcephalus Peixes Barbo-de-cabeça-pequena 

Luciobarbus sclateri Peixes Barbo-do-sul 

Iberochondrostoma lemmingii Peixes Boga-de-boca-arqueada 
Pseudochondrostoma 

willkommii Peixes Boga-do-Guadiana 

Luciobarbus comizo Peixes Barbo-trombeteiro 

Squalius alburnoides Peixes Ruivaca 

Cobitis paludica Peixes Verdemã-comum 

Emys orbicularis Repteis Cágado-de-carapaça-estriada 

Mauremys leprosa Repteis Cagado-mediterrânico 

Chalcides bedriagai Repteis Cobra-de-Pernas-Pentadáctila 

Hemorrhois hippocrepis Repteis  Cobra-de-ferradura 

Cerambyx cerdo Artrópodes Capricórnio-das-quercíneas 

      

3.2 Fauna 

A fauna selvagem constitui um valor ecológico de indiscutível importância como valor ambiental 
e científico, contribuindo para a estabilidade e compreensão do modo de funcionamento dos 
ecossistemas terrestres e aquáticos, incrementando a diversidade do património genético e 
permitindo a existência de indicadores biológicos que representam condições ecológicas 
específicas, podendo ainda representar um valor económico numa região, através da caça e, 
eventualmente, da pesca e do turismo. 
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Das diversas espécies de fauna, destacam-se neste documento pelo seu carácter de interesse 
na gestão dos ecossistemas, as espécies com interesse cinegético, piscatório, silvopastoril e 
observacional.  

Assim sendo, as espécies detetadas foram as seguintes: 

Aves – As águias e aves de rapina, o pato-real (Anas platyrhynchos), a perdiz (Alectoris rufa), 
o pombo torcaz (Columba palumbus), a rola brava (Streptopelia turtur), a rola turca 
(Streptopelia decaocto), os tordos (Turdus Sp.), o melro (Turdus merula), a garça-real (Ardea 
cinérea), a pega-rabuda (Pica pica), o gaio (Garrulus glandariusa), a gralha-preta (Corvus 
corone), os estorninhos (Sturnos Sp.), o corvo (Corvus corax), a garça-boiera (Bubulcus ibis), e 
várias espécies de passeriformes. 

Mamíferos - A lebre (Lepus granatensis), a raposa (Vulpes vulpes), o saca-rabos (Herpestes 
ichneumon) e o javali (Sus scrofa).  

As espécies com potencial de ocorrência são as seguintes: 

Aves - A codorniz (Coturnix coturnix) os pombos (Columba sp.), a galinha-d’água (Gallinula 
chloropus), a tarambola-dourada (Pluvialis apricaria), a galinhola (Scolopax rusticola), o abibe 
(Vanellus vanellus) e os patos (Anas sp). 

Mamíferos - O coelho (Oryctolagus cuniculus), o veado (Cervus elaphus), o gamo (Dama dama), 
o toirão (Mustela putorius), a doninha (Mustela nivalis), o texugo (Meles meles) e a gineta 
(Genetta genetta). 

Assim como todas as espécies mencionadas no ponto anterior. 

3.3 Flora 

De acordo com a Carta Ecológica de Pina Manique e Albuquerque (Atlas do Ambiente, 1984), a 
área em estudo localiza-se nas zonas ecológicas Fitoclimática Basal, Sub-mediterrânea x Ibero-
mediterrânea (SM.IM) e Ibero-mediterrânea (IM), cuja aptidão florestal se descreve no quadro 
seguinte.  

Quadro 10 – Caracterização Autofítica da Zona Ecológica (SM.IM e IM) 

Tipo Zona Ecológica 
Código 
Zona 

Ecológica 
Nível 

Espécies Favoráveis 

Nome vulgar Nome científico 

Fitoclimática 

IM 

Basal 
(<400m) 

Zambujeiro Olea europaea sylvestris 

Azinheira Quercus rotundifolia 

SM.IM 

Zambujeiro Olea europaea sylvestris 

Juniperus Juniperus oxycedrus 

Azinheira Quercus rotundifolia 

Sobreiro Quercus suber 

          

Das espécies referidas na caracterização autofítica, o sobreiro constitui a espécie mais 
representativa na área de estudo, seguida da azinheira. Foram também identificados 
zambujeiros, principalmente consociados com quercíneas. 
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Os povoamentos existentes são compostos por: montados e povoamentos adultos de sobreiro e 
azinheira, povoamentos de sobro jovens de origem artificial, áreas de regeneração natural de 
azinheira, sobreiro e outras folhosas, povoamentos de pinheiro manso (Pinus pinea), 
povoamentos de eucalipto (Eucaliptos Sp.), galerias ripícolas e um bosquete de pinheiro bravo 
(Pinus pinaster). 

Relativamente à vegetação arbustiva e herbácea, denota-se nas áreas mais planas uma 
predominância  das pastagens que são compostas por gramíneas, cardos e algumas leguminosas 
que compõem as pastagens naturais da zona, a vegetação arbustiva é composta por esteva 
(Cistus ladanifer), sargaço (Cistus monspeliensis e Cistus salviifolios), rosmaninho (Lavandula 
sp.), piorno (Retama sphaerocarpa), tojo gatunho (Genista sp.), trovisco (Phillyrea 
angustifolia) e lentisco (Daphne gnidium). 

Em áreas com maiores declives e nas encostas mais declivosas que antecedem as ribeiras e 
ribeiros, encontramos alem das espécies atrás mencionadas, muita regeneração de zambujeiro, 
alguns medronheiros (Arbutus unedo), carrasco (Quercus coccifera), carvalhiça (Quercus 
lusitanica) e silvados (Rubus Sp.). 

A vegetação presente nas linhas de água e zonas mais húmidas, é composta por freixos (Fraxinus 
angustifolia), choupos (Populus Sp.) zambujeiros, tamargueiras (Tamarix africana), salgueiros 
(Salix Sp), sobreiros, azinheiras, loendros (Nerium oleander) e outras ripícolas, a vegetação no 
subcoberto é principalmente composta por silvas (Rubus Sp), juncos (Juncus Sp), como 
aparecimento ocasional de canas (Arundo donax). 

Estas espécies arbustivas e arbóreas, nomeadamente, os matos e pastagens existentes, têm 
muita importância para a produção de mel na área da ZIF. 

Das espécies referidas anteriormente são consideradas como importantes para o fomento da 
cinegética nas vertentes de alimento e refúgio, as quercíneas produtoras de lande (azinheiras 
e sobreiros), as pastagens espontâneas, os silvados (matagais) e as áreas de mato. 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS NATURAIS 

A floresta é uma das principais componentes do meio natural, cuja defesa constitui um dos 
enfoques fundamentais na atualidade. São de diversa ordem as ameaças que a podem danificar, 
onde os incêndios florestais, os efeitos das alterações climáticas, as antecedentes más práticas 
silvícolas e as pragas e doenças assumem particular importância, conduzindo ao 
enfraquecimento generalizado do coberto arbóreo.  

4.1 Agentes Bióticos 

No que se refere aos riscos provocados por agentes bióticos, destaca-se o aparecimento de 
pragas e doenças, nomeadamente o nemátodo-da-madeira-do-pinheiro (Bursaphelenchus 
xylophilus), o sugador-de-pinhas (Leptoglossus occidentalis) e a problemática do declínio do 
montado (por conjugação de diversos fatores, entre eles a presença de patologias como a 
Phytophthora cinnamomi ou o Biscogniauxia mediterranea (mais conhecido por carvão de 
entrecasco), e de pragas como o plátipo (Platypus cylindrus). De um modo geral, a presença 
de pragas e doenças encontra-se relacionada com fatores climáticos (longos períodos de seca 
ou de excesso de água), práticas culturais incorretas no que respeita à realização de podas e 
desbastes, mobilizações de solo consecutivas, as quais vão debilitando o sistema radicular dos 
exemplares arbóreos ou a permanência no terreno de exemplares debilitados ou mortos. 
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As áreas de montado existentes na área de estudo apresentam, na sua generalidade, com 
problemas fitossanitários moderados a graves. Foram identificadas as seguintes patologias: 
carvão do entrecasco (Biscogniauxia mediterranea), o plátipo (Platypus Cylindrus), o Xiloborus 
(Xyleborus díspar), a cobrilha dos ramos (Coroebus florentinus), a cobrilha da cortiça (Coroebus 
Undatus) e o longicórneo das quercíneas (Cerambix cerdo). 

Foram identificados também indícios organismos patológicos tanto no solo, como a fitóftora 
(Phytophthora cinnamomi), o Fusarium sp. e a Armillaria mellea, como nos ramos como a 
Diplodia mutila.  

Em relação às áreas com pinheiros, estas encontram-se dentro de zona afetada pelo nemátodo-
da-madeira-do-pinheiro (NMP) Bursaphelenchus xylophilus e do seu vetor, o inseto Monochamus 
galloprovincialis, praga declarada em Portugal continental. No entanto não foram identificadas 
áreas com as características típicas de povoamentos afetados com esta patologia. 

Foi identificada a presença de processionária-do-pinheiro (Thaumetopoea pityocampa), embora 
o número de ninhos visíveis não seja muito preocupante. 

A que realçar que nos últimos anos as áreas com pinheiros mansos, têm vindo a sofrer com 
novas pragas e doenças das quais destacamos, o sugador-de-pinhas (Leptoglossus occidentalis) 
e a seca-do-ápices-em-pinheiro-manso, doença provocada por fungos (Sydowia polyspora ou 
Diplodia sapinea).  

As áreas de eucaliptal apresentam em alguns casos um aspeto envelhecido e com muita 
mortalidade embora não tenha sido detetada nenhuma patologia como: broca do eucalipto 
(Phoracantha semipunctata), o gorgulho do eucalipto (Gonipterus platensis), a doença das 
manchas das folhas (Mycosphaerella Sp), o bolor cinzento (Botrytis cinérea) e o cancro do 
eucalipto (Botryosphaeria berengeriana). 

A acumulação de material lenhoso resultante de ações de exploração florestal (os sobrantes) 
pode constituir um potencial foco de infestação para várias pragas e doenças. Deste modo, e 
como forma de prevenção, a implementar de futuro, destaca-se a queima ou destruição de 
sobrantes. 

Este plano e todas as intervenções a preconizar estão em consonância com Programa 
Operacional de Sanidade Florestal (POSF). 

4.2 Agentes Abióticos 

Análise da Perigosidade de Incêndio 

A perigosidade representa o potencial de um território para a ocorrência de um fogo, 
combinando probabilidade e suscetibilidade. O mapa de perigosidade é particularmente 
indicado para ações de prevenção (DGRF, 2007a).  

De momento são apresentadas pela tutela, duas formas de cálculo e apresentação da 
perigosidade:  

1. A perigosidade estrutural de incêndio rural (2020-2030) – Que tem como base uma 
análise nacional da perigosidade.  
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A metodologia utilizada para a modelação da suscetibilidade e da perigosidade, que 
suporta a carta de perigosidade de incêndio rural de cariz estrutural tem uma base 
estatística e objetiva, que se sustenta em 3 pressupostos: 

a) A distribuição territorial dos incêndios rurais, representada pelas respetivas 
áreas ardidas, não é aleatória; 

b) A propensão para a ocorrência de áreas ardidas pode ser avaliada 
quantitativamente através de relações estatísticas entre as áreas ardidas no 
passado e um conjunto de bases de dados espaciais; 

c) Os incêndios rurais ocorrem sob condições que podem ser caracterizadas pelos 
temas incluídos na referida base de dados que, assim, são considerados como 
fatores condicionantes (ou de predisposição), para efeitos de modelação. 

(Adaptado do Relatório Definitivo - Metodologia para a produção da Carta de Perigosidade de 
Incêndio Rural de cariz estrutural, 2020) 

2.  A perigosidade de incêndio florestal dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 
Incêndio (PMDFCI) – Que analisa a perigosidade ao nível do território municipal ou 
intermunicipal. 

O cálculo da perigosidade ao nível PMDFCI as variáveis utilizadas são o período de 
retorno dos incêndios (n.º de ocorrências num determinado período), o declive e a 
ocupação do solo. 

A perigosidade resulta assim do produto da probabilidade de ocorrência de fogo e da 
suscetibilidade do território para a ocorrência de um fenómeno danoso. Assim, define-
se como a probabilidade de ocorrência, num determinado intervalo de tempo e dentro 
de uma determinada área, de um fenómeno potencialmente danoso. 

A perigosidade de incêndio rural estrutural 2020-2030 na área de estudo, está representada na 
figura 7. Assim sendo destacam-se as classes mais representativas de perigosidade como sendo 
a perigosidade baixa e muito baixa (respetivamente, 46.25% e 41,75% da área total). As 
restantes áreas da ZIF apresentam-se distribuídas pelas classes média (10,63%), elevada (1,25%) 
e muito alta (0,21%). 
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Figura 7. – Enquadramento na Carta de Perigosidade de Incêndio Rural (estrutural 2020-
2030). 

A perigosidade de incêndio (PMDFCI) na área de estudo está representada na figura 8. Assim 
sendo destacam-se as classes mais representativas de perigosidade como sendo a perigosidade 
baixa e muito baixa (respetivamente, 32,99% e 26,40% da área total). As restantes áreas da ZIF 
apresentam-se distribuídas pelas classes, média (19,05%), elevada (17,49%) e muito elevada 
(4,07%). 

±

Legenda:

Carta de Perigosidade de Incêndio 
Rural (estrutural 2020-2030)

Muito Baixa
Baixa
Média
Alta
Muito Alta
Limite ZIF Portel
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Figura 8. – Enquadramento na Carta de Perigosidade de Incêndio do PMDFCI de Portel. 

 

Histórico da ocorrência de incêndios e de outros riscos naturais 

Segundo a cartografia nacional de áreas ardidas de 1975-2021, publicada pelo Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF,2021), registaram-se várias ocorrências de incêndio 
florestal durante o período supramencionado. No quadro seguinte apresentamos a sua dimensão 
dentro da área da ZIF. A distribuição das ocorrências de incêndios nos últimos 15 anos pode ser 
confirmada na Figura 9. 

Quadro 11 – Áreas ardidas por ano 

Incêndios florestais (1975 - 2021) 

Ano Área (ha) 

1978 5,07 

1984 25,55 

1985 404,56 

1986 194,93 

1987 31,02 

1991 154,28 

1995 92,81 

1996 125,43 

2000 35,53 

2001 46,10 

2002 0,20 

±

Legenda:

Perigosidade de Incêndio
Muito baixa
Baixa
Média
Elevada 
Muito elevada
Limite ZIF Portel
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Incêndios florestais (1975 - 2021) 

Ano Área (ha) 

2005 161,99 

2007 6,37 

2008 6,91 

2011 25,10 

2012 49,86 

2014 14,32 

2015 0,04 

2016 3,18 

2017 3,22 

2018 0,83 

2019 11,81 
    

Na área de estudo não se identificaram ocorrências de fenómenos associados a outros riscos 
naturais, tais como nevões ou deslizamento de terras, sendo, portanto, baixo o perigo de 
ocorrência destes eventos. 

 

Figura 9. – Ocorrência de incêndio na ZIF de Portel nos últimos 15 anos. 

5. REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS 

Os instrumentos de ordenamento apresentam-se como ferramentas normativas da 
administração, direta ou indireta do Estado, estabelecendo usos preferenciais, condicionados 
e interditos por critérios de natureza variada. 

±

Legenda:

Área ardida (2005 - 2020)
2005
2007
2008
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Limite ZIF Portel
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As orientações e as condicionantes do ordenamento do território florestal incluídas nos 
instrumentos referidos adiante, deverão ser interpretadas numa visão conjunta de proteção, 
prevenção e sustentabilidade dos valores naturais, ecológicos, históricos e sociais presentes na 
área de estudo. 

5.1 PROF 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF Alentejo), aprovado pelo 
Portaria n.º 54/2019 de 11 de Fevereiro, abrange ao antigos PROF do Alto Alentejo, Alentejo 
Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo. 

Estando sobre a alçada do plano as áreas dos municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, 
Alter do Chão, Alvito, Arraiolos, Arronches, Avis, Barrancos, Beja, Borba, Campo Maior, Castelo 
de Vide, Castro Verde, Crato, Cuba, Elvas, Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Fronteira, 
Gavião, Grândola, Marvão, Mértola, Monforte, Montemor -o -Novo, Mora, Moura, Mourão, Nisa, 
Odemira, Ourique, Ponte de Sor, Portalegre, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Santiago 
do Cacém, Serpa, Sines, Sousel, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira, Vila Viçosa. 

Este documento efetiva uma análise estratégica que permite definir objetivos gerais e 
específicos, bem como delinear propostas de medidas e ações tendo em vista a noção de uma 
floresta diversificada, com espaços florestais estabilizados e explorados de uma forma 
sustentável.  

Sub-regiões e objetivos de gestão 

O PROF encontra-se dividido em sub-regiões homogéneas (SRH), sendo que a área de estudo, 
encontra-se na sub-região Montados do Sado, Viana e Portel e sub-região Campos de Évora e 
Reguengos. 

A Estratégia Nacional para as Florestas (ENF) define um conjunto alargado de linhas de ação de 
âmbito nacional, nas quais se enquadram objetivos e medidas, preconizadas para o 
desenvolvimento da floresta portuguesa: 

A. Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 
B. Especialização do território; 
C. Melhoria gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 
D. Internacionalização e aumento do valor dos produtos; 
E. Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 
F. Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

São estes que definem o quadro de referência dos objetivos para a região PROF e 
subsequentemente para os objetivos a prosseguir em cada Sub-Região Homogénea. Os objetivos 
estratégicos da ENF (de A F) e as suas subdivisões em objetivos específicos (e.g. A1, C2, F2, 
etc.) são usadas no estabelecimento da relação com os objetivos do PROF e das SRH. 

De acordo com o PROF Alentejo os objetivos transversais para a região, comuns a todas as SRH, 
são os seguintes: 

1. Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos incêndios - DFCI (A); 
2. Aumentar a resiliência dos espaços florestais relativa a riscos bióticos (A); 
3. Assegurar o papel dos espaços florestais na disponibilização de serviços do ecossistema 

(B); 
4. Promover a conservação do solo e da água em áreas suscetíveis a processos de 

desertificação (B); 
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5. Controlar e mitigar os processos associados à desertificação (B); 
6. Promover a conservação do regime hídrico (B); 
7. Promover a melhoria da gestão florestal (C e D); 
8. Reconverter povoamentos mal adaptados e/ou com produtividade abaixo do potencial 

(A e B); 
9. Revitalizar a atividade apícola (C); 
10. Potenciar o valor acrescentado para os bens e serviços da floresta (C e D); 
11. Aperfeiçoar a transferência do conhecimento técnico e científico mais relevante para 

as entidades gestoras de espaços florestais (C); 
12. Promover a conservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos (C); 
13. Promover a certificação da gestão florestal sustentável (D); 
14. Promover a melhoria contínua do conhecimento e das práticas (E); 
15. Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais (E); 
16. Aumentar a qualificação técnica dos prestadores de serviços silvícolas e de exploração 

florestal (E).  

(Adaptado do documento estratégico PROF Alentejo, ICNF,2019) 

Quadro 12 – Objetivos específicos das SRH abrangidas pela área de estudo com base no 
PROF Alentejo 

SRH Funções Objetivos Específicos Objetivos Específicos da ENF 

Montados do 
Sado, Viana 

e Portel 

Produção 

1. Aumentar a atividade associada 
à pesca nas águas interiores; 

B3. Garantir a proteção de áreas 
florestais prioritárias para a 
conservação da biodiversidade; 

2. Aumentar a produtividade por 
unidade de área; 

B6. Adequar as espécies às 
características da estação; 

3. Melhorar a estrutura produtiva 
dos espaços florestais existentes 
nas suas funções produtiva e 
silvopastoril; 

B8. Promover a resiliência da floresta; 

Proteção 
4. Conservação da biodiversidade 
e riqueza paisagística; 

C1. Assegurar e melhorar a produção 
económica dos povoamentos; 

Silvopastorícia, da 
caça e da pesca nas 

águas interiores 

5. Promover o aproveitamento de 
biomassa para energia; 

C2. Diversificar as atividades e os 
produtos nas explorações florestais e 
agroflorestais; 

6. Recuperação do montado de 
sobro e azinho e promoção da 
regeneração natural. 

C3. Promover a gestão florestal ativa e 
profissional. 

Campos de 
Évora e 

Reguengos 

Conservação de 
habitats, de espécies 
da fauna e da flora e 
de geomonumentos 

1.Aumentar a produtividade por 
unidade de área; 

B2. Conservar o solo e a água em áreas 
suscetíveis a processos de 
desertificação; 

B3. Garantir a proteção de áreas 
florestais prioritárias para a 
conservação da biodiversidade; 

2. Melhorar a gestão dos terrenos 
silvopastoris, harmonizando-a com 
os outros usos do solo; 

B5. Conservar o regime hídrico; 

Produção 

B6. Adequar as espécies às 
características da estação; 

3. Preservar os valores 
fundamentais do solo e da água; 

B8. Promover a resiliência da floresta; 

B9. Desenvolver a importância da 
floresta enquanto componentes da 
Infraestrutura Verde; 

Proteção 4. Promover o enquadramento 
adequado de monumentos, sítios 

C1. Assegurar e melhorar a produção 
económica dos povoamentos; 
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SRH Funções Objetivos Específicos Objetivos Específicos da ENF 
arqueológicos, aglomerados 
urbanos e infraestruturas; 

5. Recuperação das galerias 
ripícolas. 

C2. Diversificar as atividades e os 
produtos nas explorações florestais e 
agroflorestais; 

C3. Promover a gestão florestal ativa e 
profissional. 

        

 (Adaptado do documento estratégico PROF Alentejo, ICNF,2019) 

 

Espécies a Privilegiar 

De acordo com o Artigo 15.º da Portaria n.º 364/2013 de 20 de dezembro, “o PROF integra as 
orientações e normas de gestão dos espaços florestais essenciais para alcançar os respetivos 
objetivos” e do seu conteúdo deverá constar “o elenco de espécies e sistemas a privilegiar na 
expansão e reconversão de povoamentos florestais”. 

Consequentemente, com vista à obtenção de um ordenamento florestal que vise o equilíbrio 
económico, ambiental, e social dos espaços florestais, e permita prosseguir os objetivos da 
Estratégia Nacional para as Florestas, os PROF definem as espécies florestais a privilegiar. A 
sua identificação visa ainda orientar a escolha das espécies que mais se adequam ao território 
quando se pretenda instalar, expandir ou reconverter povoamentos florestais. 

Para a identificação das espécies a privilegiar, foi considerada a aptidão das sub-regiões 
homogéneas para as várias espécies (propostas e analisadas no Capítulo B), as funções a 
privilegiar nas sub-regiões homogéneas e a necessidade de diversificação da composição da 
floresta. 

A metodologia definida para todos os Programas Regionais de Ordenamento Florestal, neste 
processo de revisão, teve por base critérios técnico-científicos de identificação das espécies e 
outras orientações complementares. 

Espécies a privilegiar em cada Sub-Região Homogénea (SRH) 

1. GRUPO I - Espécies com aptidão Boa e Regular numa área ≥ 50% da área da SRH e 
espécies que tecnicamente se considerem dever ser especialmente fomentadas na SRH, 
nomeadamente por critérios ambientais. 

2. GRUPO II - Das espécies que não fazem parte do Grupo I são selecionadas aquelas cuja 
aptidão é Boa e Regular numa área > 0% da área da SRH. 
(Adaptado do documento estratégico PROF Alentejo, ICNF,2019) 

De acordo com o PROF do Alentejo, as espécies a privilegiar são as constantes no Quadro 13: 

Quadro 13 – Espécies florestais a privilegiar na SRH abrangida pela área de estudo com 
base no PROF Alentejo 

SRH 
Espécies as privilegiar  

Grupo I Grupo II 

Montados 
do Sado, 
Viana e 
Portel 

Azinheira (Quercus rotundifolia); 
medronheiro (Arbutus unedo); 
pinheiro-de-alepo (Pinus 
halepensis); pinheiro-manso (Pinus 
pinea); sobreiro (Quercus suber); 
ripícolas. 

Alfarrobeira (Ceratonia siliqua); Carvalho-negral (Quercus 
pyrenaica); carvalho-português (Quercus faginea, 
preferencialmente Q. faginea subsp. broteroi), castanheiro 
(Castanea sativa), cedro-do-buçaco (Cupressus lusitanica), 
cerejeira (Prunus avium), cipreste-comum (Cupressus 
sempervirens), cipreste-da-califórnia (Cupressus macrocarpa), 
eucalipto (Eucalyptus spp.), nogueira (Juglans, ssp.), pinheiro-
bravo (Pinus pinaster). 
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SRH 
Espécies as privilegiar  

Grupo I Grupo II 

Campos 
de Évora 

e 
Reguengos 

Azinheira (Quercus rotundifolia); 
medronheiro (Arbutus unedo); 
pinheiro-de-alepo (Pinus 
halepensis); sobreiro (Quercus 
suber); ripícolas. 

Alfarrobeira (Ceratonia siliqua), carvalho-português (Quercus 
faginea, preferencialmente Q. faginea subsp. broteroi), carvalho-
negral (Quercus pyrenaica), cipreste-comum (Cupressus 
sempervirens), cipreste-da-califórnia (Cupressus macrocarpa), 
eucalipto (Eucalyptus spp.), nogueira (Juglans, ssp.), pinheiro-
bravo (Pinus pinaster), pinheiro-manso (Pinus pinea). 

      

As espécies ripícolas a privilegiar em todas as SRH´s são: o Amieiro (Alnus glutinosa), os 
Choupos (Populus alba, Populus nigra e alguns híbridos), os Freixos (Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior), os Salgueiros (Salix alba, Salix atrocinea, Salix salvifolia, Salix viminalis), 
o Sanguinho (Frangula alnus) e o Ulmeiro (Ulmus minor). 

 (Adaptado do documento estratégico PROF Alentejo, ICNF,2019) 

 

Corredores Ecológicos 

A área de estudo encontra-se parcialmente localizada num corredor ecológico (Carta de 
Condicionantes), abrangendo, 9 775,33ha da sua área total. (A figura 10, ilustra a localização 
dos corredores ecológicos na ZIF) 

Os corredores ecológicos ao nível dos PROF constituem uma orientação macro e tendencial para 
a região em termos de médio/longo prazo, com o objetivo de favorecer o intercâmbio genético 
essencial para a manutenção da biodiversidade, incluindo uma adequada integração e 
desenvolvimento das atividades humanas. 

Os corredores ecológicos coincidentes com linhas de água, são dos mais importantes em termos 
de conectividade, mesmo em áreas urbanas significativamente fragmentadas, permitindo a 
circulação da fauna e flora ao longo da componente aquática, ou ao longo da galeria ripícola. 

Para além das servidões e restrições legais aplicáveis, nessas áreas devem ser aplicadas, 
consoante o tipo de linha de água e a distância à margem da mesma, as seguintes normas 
relativas à arborização ou rearborização:  

1. Linhas de água torrenciais ou temporárias; 

i. Áreas que distam até 5 m das margens da linha de água torrencial ou 
temporárias:  
a) Aplicam-se apenas as normas respeitantes às funções de proteção e 

conservação;  
b) As ações de (re)arborização deverão ser com recurso a espécies 

autóctones;  
c) Não realizar mobilização do solo mecânica e que alterem o perfil da 

margem.  
ii. Áreas que distam mais de 5 m a partir da margem da linha de água torrencial 

ou temporária:  
a) Assume o estipulado para a SRH respetiva.  

2. Linhas de água permanentes  

i. Áreas que distam até 10 m das margens da linha de água permanente:  
a) Aplicam-se apenas as normas respeitantes às funções de proteção e 

conservação;  
b) As ações de (re) arborizações deverão ser com recurso a espécies 

autóctones;  
c) Não realizar mobilização do solo mecânicas e que alterem o perfil da 

margem.  
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ii. Áreas que distam entre os 10 e os 500 m a partir da margem da linha de água 
permanente:  
a) Assume o estipulado para a SRH respetiva;  
b) Nas ações de arborização ou rearborização deve ser garantida a instalação 

ou manutenção de espécies autóctones numa área mínima de 20%, 
relativamente à área da unidade de gestão a intervencionar. 

iii. Áreas que distam mais de 500 m a partir da margem da linha de água 
permanente: 
a) Assume o estipulado para a SRH respetiva; 
b) Quando comprovadamente estejam em presença no local, devem ser 

preservados os habitats da lista de SIC da RN2000. 
3. Todos os corredores ecológicos 

a) Não deverão ser realizados cortes rasos em áreas contínuas ou contiguas 
superiores a 25ha.  

(Adaptado do documento estratégico PROF Alentejo, ICNF,2019) 

 

 

Figura 10. – Localização dos Corredores Ecológicos (PROF – ALT). 

 
Áreas Florestais Sensíveis 

De acordo com a cartografia presente no documento do PROF-ALT, mais propriamente na Carta 
de Síntese (PG.5), a área em estudo encontra-se parcialmente classificada como áreas florestais 
sensíveis (Carta de Condicionantes), abrangendo, 10614,53 ha da sua área total. 

Pela análise da cartografia presente no capítulo C do documento do PROF-ALT, é possível 
entender que a área em estudo está abrangida parcialmente por:  

i. Perigosidade de Incêndio Florestal (Alta e muito alta); 

±

Legenda:

Áreas Florestais Sensiveis
Corredores ecológicos (Prof-ALT)
Limite ZIF Portel
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ii. Suscetibilidade a Pragas e Doenças (Broca do eucalipto, Gorgulho do eucalipto, 
Declínio do Sobreiro e Azinheira (Phytophtora)); 

iii. Risco de Erosão (Risco de elevada erosão hídrica potencial do solo em 
povoamentos florestais); 

iv. Importância Ecológica (Ecossistemas florestais de levado valor natural); 

v. Importância Social e Cultural (Povoamentos com especial valor cultural e 
espiritual). 

Segundo as orientações constantes no PROF-ALT as normas de gestão destas áreas são: 

Perigosidade de incêndio florestal  

Aplicar as normas de silvicultura preventiva, operações silvícolas mínimas, criar e beneficiar 
infraestruturas florestais, aplicar medidas de prevenção de incêndios e recuperação de áreas 
ardidas. Nomeadamente através de: 

a) Gestão dos povoamentos florestais visando dificultar a progressão do fogo; 

b) Criar descontinuidades de inflamabilidade e combustibilidade; 

c) Controlo de invasoras lenhosas; 

d) Criação e beneficiação de infraestruturas de defesa da floresta contra incêndios; 

e) Regular a expansão ou redução da floresta; 

f) Alteração a composição dos povoamentos;  

g) Gestão de combustíveis; 

h) Gestão e recuperação de galerias ribeirinhas;  

i) Integração de usos não florestais nestas áreas. 

 

Suscetibilidade a pragas e doenças  

a) Nas zonas de incêndio, devem extrair-se as árvores queimadas e as árvores 
“afogueadas”, estas últimas numa faixa de 20 a 50 m conforme a violência do 
incêndio; estas são árvores de grande risco de ataque. Estas parcelas devem ser 
mantidas em observação pois são mais frequentes os ataques de escolitídeos, 
sobretudo da hilésina;  

b) Monitorizar as áreas ardidas quanto à ocorrência de insetos e fungos em árvores 
atingidas pelo fogo ou sobreviventes, com particular ênfase na presença e 
importância de populações de insetos escolitídeos;  

c) Remover dos povoamentos árvores mortas de pé e afetadas por incêndios, 
mutilações físicas, pragas e doenças criptogâmicas, sempre que a presença destas 
implique riscos para a sanidade dos povoamentos, mas tendo em conta que a sua 
manutenção, desde que os riscos sanitários não se manifestem ou estejam 
controlados, contribui decisivamente para a diversidade biológica dos 
povoamentos florestais; 

d) Remover de imediato as árvores atacadas do povoamento, antes do período de 
emergência dos insetos; 

e) Proceder à incorporação no solo, ou à trituração ou combustão no local seguida de 
distribuição à superfície do solo, dos sobrantes de exploração florestal, como 
alternativa à sua remoção e destruição noutro local, com reflexos negativos na 
exportação de nutrientes e matéria orgânica. No caso dos povoamentos de 
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eucalipto a incorporação dos sobrantes é feita aos três anos após a seleção dos 
rebentos uma vez que os riscos relativos a agentes bióticos são menores;  

f) Desinfetar com produtos adequados os equipamentos e materiais usados em 
povoamentos em mau estado sanitário; 

g) Sempre que, por razões fitossanitárias, seja tecnicamente recomendável o recurso 
a pesticidas produtos fitofarmacêuticos homologados para a espécie, deve 
ponderar-se a possibilidade de recurso a métodos e produtos de luta biológica e 
respeitar-se os princípios da proteção integrada, garantindo ainda que a aplicação 
de tais produtos seja efetuada por pessoal com formação adequada e no respeito 
pelas normas de armazenamento, transporte e aplicação de cada produto;  

h) A manutenção de árvores longevas para a conservação da biodiversidade deverá 
ser acompanhada do controlo dos agentes bióticos no povoamento; 

i) Os sobrantes de material lenhoso resultantes da exploração de povoamentos são 
favoráveis ao desenvolvimento das populações de insetos secundários (sob - 
corticais e perfuradores) pelo que após o corte os sobrantes deverão ser 
incorporados no solo, aproveitados para a produção de energia ou triturados. Esta 
norma tem particular importância para as zonas onde o pinheiro bravo tem uma 
maior expressão e nas zonas periféricas a áreas ardidas ou assoladas por 
tempestades. No caso dos povoamentos de eucalipto a incorporação dos sobrantes 
é feita aos três anos após a seleção dos rebentos uma vez que os riscos relativos a 
agentes bióticos são inferiores. 

 

Proteção contra a erosão  

a) Proteção contra a erosão hídrica e cheias; 

i. Avaliar a ocorrência de focos de erosão e planear medidas de mitigação, 
nomeadamente através de obras de correção torrencial;  

ii. As operações de preparação de terreno devem ser, tanto quanto possível, 
localizadas procurando uma mobilização mínima do solo, sem no entanto 
comprometer a viabilidade da instalação do povoamento;  

iii. A manutenção de faixas de vegetação entre as linhas de plantação é aconselhada 
em zonas de declive acentuado (declives superiores a 25%), sobretudo quando a 
extensão envolvida na preparação do terreno superior a 50 ha;  

iv. As operações de preparação do terreno devem ser programadas de modo a 
minimizar a compactação do solo;  

v. A abertura de covas e covachos pode ser efetuada em quase todo o tipo de 
situações; 

vi. A ripagem promove a infiltração da água, diminuindo o escorrimento superficial. 
Quando for necessária a realização desta operação, deverá ser feita em faixas 
paralelas entre si e às curvas de nível;  

vii. A preparação com vala e cômoro, embora aumente as condições de 
armazenamento de água, não pode ser usada em declives elevados (superiores a 
30%) pois implica a utilização de uma alfaia rebocada ou montada. Quando se 
optar pela utilização desta técnica não é aconselhável que a sua profundidade 
ultrapasse os 40 cm; 

viii. A rede viária deve ser implementada de modo a minimizar a erosão. Deve afastar-
se a rede viária e divisional de linhas de água e evitar o seu atravessamento;  



 PLANO DE GESTÃO FLORESTAL – “ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL DE PORTEL” 
  
 

34 
 
© 2022 – Florestas Sustentáveis. Todos os direitos reservados 

 

ix. A estrutura irregular dos povoamentos, com a existência de mais de uma classe 
de idade, é mais favorável à proteção do solo uma vez que promove uma maior 
continuidade vertical e horizontal dos estratos;  

x. As densidades iniciais e finais devem, regra geral, ser superiores às dos 
povoamentos de produção, garantindo um maior grau de cobertura do solo ao 
longo da vida do povoamento; 

xi. A exploração dos povoamentos deve ser feita preferencialmente através de 
cortes por manchas ou salteados de modo a manter uma cobertura do solo 
adequada à sua proteção; 

xii. As operações de exploração devem ser programadas de forma a minimizar a 
compactação do solo, evitando os períodos de encharcamento, sobretudo nos 
solos com uma elevada percentagem de argila.  

 

b) Fixação de vertentes, correção torrencial e amortecimento de cheias; 

i. Avaliar a ocorrência de focos de erosão (ravinamentos, sulcos, torrentes) e 
planear medidas de mitigação, nomeadamente através de obras de correção 
torrencial;  

ii. Em zonas de forte concentração e escoamento de águas pluviais e suscetível de 
riscos de erosão, deve definir-se uma distância mínima de 5 metros para cada um 
dos lados, onde só devem ser permitidos controlos manuais do material vegetal 
que esteja a impedir, de algum modo, o escoamento, nunca promovendo a 
remoção completa de vegetação destas faixas. Quando a vegetação se torna 
muito densa pode prender outro material que é arrastado, funcionando como 
uma barreira que pode ter consequências graves nas margens e no leito. Deste 
modo, pode ser necessária a limpeza completa de alguns troços para garantir o 
escoamento; 

iii. Construir pequenas barragens em locais estratégicos para o amortecimento de 
cheias, aumentando simultaneamente as disponibilidades hídricas para rega, 
combate aos fogos e atenuação das faltas de água dos povoamentos florestais e 
comunidades vegetais espontâneos. Esta ação deverá ser alvo de projeto 
adequado; 

iv. Ordenar a vegetação nas margens dos cursos de água permanentes e temporários. 
As galerias resultantes, que devem ser mais ou menos contínuas, têm dois papéis 
a desempenhar:  

a. Reduzir a velocidade do escoamento superficial e, consequentemente, permitir 
que muitas das partículas de solo que estão a ser arrastadas se venham a 
depositar nos vales e várzeas; 

b. Reduzir a velocidade da água que escorre nos barrancos, ribeiras e rios evitando 
que haja erosão junto às margens. A composição, distribuição e densidade da 
vegetação lenhosa das margens, ao longo dos perfis longitudinal e transversal, 
são fatores determinantes da estabilidade e proteção das margens;  

v. Se necessário, construir muretes nas pequenas depressões das encostas, 
contrariando a formação de sulcos e de ravinas; 

vi. Ponderar a plantação ao longo das curvas de nível, nas parcelas de utilização do 
solo mais intensiva, de espécies dotadas de elevada capacidade para retenção 
de solos (sistema radicular superficial e desenvolvido e com base do caule muito 
ramificada) que promovam o efeito de “sebe”; 
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vii. A armação da superfície do terreno em terraços, se os declives forem superiores 
a 30%, deve ser bem ponderada, tendo em conta os custos elevados desta 
alternativa e os riscos potenciais de agravamento futuro de fenómenos erosivos, 
e deve seguir as disposições legais existentes; 

viii. Construir caminhos, valetas e aceiros com declive máximo de 10%. As valetas 
devem respeitar ainda mais os declives moderados, devem ser curtas e as 
descargas devem conduzir a água para locais onde não venham a provocar erosão 
ou excessivo encharcamento;  

ix. Proteger as plantações florestais que tenham interesse para a conservação da 
água e do solo e ter cuidado para que as condições se mantenham de modo a 
favorecer a função da floresta. Quanto mais vegetação está no local menor é a 
suscetibilidade a derrocadas;  

x. Fazer seleção das espécies para florestas reguladoras da água, de modo a 
conseguir-se o máximo dispêndio de água nas bacias de receção que estão 
sobressaturadas, o que se consegue deixando povoamentos muito densos e 
escolhendo espécies de elevada transpiração, cujas copas intercetam grande 
quantidade de água; 

 

c) Proteção e recuperação do solo 

i. Recomenda-se o uso de espécies pioneiras adequadas às características 
ecológicas de cada estação, com funções eminentemente de proteção e formação 
do solo, conduzidas de acordo com modelos de silvicultura que privilegiem os 
processos de pedogénese;  

ii. Espécies pioneiras de elevada combustibilidade e inflamabilidade, não deverão 
ser utilizadas em grandes extensões, sem que haja uma compartimentação 
adequada; 

iii. Nas encostas declivosas e que atinjam temperaturas elevadas, a florestação deve 
ser mais densa do que nas zonas com declives suaves;  

iv. Devem plantar-se primeiro as encostas erodidas, assim como o cimo dos 
desfiladeiros onde os solos permeáveis estão sujeitos a erosão. Em segundo lugar, 
a florestação deve prosseguir nas parcelas mais afastadas da foz, nas encostas 
pouco declivosas a norte, nos desfiladeiros com solos permeáveis e em solos com 
o lençol freático superficial;  

v. Em encostas mais declivosas, evitar os cortes rasos únicos que deixam o solo mais 
desprotegido; 

vi. Para proteger da erosão e contribuir para o ciclo de nutrientes, sempre que 
possível e desde que em conformidade com as disposições legais em matéria 
fitossanitária e de DFCI, deixar os resíduos florestais no povoamento, de 
preferência triturados e incorporados no solo;  

vii. Deve ser feita uma utilização criteriosa da maquinaria florestal de forma a 
minimizar os seus impactes sobre o solo (compactação, alteração de horizontes, 
drenagem, etc.); 

viii. É aconselhável mobilizar o solo o menos possível entre as linhas de plantação ou 
de sementeira para evitar a destruição do coberto vegetal. As intervenções 
mecanizadas não devem ser realizadas quando o solo se encontra encharcado; 

ix. Os caminhos devem ser o menos extensos possível e devem ser instalados nas 
zonas mais estáveis; 
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x. As espécies pioneiras são as mais aconselhadas, o que não impede que seja 
fundamental o aproveitamento da regeneração natural existente, 
nomeadamente de espécies autóctones; 

xi. Controlar o pastoreio, de forma a que o solo não seja afetado.  

 

d) Nas nascentes, cursos de água e zonas húmidas temporárias existe o risco de 
assoreamento ou acumulação de materiais lenhosos resultantes da exploração 
florestal, pelo que deve ser monitorizado o estado de conservação da nascente, 
vegetação potencial, conservação geofísica e qualidade da água;  

e) Nos cursos de água e zonas húmidas temporárias acautelar o risco de destruição 
ou assoreamento, alteração do perfil do terreno; acumulação de materiais 
lenhosos resultantes das práticas florestais. Deve ser monitorizado o assoreamento 
ou deposição de materiais provenientes da exploração florestal, a erosão visível, 
a vegetação potencial, a vegetação exótica, a capacidade de fluxo, a qualidade da 
água, a galeria ripícola e os habitats associados; 

f) Não devem ser intervencionadas áreas relativas a afloramentos rochosos, escarpas 
ou margens alcantiladas; 

g) Nas nascentes, cursos de água e zonas húmidas temporárias não devem ser feitas 
intervenções que destruam ou causem a alteração do perfil do terreno nem 
depositados materiais lenhosos resultantes da exploração florestal.  

 

Importância Ecológica  

 
a) Recuperar as áreas ardidas;  

b) Não deverão ser intervencionados os afloramentos rochosos, charcos temporários, 
sapais, lagoas e depressões húmidas sem água superficial todo o ano (CONS1 c)).  

c) Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural climácica 
existentes que tenham sido destruídos pelo fogo (CONS11).  

d) Manter terras agrícolas no interior de manchas florestais, o que contribui para o 
aumento da diversidade e qualidade paisagística assim como pode contribuir para 
reduzir a progressão de incêndio (CONS21).  

e) Favorecer a diversidade da flora e da avifauna, ao nível do povoamento, deixando 
pequenas áreas não perturbadas de vegetação espontânea.  

f) Manter sebes vivas, constituídas por espécies de plantas lenhosas e herbáceas 
autóctones, para abrigo e alimentação da fauna.  

g) Manter os afloramentos rochosos, linhas de água de acesso mais difícil, ou encostas 
mais declivosas sem intervenção cultural pois constituem manchas de difícil 
tratamento dentro da área florestada e como tal não compensam o esforço de as 
incluir na plantação, constituindo um benefício para as populações animais.  

 

Importância social e cultural  

a) Reconhecimento de faixas de proteção de 50 m na envolvente ao património 
arqueológico identificado e reconhecido por especialistas;  

b) Delimitação de uma zona geral variável de proteção e zona especial de proteção e 
restrições ao património classificado ou em vias de classificação;  
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c) Delimitação de uma faixa de dimensão de acordo com a legislação em vigor, na 
envolvente de árvores classificadas como Árvores de Interesse Público e registadas 
no Registo Nacional do Arvoredo de Interesse Público.  

Deverão ser respeitadas as servidões e restrições existentes (zona de proteção), nomeadamente 
no que se refere aos Monumentos Nacionais e aos Imóveis de Interesse Público, bem como na 
envolvente de árvores, bosquetes e/ou maciços classificadas como de Interesse Público e 
registadas no Registo Nacional do Arvoredo de Interesse Público. 

(Adaptado do documento estratégico PROF do Alentejo, ICNF,2019) 

5.2 PDM 

A área em estudo encontra-se inserida no Plano Diretor Municipal (PDM) de Portel. 

O PDM de Portel foi aprovado pela assembleia municipal de Portel a 23 de Setembro de 1995, 
tendo sido ratificado pela resolução do concelho de ministros n.º 177 de 12 de outubro de 1995. 

O regulamento até à data sofreu, uma correção material e 5 alterações, sendo que a última foi 
através da declaração n.º 62 de 13 de julho de 2021.  

Com vista ao correto ordenamento do território Municipal, o regulamento do PDM considera a 
divisão da área concelhia em categorias de uso dos solos, estabelecidas em função dos usos 
dominantes e preferenciais do solo e em conformidade com os limites definidos na Planta de 
Ordenamento. 

O modelo de ordenamento define assim o zonamento por categorias de espaço existentes na 
área concelhia, a sua definição e enquadramento, assim como as suas principais restrições de 
uso (Quadro 14). 

Quadro 14 – Classe de Espaço definidas nos PDM de Portel para a área de estudo. 

Classe de espaço Características/Restrições/Programa Área (ha) 

Área Agrícola 

Os espaços agrícolas têm como objetivo a preservação de estrutura da 
produção agrícola e destinam -se predominantemente à exploração 
agrícola e à criação de instalações de apoio à agricultura. 
 
Categorias 
Consideram -se áreas agrícolas as áreas que integram os solos incluídos 
na RAN e outros onde tenham recaído determinados benefícios, 
envolvendo perímetros ou áreas de regadio, inclusivo pomares regados, 
e ainda os que se delimitam na planta de ordenamento como áreas 
previstas para regadios dentro do sistema do Alqueva, dividindo -se nas 
categorias de: 
a) Área agrícola; 
b) Área eventualmente a regar a partir do Alqueva. 

2226,91 

Área de 
Montados de 

Sobro e Azinho 

1 — Os espaços silvopastoris têm como objetivo a preservação do 
ambiente, o equilíbrio biofísico e a exploração do coberto florestal 
natural coexistindo com a pecuária e as atividades agrícolas 
relacionadas com esta. 
2 — Destinam -se essencialmente a tipos de exploração mista, florestal 
e pecuária, onde a atividade agrícola tem como principal função 
assegurar o suporte forrageiro da exploração. 
 

9785,37 
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Classe de espaço Características/Restrições/Programa Área (ha) 

Área de 
Silvopastoricia 

Categorias 
Os espaços silvopastoris dividem -se nas seguintes categorias: 
1 — Áreas de montado de sobro e azinho, correspondentes às áreas da 
carta do uso atual do solo nas espécies de montado de sobro e montado 
de azinho, ou de ambas em co -associação, onde em geral poderão 
incidir intervenções agrícolas destinadas a produção forrageira ou 
melhoramento da pastagem e relacionadas com a atividade pecuária de 
âmbito silvo -pastoril; 
2 — Áreas com aptidão silvo -pastoril destinadas essencialmente à 
exploração pastoril, envolvendo as atividades agrícolas inerentes à 
melhoria da pastagem e tendo como preocupação a regeneração do 
coberto arbóreo natural de azinheiras e sobreiros. 

4105,50 

Espaços Naturais 

Os espaços naturais, que figuram na planta de ordenamento, são 
definidos pelas seguintes áreas: 
a) Áreas da REN assinaladas na planta de condicionantes; 
b) Área de conservação da natureza correspondente ao Biótopo CORINE 
— Serra de Portel (C14300121), que tem por objetivo dominante a 
conservação das espécies selvagens e respetivos habitats. Aplicam -se se 
nesta área as disposições decorrentes, nomeadamente, do artigo 6.º do 
Decreto n.º 95/81, de 23 de julho, que ratifica a Convenção Relativa à 
Proteção da Vida Selvagem e do Ambiente Natural da Europa; 
c) Área de proteção do património natural, considerada como espaços 
de ocorrência de valores naturais, delimitada na planta de ordenamento 
como espaço natural (Serra de Portel). Esta área de ocorrência de 
património natural sobrepõe -se em grande parte ao biótopo referido na 
alínea b). 
 
Atividades interditas 
1 — Nas áreas incluídas na REN são proibidas as atividades enunciadas 
no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 93/90, de 19 de março, republicado no 
Decreto -Lei n.º 180/2006, de 6 de setembro. 
2 — Nos espaços naturais, sem prejuízo da legislação aplicável, são 
ainda interditas as seguintes operações: 
a) A extração de materiais inertes; 
b) A instalação de parques de sucata, lixeiras, nitreiras, de depósitos de 
materiais de construção, depósito e armazém de produtos tóxicos e 
perigosos; 
c) A prática de campismo e caravanismo; 
d) A colocação de painéis publicitários. 

3675,82 

Áreas de 
Exploração de 

Massas Minerais 

1 — Nas áreas do município afetas ou a afetar à exploração de massas 
minerais (e suas zonas envolventes) deverão ser observadas todas as 
disposições legais, bem como as servidões e restrições de utilidade 
pública que se encontrem em vigor. 2 — Serão objeto de licenciamento 
pelas entidades competentes todas as explorações de massas minerais 
que venham a constituir -se nos termos do disposto na legislação em 
vigor. Na apreciação dos processos de licenciamento referidos no 
parágrafo 
anterior será respeitado o estabelecido na legislação aplicável. 

5,83 

Espaços 
Industriais 

1 — Os espaços industriais existentes e a criar são delimitados nas 
plantas dos perímetros urbanos. 
2 — Definem -se pela existência de edifícios industriais com usos 
compatíveis com a proximidade dos espaços urbanos e urbanizáveis, 
enquadrados pelo SIR — Sistema da Indústria Responsável. 

2,36 
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Classe de espaço Características/Restrições/Programa Área (ha) 

Espaços 
Urbanizáveis 

1 — Os espaços urbanizáveis destinam -se à construção de novos 
conjuntos habitacionais e de edifícios de equipamento e serviços 
suscetíveis de vir a adquirir as características dos espaços urbanos, 
mediante a elaboração e implementação de projetos para equipamentos 
e da elaboração de planos municipais de ordenamento do território ou 
loteamentos de iniciativa municipal, estatal, privada ou de entidades 
concessionárias de serviço público, com subsequente infraestruturação, 
constituindo -se dentro dos perímetros urbanos como áreas de expansão 
dos espaços urbanos. 
2 — Os espaços urbanizáveis são delimitados e caracterizados nas 
plantas dos perímetros urbanos dos aglomerados de Portel, Monte do 
Trigo, S. Bartolomeu do Outeiro, Santana, Oriola, Vera Cruz, Amieira e 
Alqueva. 

13,06 

Espaços Urbanos 

Os espaços urbanos estão delimitados e caracterizados nas plantas dos 
perímetros urbanos dos aglomerados de Portel, Monte do Trigo, S. 
Bartolomeu do Outeiro, Santana, Oriola, Vera Cruz, Amieira e Alqueva e 
na planta de ordenamento, sendo constituídos por malhas urbanas em 
que a maioria do terreno se encontra edificada e a morfologia urbana 
definida, e onde existem infraestruturas urbanísticas. 

7,52 

Espaços Culturais 
1 — Os espaços culturais têm como objetivo a preservação e salvaguarda 
dos valores arquitetónicos e arqueológicos, ficando subordinados 
ao disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 22.º da Lei n.º 13/85, de 6 de julho. 

32 locais 

      
 (Adaptado do PDM de Portel) 

Quadro 15 Espaços culturais localizados na área em estudo  

Tipologia 
n.º de 

Identificação 
Descrição 

Es
pa

ço
s 

C
ul

tu
ra

is
  

 

36 Azinheira da Caçarola / Sepultura megalítica 

31 Monte dos Pintos / Arquitetura agrícola 

37 Outeirinho Redondo / Sepultura megalítica 

38 Outeirinho Redondo / Arte rupestre 

32 Monte dos Hospitais / Arquitetura agrícola 

33 Monte dos Pintos / Sepultura megalítica 

41 Lameira / Sepultura megalítica e Arte Rupestre 

42 Lameira / Sepultura megalítica e Arte Rupestre 

34 Almargem / Ponte 

28 Igreja de Nossa Senhora da Assunção da Atalaia 

29 Restos da Torre da Atalaia 

35 Outeirão / Sepultura megalítica 

46 Matraque / Sepultura megalítica 

47 Ermida de São Bento 

48 Castanheiro / Arte rupestre 

25 Capela de São João Baptista de Odivelas 

12 Ermida de São Pedro / Santuário 

0 Sem designação 

57 Pedra de Santa Ana / Arte rupestre 

13 Ermida de São Lourenço 
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Tipologia 
n.º de 

Identificação 
Descrição 

60 Forno do Concelho 

39 
Outeiro da Grade / Sepultura megalítica e Arte 

Rupestre 

      
(Adaptado do PDM de Portel) 

Ao nível das condicionantes, e segundo os regulamentos do PDM a elaboração, apreciação e 
aprovação de quaisquer planos, programas, estudos ou projetos, bem como o licenciamento ou 
autorização de operações urbanísticas e, em geral, de quaisquer atos jurídicos ou operações 
materiais que impliquem a alteração ou mudança de uso dos solos, fica ainda condicionada às 
servidões e restrições de utilidade pública identificadas na Planta de Condicionantes, que no 
caso em estudo são as seguintes: 

Quadro 16 – Condicionantes definidas no PDM da Portel para a área de estudo. 

Condicionante Área (ha) 

Reserva agrícola nacional (RAN) 1533,01 

Reserva ecológica nacional (REN) 12113,36 

Domínio público hídrico 175,23 

    

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) destina-se a defender as áreas de maiores potencialidades 
agrícolas, ou aquelas que foram objeto de importantes investimentos destinados a aumentar a 
sua capacidade produtiva, tendo como objetivo o progresso e a modernização da agricultura 
portuguesa (o pleno aproveitamento agrícola dos melhores solos e a sua salvaguarda). A Reserva 
Agrícola Nacional é constituída principalmente por solos de Capacidade de Uso das classes A e 
B, bem como por solos de baixas aluvionares e coluviais e ainda por solos de outros tipos cuja 
integração nas mesmas se mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos. 

O regime jurídico da RAN (a definição das áreas constituintes, bem como as especificidades de 
uso e de manutenção dessas áreas) foi estabelecido pelo Decreto-Lei nº 169/89 de 14 de Junho, 
alterado pelo Decreto de Lei nº73/2009 de 31 de Março, e posteriormente alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de Setembro.  

Nos solos da RAN são proibidas as ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades 
agrícolas, sendo as atividades agrícolas objeto de tratamento preferencial em todas as ações 
de fomento e apoio à agricultura, desenvolvidas pelas entidades públicas.  

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi instituída pelo Decreto-Lei 321/83 de 5 de Julho, tendo 
sido o seu regime jurídico revisto no Decreto-Lei 93/90 de 19 de Março e alterado pelos 
Decretos-Lei 213/92 de 12 de Outubro, n.º 79/95 de 20 de Abril, n.º 180/2006 de 6 de Setembro, 
revogado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto, que foi alterado e republicado no 
Decreto-Lei 239/2012 de 2 de Novembro. Nestes documentos foram definidas como áreas de 
REN todas as áreas indispensáveis à estabilidade ecológica do meio e à utilização racional dos 
recursos naturais, com vista ao correto ordenamento do território. Deste modo, através do 
condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas, é garantida 
a proteção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos 
indispensáveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. O Decreto-Lei n.º 
166/2008 de 22 de Agosto, alterado e republicado no Decreto-Lei 239/2012 de 2 de Novembro, 
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aprova o novo Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional define Reserva Ecológica Nacional 
como uma “estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade 
ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção 
especial”. O Regime da REN integra áreas de proteção do litoral, áreas relevantes para a 
sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre e de áreas de prevenção de riscos naturais. 

Nos solos classificados como REN são assim proibidas todas as ações que diminuam ou destruam 
as suas funções e potencialidades, nomeadamente operações de loteamento, obras de 
urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, 
escavações e ações que potenciem a destruição do coberto vegetal. Os terrenos integrados na 
REN serão obrigatoriamente identificados em todos os instrumentos que definam a ocupação 
física e o ordenamento do território, nomeadamente os planos de ordenamento e os planos 
diretores municipais. 

Domínio público hídrico - Proteção ao uso das áreas de domínio público hídrico são: 

1 — O regime de propriedade, as servidões, as restrições e os usos dos leitos, margens e zonas 
adjacentes das linhas de água e das águas navegáveis ou flutuáveis, regulam -se pelo disposto 
na legislação em vigor, nomeadamente nos Decreto -Lei n.º 468/71, de 5 de novembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 89/87, de 26 de fevereiro, Decreto 
-Lei n.º 53/74, de 15 de fevereiro, Decreto -Lei n.º 46/94, de 22 de fevereiro, e Decreto -Lei 
n.º 234/98, de 22 de julho. 

2 — A qualidade do meio aquático é regulada pelo regime jurídico do Decreto -Lei n.º 236/98, 
de 1 de agosto, e demais legislação aplicável. 

3 — Às albufeiras de águas públicas são aplicáveis o regime jurídico do Decreto -Lei n.º 502/71 
de 18 de novembro, e Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de janeiro, na nova redação do 
Decreto Regulamentar n.º 37/91, de 23 de julho. 

4 — A ocupação da faixa de proteção da Albufeira de Alvito é regulamentada pelo P. O. A. A., 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 151/98, de 26 de dezembro. 

5 — A ocupação na faixa de proteção da albufeira de Alqueva será regulamentada pelo respetivo 
Plano de Ordenamento. 

(Adaptado do PDM de Portel) 

As restrições ao nível do PDM identificadas na área de estudo encontram-se representadas na 
cartografia anexa (Carta de Condicionantes e Carta de Infra-estruturas). 

5.3 DFCI 

A defesa da floresta contra incêndios (DFCI) assume-se atualmente como uma prioridade, 
estruturando-se objetivamente com vista à definição de intervenções concertadas de curto-
médio prazo, com o intuito de otimizar o valor patrimonial coletivo e minimizar as perdas 
sociais. 

Deste modo, foi criado o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR), através 
da aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho.  

Este plano define um modelo de articulação horizontal de todas as entidades participantes na 
prevenção estrutural, nos sistemas de autoproteção de pessoas e infraestruturas, nos 
mecanismos de apoio à decisão, no dispositivo de combate aos incêndios rurais e na 
recuperação de áreas ardidas. 
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Este novo regime introduz a gestão agregada dos territórios rurais e a mobilização dos setores 
agrícola e pecuário para uma integração da prevenção com a supressão, reconhecendo que a 
adoção de boas práticas no ordenamento e gestão da paisagem, nomeadamente a execução e 
manutenção de faixas de gestão de combustível, a eliminação e reaproveitamento de 
sobrantes, a renovação de pastagens ou os mosaicos agrossilvopastoris, são determinantes para 
um território mais resiliente, viável e gerador de valor. 

Com base nestas metas e nos objetivos presentes na Estratégia 2020-2030 do Plano Nacional de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais, foi criado o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no 
território continental (SGIFR) através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2019, de 21 
de janeiro, estando este sistema em fase de implementação. 

Desta forma e até o sistema estar completamente implementado, as normas em vigor para a 
defesa da floresta contra incêndios no que diz respeito ao estabelecimento e manutenção da 
rede de faixas de gestão de combustível, áreas estratégicas de mosaicos de gestão de 
combustível, rede viária florestal e rede de pontos de água, são as constantes nos Planos 
Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). 

“Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro - Artigo 79.º, Norma transitória 

1 - Os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios em vigor produzem efeitos até 
31 de dezembro de 2024, sendo substituídos pelos programas de execução municipal previstos 
no presente decreto-lei.” 

A área de estudo encontra-se integrada na área de influência do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Portel. Este PMDFCI encontra-se aprovado pela entidade 
competente (ICNF) e pela Comissão Municipal de DFCI.  Deste modo, foram consideradas neste 
plano as faixas de gestão de combustível (FGC) e os mosaicos de parcelas de gestão de 
combustível (MPGC) presentes na área da ZIF, assim como outros elementos estruturantes de 
DFCI constantes no respetivo PMDFCI. 

Faixas e Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível 

As FGC inseridas na área de estudo, ocupam um total de 469,07 ha (Figura 11).  

Estas faixas caracterizam-se da seguinte forma:  

Faixa de proteção de 50 m à volta das edificações integradas em espaços rurais 
(habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos) (50,43 
ha). 

Faixa exterior de proteção, de largura mínima não inferior a 100 m, nos aglomerados 
populacionais (definido no Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, 
inseridos ou confinantes com espaços florestais e previamente definidos no PMDFCI 
(86,62 ha). 

Faixa lateral de terreno confinante à rede viária florestal numa largura não inferior a 
10 m, nos espaços florestais e previamente definidos no PMDFCI (199,27 ha). 

Faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores das linhas de 
transporte e distribuição de energia elétrica em média tensão, acrescidos de uma faixa 
de largura não inferior a 7 m para cada um dos lados, nos espaços florestais e 
previamente definidos no PMDFCI (104,97 ha). 

Faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores das linhas de 
transporte e distribuição de energia elétrica em alta tensão, acrescidos de uma faixa 
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de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados, nos espaços florestais e 
previamente definidos no PMDFCI (27,77 ha). 

Relativamente aos Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível (Mosaicos PGC) não foram 
identificados, na área em estudo. 

(Adaptado de “Guia técnico – Plano Municipal de Defesa de Floresta Contra Incêndio”, ICNF, 2012) 

 

Figura 11. – Elementos presentes nos PMDFCI na área em estudo 

A rede de faixas de gestão de combustível define-se como o conjunto de parcelas lineares de 
território, estrategicamente localizadas, onde se garante a remoção total ou parcial de 
biomassa florestal, através da afetação a usos não florestais e do recurso a determinadas 
atividades ou a técnicas silvícolas com o objetivo principal de reduzir o perigo de incêndio. 

Segundo o mesmo diploma, os critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das redes 
secundárias de gestão de combustíveis dividem-se em: 

1. Para efeitos de gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de gestão 
de combustível envolventes aos edifícios, aglomerados populacionais, 
equipamentos e  infraestruturas, aos estratos arbóreos, arbustivos e 
subarbustivos, não integrados em áreas agrícolas, com exceção das áreas de 
pousio e de pastagens permanentes, ou de jardim, aplicam-se os seguintes 
critérios:  

a) No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo 
de 10 m nos povoamentos de pinheiro-bravo e eucalipto, devendo estar 
desramadas em 50 % da sua altura até que esta atinja os 8 m, altura a partir 
da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do solo;  

±

Legenda:

Rede de pontos de água (RPA)
Rede viária florestal (RVF)

Faixas de gestão de combustíves
Associadas a:

Edificações integradas em 
espaços rurais

Aglomerados populacionais
Rede viária florestal
Linhas de transporte e 
distribuição de energia eléctrica 
em média tensão
Linhas de transporte e 
distribuição de energia eléctrica 
em alta tensão
Limite ZIF Portel
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b) No estrato arbóreo, nas espécies não mencionadas na alínea anterior, a 
distância entre as copas das árvores permitidas deve ser no mínimo de 4 m e 
a desramação deve ser de 50 % da altura da árvore até que esta atinja os 8 m, 
altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do 
solo;  

c) No estrato arbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder 50 cm;  
d) No estrato subarbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder 20 

cm.  
2. No caso de infraestruturas da rede viária às quais se associem alinhamentos 

arbóreos  com especial valor patrimonial ou paisagístico, ainda que das espécies 
previstas na alínea a) do n.º I, deve ser garantida a preservação do arvoredo o 
disposto no número anterior numa faixa correspondente à projeção vertical dos 
limites das suas copas acrescida de uma faixa de largura não inferior a 10 m para 
cada lado.  

3. Nas faixas de gestão de combustíveis envolventes aos edifícios devem ainda ser 
cumpridos, cumulativamente, os seguintes critérios:  

a) As copas das árvores e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 5 m 
da edificação, evitando -se ainda a sua projeção sobre a cobertura do edifício.  

b) Excecionalmente, no caso de arvoredo de especial valor patrimonial ou 
paisagístico pode admitir -se uma distância inferior a 5 m, desde que seja 
reforçada a descontinuidade horizontal e vertical de combustíveis e garantida 
a ausência de acumulação de combustíveis na cobertura do edifício.  

c) Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m 
de largura, circundando todo o edifício.  

d) Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, 
como lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem 
como de outras substâncias altamente inflamáveis.  

4. No caso de faixas de gestão de combustível que abranjam arvoredo classificado 
de interesse público, zonas de proteção a edifícios e monumentos nacionais, 
manchas de arvoredo com especial valor patrimonial ou paisagístico ou manchas 
de arvoredo e outra vegetação protegida no âmbito da conservação da natureza 
e biodiversidade, tal como identificado em instrumento de gestão florestal, ou 
outros instrumentos de gestão territorial ou de gestão da Rede Natura 2000, pode 
a comissão municipal de defesa da floresta aprovar critérios específicos de gestão 
de combustíveis.  

5. A aplicação dos critérios estabelecidos nos pontos anteriores pode ser 
excecionada mediante pedido apresentado pela entidade responsável pela gestão 
de combustível, quando da aplicação dos mesmos possa resultar um risco 
significativo e fundamentado para a estabilidade dos solos e taludes de vias rodo 
ou ferroviárias, através de despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da proteção civil e das infraestruturas. 

(Adaptado Decreto-Lei n.º 10/2018 de 14 de fevereiro.) 

Rede Viária florestal 

A rede viária florestal é o conjunto de vias de comunicação integradas nos espaços que servem 
de suporte à sua gestão, com funções que incluem a circulação para o aproveitamento dos 
recursos naturais, para a constituição, condução e exploração dos povoamentos florestais e das 
pastagens. 

De acordo com o PMDFCI de Portel, a área de estudo tem uma rede viária florestal com uma 
extensão total de 555,630 Km.  
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Rede de Pontos de Água 

A rede de pontos de água é o conjunto de estruturas de armazenamento de água, de planos de 
água acessíveis e de pontos de tomada de água, com funções de apoio ao reabastecimento dos 
equipamentos de luta contra incêndios. 

De acordo com o PMDFCI de Portel, a área de estudo possui 79 pontos de água com condições 
para a utilização em DFCI, dos quais: 

a) 19  são pontos de água para meios aéreos; 

b) 43 são pontos de água para meios mistos (meios terrestres e meios aéreos); 

c) 17 são pontos de água para meios terrestres. 

Todos os elementos do DFCI identificados na área de estudo encontram-se representados na 
carta de condicionantes, apresentada em anexo. 

5.4 PGF 

Os Planos de Gestão Florestal, regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009 de 14 de janeiro, 
na sua redação atual, surgem ao nível das explorações florestais e agroflorestais públicas e 
comunitárias, das explorações florestais e agroflorestais privadas de dimensão igual ou superior 
às definidas nos respetivos PROF e nas zonas de intervenção florestal (ZIF), nos termos da 
legislação especial, não sendo mais do que um instrumento de ordenamento florestal que regula 
no tempo e no espaço as intervenções de natureza cultural e/ou de exploração, que visam a 
produção sustentada de bens ou serviços, determinada por condições de natureza económica, 
social e ecológica. O mesmo regulamento define que os proprietários/gestores de explorações 
florestais e agro-florestais devem obrigatoriamente submeter aquelas áreas a um PGF, o qual 
deverá estar em consonância com as linhas orientadoras estabelecidas no PROF da região onde 
se inserem. O que na área de influência do PROF Alentejo, ocorre em explorações florestais e 
agroflorestais privadas com área igual ou superior a 100 ha. 

De acordo com Decreto‑Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto na sua redação atual, o Plano de 
Gestão de Florestal de uma ZIF, está regulamentado pelos seguintes artigos: 

Artigo 19.º - Plano de gestão florestal 

1. Toda a área territorial da ZIF é abrangida por um PGF. 

2. O PGF é elaborado e apresentado para aprovação ao ICNF, I. P., no prazo de três anos a 
contar da data da criação da ZIF. 

3. O PGF aplica as orientações constantes nos PROF, respeita os programas municipais, 
intermunicipais e especiais de ordenamento do território e os programas setoriais 
relevantes, bem como os interesses dos proprietários e outros produtores florestais 
aderentes à ZIF que, obrigatoriamente, o subscrevem e aplicam. 

4. O PGF tem um período de vigência coincidente com o do respetivo PROF e pode ser revisto 
sempre que se mostre necessário. 

5. A elaboração do PGF obedece às regras previstas no regime jurídico dos planos de 
ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal. 
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Artigo 22.º - Força vinculativa do plano 

1. O PGF é de cumprimento obrigatório, em todo o território da ZIF, devendo ser 
disponibilizado pela entidade gestora da ZIF, no seu sítio da internet, caso o possua, no 
sítio da internet dos municípios cuja área territorial seja abrangida pela ZIF e no sítio do 
ICNF, I. P. 

2. Os proprietários ou outros produtores florestais não aderentes à ZIF, independentemente 
da área que detenham, estão obrigados a cumprir as prescrições constantes do PGF da 
ZIF, exceto se possuírem PGF próprio aprovado nos termos da lei, o qual deve incluir as 
operações silvícolas mínimas. 

Artigo 23.º - Aprovação do plano 

1. A aprovação do PGF da ZIF obedece às regras previstas no regime jurídico dos planos de 
ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal, com as alterações 
constantes no presente decreto‑lei no que respeita aos prazos. 

2. Previamente à apresentação ao ICNF, I. P., para aprovação, o PGF é submetido à 
apreciação, em reunião expressamente convocada para o efeito e devidamente 
publicitada, dos proprietários e produtores florestais abrangidos pela área territorial da 
ZIF, que podem consultar o plano nos 20 dias subsequentes. 

3. Quaisquer sugestões têm de ser apresentadas à entidade gestora da ZIF por escrito no 
prazo referido no número anterior, que procede às alterações a que houver lugar. 

4. Findo o prazo referido no número anterior, é realizada uma reunião de todos os 
proprietários e produtores florestais abrangidos pela área territorial da ZIF, 
expressamente convocada para o efeito e devidamente publicitada, para apreciação da 
última versão do plano, a que se segue uma assembleia geral de aderentes da ZIF, para a 
aprovação formal do mesmo. 

5. O ICNF, I. P., tem um prazo de 40 dias para apreciar o plano e comunicar a decisão à 
entidade gestora da ZIF. 

6. No decurso do prazo referido no número anterior, o plano é submetido a parecer das 
entidades que o ICNF, I. P., deva consultar nos termos de lei especial aplicável e as que 
entenda conveniente consultar, que deve ser emitido no prazo de 20 dias, a contar da 
data do pedido, suspendendo‑se o prazo previsto no número anterior. 

7. Findo o prazo referido no número anterior sem que o parecer seja emitido, considera‑se 
o mesmo favorável. 

8. Uma vez decorrido o prazo previsto no n.º 5 e sem prejuízo das suspensões a que se refere 
o n.º 6, caso não haja qualquer comunicação à entidade gestora da ZIF, o plano 
considera‑se aprovado. 

Artigo 24.º - Responsabilidade na execução do plano 

1. A execução do PGF, nomeadamente a operacionalização das ações dele constante, cabe 
aos proprietários e produtores florestais. 

2. A operacionalização das ações constantes do plano referido no número anterior pode ser 
executada pela entidade gestora da ZIF nos seguintes casos: 

a) Quando seja estabelecido acordo entre as partes; 

b) Quando o interesse público o aconselhe, nomeadamente quando seja desconhecido o 
proprietário ou outro produtor florestal, ou o seu paradeiro, ou ainda nos casos de 
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incumprimento da execução dos planos pelos proprietários ou produtores florestais, 
sendo esse interesse público declarado por despacho do membro do Governo 
responsável pela área das florestas, com faculdade de delegação. 

3. [Revogado]. 

4. [Revogado]. 

5. Nas situações em que ocorra intervenção em propriedades de que se desconheça o 
proprietário ou outro produtor florestal, ou o seu paradeiro, no âmbito da execução do 
PGF, a entidade gestora da ZIF deve efetuar a recolha e o registo das intervenções 
silvícolas e dos dados biométricos e manter em separado o respetivo arquivo histórico, 
obrigando‑se à prestação de informação sempre que solicitada pelo ICNF, I. P., e pelos 
respetivos proprietários ou produtores florestais. 

Dado o regime fundiário na área da ZIF, propriedades/explorações maioritariamente com menos 
de 100 ha (Quadro 17), mas que apenas representam 14% da área total. Levamos a assumir que 
grande parte da área da ZIF (86% da área total) tem PGF aprovado, segundo a legislação em 
vigor. Uma vez que se trata de propriedades/explorações de grandes dimensões. 

Quadro 17 Regime fundiário. 

Regime fundiário N.º de prédios Área total (ha) Área média (ha) % da área total 

Propriedades com 
menos de 100 ha 735 2 699,75 3,67 14% 

Propriedades com 
mais de 100 ha 53 17 139,32 323,38 86% 

          

 

Tendo em consideração este facto e tendo em conta o enquadramento político e legislativo, 
associado à catástrofe causada pelos incêndios florestais, os objetivos do presente Plano de 
Gestão Florestal, consistem na realização de um planeamento adequado e economicamente 
viável das operações referentes a uma gestão florestal focada na minimização do risco e 
incendio e num aumento da resiliência do território aos fenómenos bióticos e abióticos. 
Centrando todo o planeamento, nas vertentes de sanidade florestal e combate aos incêndios 
florestais. 

5.5 Outros Ónus Relevantes para a Gestão 

5.5.1 Áreas Classificadas 

A área de estudo não se encontra classificada em nenhum regime de proteção nacional ou 
comunitário. 

5.5.2 Regime Cinegético 

A área em estudo está inserida na 4ª Região Cinegética e grande parte da sua área encontra-se 
em regime ordenado. 

As áreas de regime ordenado são compostas por zonas de caça associativa (ZCA), zonas de caça 
municipal (ZCM) e zonas de caça turística (ZCT), a distribuição destas zonas assim como as 
áreas de regime não ordenado encontram-se, nos Quadros 18 e 19 e na figura 12. 
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Quadro 18 – Distribuição do regime cinegético na área da ZIF  

Tipologia Quantidade Área total (ha) 

Zona de caça associativa (ZCA) 4 2894,40 

Zona de caça municipal (ZCM) 6 3104,84 

Zona de caça turística (ZCT) 18 12957,95 

Terreno não ordenado   865,16 
     

Quadro 19 – Zonas de caça inseridas na área da ZIF 

Tipologia ZC Designação Área total (ha) Área na ZIF (ha) 

ZCA ZCA HERDADE DA BALSA E OUTRAS 870,27 870,27 

ZCA ZCA DO DERRAMADO E ANEXOS 1616,28 1612,39 

ZCA ZCA DE MONTE DO TRIGO 1581,93 141,97 

ZCA ZCA DA HERDADE DOS PINTOS 271,86 269,76 

ZCM ZCM MONTE TRIGO 205,86 53,88 

ZCM ZCM PORTEL 3537,89 2001,05 

ZCM ZCM VERA CRUZ 706,31 21,05 

ZCM ZCM DE SANTANA-1 973,94 356,36 

ZCM ZCM DE ORIOLA 1 1435,39 305,07 

ZCM ZCM DA HERDADE DOS REGUENGUINHOS E OUTRAS 367,43 367,43 

ZCT ZCT H PERAL E OUTRAS 4804,97 19,14 

ZCT ZCT H HOSPITAL 777,16 777,11 

ZCT ZCT H DA MAUCHA DA RAINHA E OUTRAS 1183,36 1174,65 

ZCT ZCT H PANASQUINHO E AZEITEIRA E OUTRAS 2371,37 1137,53 

ZCT ZCT ALCABOUCIA 364,71 364,67 

ZCT ZCT DE CORTES VALENTES 1336,99 1158,41 

ZCT ZCT DAS HERDADES DO MONTE ABAIXO E CUBEIRA 544,28 539,14 

ZCT ZCT DO BUBLEGDO E OUTRAS 477,29 469,36 

ZCT ZCT JO O PEDRO GI O TOSCANO RICO, HERDEIROS 1244,26 1244,26 

ZCT ZCT DA HERDADE DAS TAIPAS E OUTRAS 688,35 681,76 

ZCT ZCT DA HERDADE DO FERRO E ANEXAS 451,46 451,46 

ZCT ZCT DA HERDADE DO OUTEIRO E OUTRAS 1089,53 1089,53 

ZCT ZCT DA HERDADE DE MATRAQUE 1348,03 1348,03 

ZCT ZCT DA ORIOLA III 433,62 65,13 

ZCT ZCT DA HERDADE DAS FREIRAS 459,84 454,14 

ZCT ZCT DA HERDADE DO VALE DAS DÚVIDAS 464,41 464,41 

ZCT ZCT DA RIBEIRA DE PECENA 1158,24 994,96 

ZCT ZCT DA FORMIGA 524,25 524,25 
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Figura 12. – Zonas de Caça 

5.5.3 Pesca 

Na área da ZIF não existem concessões de pesca. 

5.5.4 Património  

Na área em estudo estão identificados pela DGPS, 32 pontos arqueológicos. 

Destes, assume maior relevância: a Torre de Val-Boim (IPA.00001180) que se encontra 
classificada como imóvel de interesse publico e as Antas da Herdade do Freixo (IPA.00003941) 
que se encontram classificadas como monumento nacional. 

Os pontos arqueológicos identificados encontram-se descritos no Quadro 20. 

 

 

 

 

 

 

±

Legenda:

Zonas de caça inseridas na ZIF
ZC Associativa
ZC Municipal
ZC Turística
Limite ZIF Portel
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Quadro 20 – Descrição dos pontos arqueológicos 

CNS Período Tipo Designação Descrição Acesso 

21573 
Romano; Alta 
Idade Média; 

Villa 
São 

Faraústo II 

Mancha de dispersão de materiais romanos 
num total de aproximadamente dois hectares. 
Poderia tratar-se de um povoado com 
ocupação durante a época romana (século 
III/IV) e talvez durante a Alta Idade Média pela 
existência de alguns materiais, a utilização de 
fornos sobre derrubes de tegula e a presença 
de um templo dedicado a um Santo Mártir alto-
medieval. 

Estrada Portel - Oriola, a cerca de 10 Km, 
vira-se no cruzamento para Santana e a 
cerca de 500 m surge-nos um caminho de 
terra batida á direita que atravessa a 
estação arqueológica e leva á capela de São 
Faraústo. 

28316 Neo-
Calcolítico; 

Anta/Dólmen Vale de 
Burgo 1 

    

32493 Romano; 
Mancha de 
Ocupação 

Herdade da 
Cubeira 

A Herdade da Cubeira corresponde a uma 
mancha de ocupação, localizada perto de uma 
linha de água, integrada na bacia hidrográfica 
do Ribeiro da Oriola, a meia encosta de uma 
pequena elevação que atinge a cota mais alta 
aos 243m, já em terras do Monte do Maruto. Os 
materiais caracterizam-se por cerâmica de 
construção aparentando elevada antiguidade, 
tendo por vezes dimensões consideráveis (mais 
de 10cm). Alguma dela apresenta modulação 
de tégula. Os trabalhos de prospeção levaram à 
identificação do provável local a partir do qual 
se terão dispersado estes elementos, a cerca 
de 80m a Norte do PK0+500 da conduta C6, 
onde se observados vestígios pouco percetíveis 
de alicerces ou indícios de paramentos de uma 
construção muito antiga. Este sítio deverá 
estar relacionado com o monte Abaixo da 
Atalaia (CNS: 27068). 

Pela EN284 acedendo-se perto do KM 17, a 
um dos caminhos que dá acesso ao Monte 
Abaixo da Atalaia. 

27068 Romano; Habitat Abaixo da 
Atalaia 

Vestígios de época romana a SE do Monte da 
Atalaia, próximo de linha de água. Em trabalho 
de campo identificou-se apenas um fragmento 
de cerâmica de construção e um fragmento de 
asa de cerâmica comum, junto á margem da 
ribeira. 

ER 384 para Oriola, virar para EM1119 e 
andar cerca de 2,5km. Virar no caminho de 
terra batida á esquerda e percorrer cerca de 
500m. 

27455 Neo-
Calcolítico; 

Anta/Dólmen Matraque 
Registo de um monumento megalítico 
localizado a 500 m a Norte da Capela de São 
Pedro. 

  

21570 Romano; Habitat Laranjeiras 

Cabeço aplanado, com boa visibilidade para a 
área envolvente. Foram identificados à 
superfície materiais de construção romanos. 
Existe a notícia de ali perto passar a via 
romana que ligava Pax Iulia a Ebora. 

Na EM que liga Oriola a Monte do Trigo, virar 
á direita para a Herdade das Laranjeiras, no 
Monte da Aldeia. 

27477 
Neo-

Calcolítico; 
Monumento 
Megalítico 

Vale de 
Burgos 2 

Vestígios de habitat da pré-história recente.   

37657 Idade do Ferro; 
Mancha de 
Ocupação 

Castelos 

Vestígios de superfície enquadráveis na Idade 
do Ferro. Aquando da deslocação ao terreno 
em 2017, não foram observados vestígios 
arqueológicos à superfície do solo apesar da 
boa visibilidade. 

  

27445 Indeterminado; Achado(s) 
Isolado(s) 

Corte 4 Percutor de quartzo   

28315 Romano; Habitat Corte 3     

28313 
Neo-

Calcolítico; 
Anta/Dólmen 

Lameira 4 
(Álamos) 

    

27444 
Medieval 
Cristão; 

Moderno; 

Vestígios de 
Superfície Corte 1 

No topo de uma elevação e numa área de cerca 
de 500 metros quadrados, vestígios abundantes 
de cerâmica de construção e comum. 
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CNS Período Tipo Designação Descrição Acesso 

25735 Romano; Idade 
do Ferro; 

Necrópole Lameira 5 

Situa-se numa pequena elevação situada a Este 
de um afluente da ribeira do Loureiro. Na área 
de maior concentração de material, inferior a 
100 m2, observam-se sobretudo alguns 
fragmentos de cerâmica de construção de 
época romana. O material apresenta algum 
desgaste. Após a realização das sondagens foi 
identificada uma estrutura funerária em bom 
estado de conservação (túmulos e vala da 
sepultura), cuja cronologia foi atribuída como 
idade do ferro. 

EN. 18. Partindo da Aldeia de Monte do Trigo 
para a Vila de Portel, depois da primeira 
passagem inferior sob o IP 2, percorre-se 
uma distância de 200 m. A estação 
desenvolve-se á direita da estrada, entre 
esta e um afluente da ribeira do Loureiro. 

28314 
Idade Média; 

Moderno; Habitat Corte 2     

20260 Moderno; Casal Rústico Vale da 
Cilha 1 

O local situa-se no topo de uma elevação com 
cota média de 222 metros, e desce pela 
vertente Sul até à Ribeira do Loureiro que 
corre em direção Norte-Sul. A Oeste do local, 
existem outras elevações no terreno com cotas 
superiores à de Vale de Cilha. Atualmente 
estes terrenos estão dedicados ao montado, de 
qualquer das formas o potencial agrícola dos 
solos é muito reduzido. À superfície eram 
visíveis abundantes vestígios de cerâmica de 
construção e comum, incluindo vidrados, 
associada a restos de pedra não aparelhada. 
Durante a intervenção arqueológica confirmou-
se a existência de um núcleo habitacional com 
uma cronologia situada na metade do século 
XVII, apenas com um único momento 
ocupacional. 

O acesso faz-se pela estrada que liga Monte 
do Trigo á Atalaia, na segunda cortada á 
direita, toma-se um caminho de terra batida 
percorrendo uma distância aproximada de 2 
km. A estação situa-se numa pequena 
elevação á esquerda do caminho. 

27459 
Neo-

Calcolítico; 
Mancha de 
Ocupação 

Monte 
Barbosa 1 

A meia encosta da elevação, observam-se 
vestígios de pedra talhada.   

27461 
Neo-

Calcolítico; 
Mancha de 
Ocupação 

Monte 
Barbosa 2 

No topo da elevação ocorre à superfície do 
terreno e numa área reduzida foram 
identificados vestígios de cerâmica pré-
histórica e indústria lítica. 

  

21871 Romano; Habitat 
Herdade 

dos Cortes 
Valentes 1 

Ocorrência à superfície, numa área de 1200 
m2, fragmentos de materiais de construção, 
principalmente telha muito curva, muito 
grossa, e tijolo, grande quantidade de blocos 
de escória, alguns de grande dimensão, alguns 
fragmentos de cerâmica comum, de pequena 
dimensão, e um provável fragmento de mó e 
grande quantidade de pedra, sobretudo lajes 
de xisto e quartzo. 

Caminho de terra batida. 

21872 Romano; Habitat 
Herdade 

dos Cortes 
Valentes 2 

O sítio encontra-se no limite Nordeste de uma 
elevação destacada na paisagem, na margem 
direita da Ribeira da Aldeia. Á superfície, numa 
área de cerca de 500 m2, ocorrem fragmentos 
de cerâmica de construção, telha curva e 
tijolo, cerâmica comum, de pequena 
dimensão, blocos de escória e uma pequena 
concentração de blocos de pedra. 

Caminho terra batida. 

27441 
Neo-

Calcolítico; 
Povoado Chaminé 2 

No topo da colina onde se situa o marco 
geodésico "Chaminé 2" ocorrem materiais 
típicos de povoado pré-histórico, 
nomeadamente cerâmica de fabrico manual, 
percutores e machados de pedra polida. 

  



 PLANO DE GESTÃO FLORESTAL – “ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL DE PORTEL” 
  
 

52 
 
© 2022 – Florestas Sustentáveis. Todos os direitos reservados 

 

CNS Período Tipo Designação Descrição Acesso 

15517 Romano; Casal Rústico 
Monte do 
Caboco 

Os vestígios encontram-se numa pequena 
rechã, imediatamente a NW do Monte caboco. 
Em dois morouços avistam-se 4 fustes de 
colunas em granito. Junto de um deles, deteta-
se ainda uma mancha de pedras alógenas, que 
poderá refletir a existência de estruturas 
murais, remexidas pelas máquinas agrícolas. A 
cerca de 180m a Noroeste foram observados 
num moroiço bastantes fragmentos de 
cerâmica de construção (tijolo, telha). 

Do Monte do Trigo para Sudoeste, pela EM 
1119, corta-se á direita para Monte Negro e 
daí para o Monte caboco. 

27472 Romano; Habitat 
Várzea do 
Caboco 1 

Plataforma situada a meia encosta, em 
associação com restos de cerâmica e de 
construção, vestígios de muros definindo uma 
pequena planta retangular. 

Estrada 1119 liga a Povoação de Monte de 
Trigo. Posteriormente, estradão bem 
assinalado que conduz ao Monte Negro. 

27462 Romano; Habitat 
Monte 
Negro 

Ocorrência de cerâmica de construção e 
comum de época romana em terreno plano, 
próximo de uma linha de água. 

Estrada 1119 que liga a Povoação de Monte 
do Trigo.  Posteriormente, estradão bem 
assinalado que conduz ao Monte Negro. 

23955 
Neo-

Calcolítico; 
Achado(s) 
Isolado(s) 

Várzea do 
Caboco 

Foi identificada uma lasca de sílex em 
plataforma próxima da linha de água. Em 
redor, pequenos e escassos fragmentos de 
cerâmica manual, muito rolados. 

Estrada 1119 liga á Povoação de Monte do 
Trigo. Posteriormente, estradão bem 
assinalado que conduz ao Monte Negro. 

14990 Romano; Habitat 
Várzea do 
Caboco 

Localiza-se numa pequena colina alongada, 
onde persistem pequenos afloramentos 
graníticos, a cerca de 600m a NNW do Monte 
do Cabouco. Avistam-se 1 silhar, tegulae, e 
algumas das raízes de azinheiras derrubadas, 
fragmentos de cerâmica. Muito próximo 
localiza-se outra concentração de materiais 
arqueológicos de época romana, que poderá 
eventualmente ser resultado de uma grande 
dispersão deste habitat. 

Do Monte do Trigo para Sudoeste, pela EM 
1119, corta-se á direita para Monte Negro e 
daí para o Monte Caboco. 

31435 Romano; Casal Rústico Monte dos 
Pintos 

Concentração de materiais cerâmicos de 
construção (bastante tegullae) e de uso comum 
de cronologia romana. Identificados junto a 
estradão rural, em faixa paralela 
recentemente arada, único troço a 
proporcionar visibilidade efetiva, Material 
muito fraturado pela ação da maquinaria 
agrícola. Envolvente apresenta alto pasto, 
associado a montado. 

Estrada 1119 liga a povoação de Monte de 
Trigo. Posteriormente, estradão bem 
assinalado que conduz ao Monte Negro. 

31431 Calcolítico; Povoado 
Monte da 
Pecena 

Cabeço alongado, constituindo boa plataforma 
de assentamento. Localizado próximo do curso 
da Ribeira da Pecena. Concentração de 
materiais com densidade assinalável. 
Fragmentos de cerâmica manual (bordos, 
fundos, panças). Identificou-se, ainda, uma 
lasca de quartzo com talhe. Pasta grosseira. 
Visibilidade apenas concebida pela abertura, 
executada a arado, de faixa paralela à 
vedação. 

Estrada Nacional 18, junto á Povoação de 
Monte do Trigo, caminho rural na direção do 
Monte da Pecena. 

31344 

Alta Idade 
Média; 

Romano, Alto 
Império; 

Necrópole 
Monte da 
Pecena 1 

Trata-se de uma necrópole de cronologia tardo 
romana ou alto-medieval, de pequenas 
dimensões, com sepulturas tipologicamente 
idênticas e com orientação Oeste-Este. Não foi 
recolhido qualquer espólio arqueológico 
funerário ou espólio osteológico preservado o 
interior das sepulturas. 

Localiza-se na Herdade denominada Monte 
da Pecena. A noroeste de Monte de Trigo, 
seguir até Monte Pecena. O sítio localiza-se 
a 500m para Norte. 
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20786 Alta Idade 
Média; 

Mancha de 
Ocupação 

Monte da 
Pecena 

Ocorrência de escassa cerâmica de construção 
em topo de cabeço. Foram identificados 
vestígios de cerâmica de cronologia 
indiferenciada associados a vidro antigo e 
escória. 

Estrada nacional 18, junto á povoação de 
Monte do Trigo, caminho rural na direção do 
Monte do Pecena. 

20775 Indeterminado; Necrópole 
Monte/ 

Limpa da 
Pecena 

O inventário patrimonial de Portel assinala 
aqui uma necrópole. Os materiais de 
superfície, manifestamente escassos e em 
elevado grau de fragmentação e rolamento, 
concentra-se no topo do cabeço e encostas 
voltadas a sul. 

Partindo de Monte do Trigo no sentido de S. 
Manços, virar á esquerda no primeiro viaduto 
e seguir pelo caminho de terra batida até 
junto do Monte da 
Pecena. 

            

 (DGPC, https://arqueologia.patrimoniocultural.pt) 

De acordo com o número 1 do Artigo 43º (Zonas de proteção), da Lei de bases da política e do 
regime de proteção e valorização do Património Cultural - Lei 107/2001, de 8 de setembro. Os 
bens imóveis classificados nos termos do artigo 15º da presente lei, ou em vias de classificação 
como tal, beneficiarão automaticamente de uma zona geral de proteção de 50 m, contados a 
partir dos seus limites externos, cujo regime é fixado por lei. 

Por outro lado, de acordo com a circular da Direção-Geral do Património e Cultura, intitulada 
“Termos de referência para procedimentos técnicos de salvaguarda do património arqueológico 
no âmbito de projetos/explorações florestais” devem ser tidos em conta os seguintes 
procedimentos técnicos: 

a) Nas propriedades (ou parcela de propriedade) com uma área inferior a 100 ha, e nas 
quais não tenham sido identificados até ao momento vestígios patrimoniais, não há 
lugar à imposição de quaisquer medidas de salvaguarda. Contudo, caso, no âmbito das 
atividades de exploração florestal, sejam encontrados ou surjam quaisquer 
testemunhos arqueológicos, ficam os proprietários/promotores obrigados a dar 
conhecimento do achado no prazo de quarenta e oito horas à administração do 
património cultural competente (DGPC e DRC) ou à autoridade policial (Artigo 78.°- da 
Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro), a fim de que sejam implementadas as medidas de 
salvaguarda adequadas, nos termos da Lei; 

b) Nas propriedades (ou parcela de propriedade) com uma área igual ou superior a 100 ha 
deverão ser promovidos trabalhos de prospeção sistemática. Em função dos seus 
resultados deverá propor-se para aprovação da DGPC/DRC, a metodologia e as medidas 
de minimização a aplicar (acompanhamento arqueológico, sondagem, escavação 
arqueológica ou outros), assim como a estratégia de salvaguarda a implementar; 

c) Independentemente da sua dimensão, nas propriedades (ou parcela de propriedade) 
em que existam vestígios arqueológicos localizados a uma distância inferior a 500m do 
seu limite exterior, deverão ser promovidos trabalhos de prospeção sistemática. Em 
função dos seus resultados deverá propor-se para aprovação da DGPC/DRC, a 
metodologia e as medidas de minimização a aplicar (acompanhamento arqueológico, 
sondagem, escavação arqueológica ou outros), assim como a estratégia de salvaguarda 
a implementar. 

d) Independentemente da sua dimensão, nas propriedades (ou parcela de propriedade) 
em cujo perímetro se conservem vestígios arqueológicos, os proprietários/promotores 
deverão promover a realização de trabalhos de prospeção sistemática, 
acompanhamento arqueológico, sondagem ou escavação arqueológica de caraterização 
dos sítios já inventariados, bem como de outros que venham a ser identificados no 
decurso dos trabalhos arqueológicos, de forma a evitar qualquer impacte sobre os sítios 
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arqueológicos e seus contextos estratigráficos. Em função dos resultados poderão ainda 
ser propostas e aprovadas pela DGPC/DRC outras medidas de salvaguarda que se 
considerem necessárias. 

e) A decisão sobre a metodologia de intervenção — prospeção, acompanhamento 
arqueológico, sondagem, escavação arqueológica ou outros — deverá ter em 
consideração, não apenas os critérios de extensão e de existência ou não de sítios 
arqueológicos previamente inventariados, mas também o tipo e potencial destrutivo 
das ações florestais previstas em cada projeto/exploração. 

f) Os trabalhos de campo desenvolvidos pelo arqueólogo: 

i. Deverão ser precedidos do estabelecimento da situação de referência relativa 
a cada projeto/exploração, incluindo a consulta e análise das fontes 
bibliográficas, cartográficas, documentais e sistemas de informação 
patrimoniais (de âmbito nacional, regional, municipal ou temático); 

ii. Deverão incidir não apenas nas áreas florestais/agrícolas, mas sobre todas as 
áreas a afetar no âmbito do projeto/exploração (estruturas de apoio à 
atividade florestal/agrícola, de drenagem ou rega, acessos viários, aceiros, 
etc.). 

g) No que se refere aos trabalhos de prospeção arqueológica, deverão ser consideradas e 
explicitadas em relatório as condições de visibilidade do solo através de uma 
classificação simplificada e sua representação cartográfica. 

h) Independentemente da sua dimensão, nas propriedades (ou parcela de propriedade) 
em cujo perímetro sejam preservados vestígios arqueológicos, deverão os 
proprietários/promotores, implementar a delimitação cartográfica, e 
preferencialmente a manutenção de um sistema de demarcação física no terreno dos 
sítios já inventariados, bem como de outros que venham a ser identificados no decurso 
dos trabalhos arqueológicos, de forma a evitar qualquer impacte sobre os sítios 
arqueológicos. 

i) O sistema de demarcação física dos sítios arqueológicos: 

i. Pode decorrer do ordenamento florestal, servindo como zona de 
descontinuidade ou de faixa de gestão combustível; 

ii. Carece de aprovação da DGPC/DRC em sede de PATA e/ou relatório; 

iii. Deverá ser construído em estrutura durável que se mantenha durante toda a 
fase de exploração; 

iv. A limpeza de vegetação, manutenção e gestão das áreas demarcadas são da 
responsabilidade do proprietário/promotor. 

j) No espírito da Lei n.°107/2001 de 8 de setembro, poderão os proprietários/promotores 
de projetos/explorações florestais promover, total ou parcialmente, a expensas suas, 
os trabalhos arqueológicos de cuja conclusão possa resultar a cessação das limitações 
impostas ao uso do terreno. 

(Circular - Termos de referência para procedimentos técnicos de salvaguarda do património arqueológico 
no âmbito de projetos/explorações florestais, DGPC, 2021) 
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5.5.5 Linhas elétricas 

A área da ZIF é atravessada por várias linhas elétricas de alta e média tensão, com uma extensão 
total de 102 317 metros, dos quais 309 metros são subterrâneos. As restrições desta 
infraestrutura estão associadas com faixas de gestão de combustível prevista no PMDFCI e com 
a legislação especifica. 

5.5.6 Marcos geodésicos 

Na área da ZIF encontra-se 18 marcos geodésicos (Quadro 21). As medidas especificas de 
proteção a marcos geodésicos constantes no Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, são as 
seguintes: 

1. Os marcos geodésicos e de triangulação cadastral ou outras referências construídas 
pelo Instituto Geográfico Português têm zonas de proteção que abrangem uma área 
em redor do sinal com o raio mínimo de 15 m; 

2. A extensão da zona de proteção é determinada, caso a caso em função da 
visibilidade que deve ser assegurada ao sinal construído e entre os diversos sinais;  

3. Os proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados dentro da zona de proteção 
referida não podem fazer plantações, construções e outras obras ou trabalhos de 
qualquer natureza que impeçam a visibilidade das direções constantes das minutas 
de triangulação revistas;  

4. Os projetos de obras ou planos de arborização na proximidade de marcos geodésicos 
ou de outras referências construídas pelo Instituto Geográfico Português não podem 
ser licenciados sem prévia autorização do Instituto Geográfico Português. 
(Atualmente, Direção Geral do Território) 

Quadro 21 – Marcos geodésicos na área da ZIF 

Designação Tipologia Ordem 

Outeirão Tronco Cone s/Cilindro 2.ª 

S. Pedro Tronco Cone s/Capela 2.ª 

Cabeça gorda Bolenbreano 3.ª 

Carrascal Bolenbreano 3.ª 

Ferros Bolenbreano 3.ª 

Moroiços Bolenbreano 3.ª 

Marreira Bolenbreano 3.ª 

Vanga Bolenbreano 3.ª 

Alcaboucia Bolenbreano 3.ª 

Bilharins Bolenbreano 3.ª 

Bulgão Bolenbreano 3.ª 

Caeiras Bolenbreano 3.ª 

Chaminé 2 Bolenbreano 3.ª 

Corte Bolenbreano 3.ª 

Quintas Bolenbreano 3.ª 

S. Lourenço Tronco Cone s/Capela 3.ª 

Vale Burgo Bolenbreano 3.ª 

Pasparda Bolenbreano 3.ª 
      



 PLANO DE GESTÃO FLORESTAL – “ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL DE PORTEL” 
  
 

56 
 
© 2022 – Florestas Sustentáveis. Todos os direitos reservados 

 

As restrições de utilidade pública identificadas na área de estudo encontram-se representadas 
na cartografia anexa (Carta de Condicionantes e Carta de Infra-estruturas). 

6. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS 

6.1 Caracterização dos Sistemas de Ocupação do Solo 

A ocupação do solo constitui um instrumento privilegiado para a monitorização da dinâmica do 
território, designadamente no que respeita à evolução dos espaços florestais. A informação 
relativa à ocupação do solo é, portanto, uma das principais bases de partida para qualquer 
processo de planeamento e ordenamento do território. 

A componente de ocupação do solo foi determinada através da utilização da informação 
proveniente da Carta de Ocupação do Solo (COS,2018), desenvolvida pela Direção-Geral do 
Território (DGT), tendo sido atualizadas as componentes de massas de água, áreas sociais 
(habitações isoladas), infraestruturas de transporte de água e as principais infraestruturas 
viárias (estradas nacionais e municipais com pavimento betuminoso). Esta atualização baseou-
se na fotointerpretação dos ortofotomapas provenientes da EDIA, 2019, constituindo assim um 
importante suporte para o planeamento das propostas de intervenção a realizar futuramente. 

A ocupação do solo da área de estudo foi classificada em 6 grandes sistemas de ocupação: Áreas 
agrícolas, áreas florestais, massas de água, área social, incultos e infraestruturas. 

As áreas agrícolas correspondem a terras aráveis, culturas anuais, culturas permanentes, prados 
e pastagens permanentes.  

As áreas florestais englobam todos os espaços que, de forma natural ou artificial, se encontram 
ocupados por povoamentos florestais, incluindo as galerias ripícolas, com um grau de coberto 
superior ou igual a 10%. Incluem-se nesta classe de espaço as áreas ardidas, desde que a sua 
ocupação anterior seja igualmente florestal, as áreas de povoamentos florestais sujeitos a corte 
raso, áreas de matos e as áreas arborizadas. 

Massas de água – áreas inundadas associadas a barragens, charcas e cursos de água. 

As áreas sociais são constituídas por áreas de habitação, podendo englobar desde áreas urbanas 
a habitações isoladas no espaço rural, bem como estruturas de apoio à agricultura, 
nomeadamente barracões, currais entre outros. 

Os incultos são áreas ocupadas por pedreiras. 

As infraestruturas correspondem a ferrovias e espaços associados e vias de comunicação com 
pavimento betuminoso. 

No Quadro 22, estão quantificados os sistemas de ocupação do solo e as classes de ocupação do 
solo na área em estudo. Como se pode verificar o sistema floresta, tem uma clara 
predominância em relação a todos os outros, ocupando cerca de 72,01% da área de estudo. 
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Quadro 22 – Distribuição das classes de ocupação do solo na área em estudo. 

Sistemas de 
Ocupação 

% da área 
total 

Ocupação do Solo Área (ha) 
% da área 

total 

Área Social 0,28% Área Social 55,43 0,280% 

Massas de Água 1,21% 
Barragens 234,55 1,183% 

Charcas 5,81 0,029% 

Infraestruturas 0,38% 
Rede viária 66,20 0,334% 

Infraestruturas EDIA 9,79 0,049% 

Agricultura 26,04% 

Culturas anuais 1739,79 8,777% 

Vinha 139,49 0,704% 

Pomar 97,24 0,491% 

Olival 1472,68 7,429% 

Pastagens com olival 1,26 0,006% 

Hortas 3,10 0,016% 

Pastagens 1708,56 8,619% 

Florestas 72,01% 

Montado de sobro 809,81 4,085% 

Montado de azinho 3474,59 17,529% 

Montado misto 2001,64 10,098% 

Sobreiral 6137,18 30,961% 

Azinhal 1364,57 6,884% 

Eucaliptal 24,32 0,123% 

Folhosas diversas 93,07 0,470% 

Pinheiro bravo 1,50 0,008% 

Pinheiro manso 232,77 1,174% 

Matos 135,47 0,683% 

Incultos 0,07% Pedreiras 13,59 0,069% 
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Figura 13. – Sistemas de Ocupação  

Como se observa na figura 13, os povoamentos dominados por azinho e sobro são a ocupação 
florestal mais representativa. 

A espécie florestal que predomina na área em estudo é o sobreiro, que se encontra 
representada em povoamentos puros e mistos com várias densidades ocupando uma área total 
de povoamentos puros de 6947 ha. A segunda espécie mais representativa é a azinheira que se 
apresenta em povoamentos puros e mistos, ocupando uma área total de povoamentos puros de 
4839 ha, seguido do pinheiro manso (232 ha), os matos (135 ha), eucalipto (24 ha) e por fim o 
pinheiro bravo (1,5 ha). 

±

Legenda:

Sistemas de Ocupação do Solo
Agricultura
Florestas
Incultos
Massas de Água
Infraestruturas
Área Social
Limite ZIF Portel
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Figura 14. – Ocupação Florestal 

6.2 Caracterização das Infraestruturas 

O espaço florestal exige um conjunto de infraestruturas que são necessárias à sua gestão e que, 
não sendo diretamente produtivas, concorrem para um correto e normal desenvolvimento da 
atividade.  
As infraestruturas florestais representam os elementos fundamentais de toda a organização do 
espaço florestal e prendem-se com a necessidade de providenciar passagem para os 
povoamentos florestais de todos os equipamentos, maquinaria e pessoal, de facilitar a remoção 
dos produtos florestais e de auxiliar na prevenção, deteção e combate aos incêndios florestais. 

No PMDCI do concelho de Portel, foram identificados 555,630 km de rede viária florestal.  

Segundo a Portaria n.º 133/2007 de 26 de Janeiro, entende-se por “pontos de água” quaisquer 
massas de água estrategicamente localizadas e permanentemente disponíveis para a utilização 
nas atividades de DFCI através de bombas, queda gravítica, veículos terrestres, meios aéreos 
ou outros, subdividindo-se em estruturas de armazenamento de água, planos de água e tomadas 
de água”. De uma forma geral, os planos de água dividem-se em artificiais e naturais. Os planos 
de água artificiais por sua vez dividem-se em albufeiras de barragem, albufeiras de açude, 
canais de rega e charcas.  

Na área de estudo, foram identificados 79 pontos de água com condições para serem usados 
em DFCI. 

±

Legenda:

Ocupação Florestal
Sobreiral
Azinhal
Montado de sobro
Montado de azinho
Montado misto
Pinheiro manso
Folhosas diversas
Matos
Eucaliptal
Pinheiro bravo
Limite ZIF Portel
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Figura 15. Infraestruturas 

Relativamente a outras infraestruturas, foram detetadas na área de estudo infraestruturas de 
apoio à atividade agroflorestal, nomeadamente apoios agrícolas, cercas, bebedouros, 
infraestruturas de transporte de energia, infraestruturas de transporte água e marcos 
geodésicos. 

7. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DA ZIF 

O setor florestal é um setor com uma grande importância para a economia nacional. A região 
do Alentejo demonstra uma vocação agroflorestal dos territórios e a subsequente valorização 
económica das suas produções. No entanto, embora a região PROF-ALT tenha uma elevada 
ocupação do seu território por espaços florestais, a riqueza criada na região das atividades 
transformadoras de base florestal são muito diminutas, o que também acontece na geração de 
emprego nas atividades de silvicultura e exploração florestal. 
A população ativa do concelho de Portel, concentram-se principalmente em atividades do setor 
terciário, conforme é possível visualizar no quadro seguinte.  

Quadro 23 - População ativa por setor nas freguesias da área de influência da ZIF 

        População economicamente ativa/Sector 

Distrito Freguesia Concelho 
População 

(2011) 
Primário  Secundário Terciário 

Évora 

Monte do Trigo 

Portel 

577 73 168 248 

Portel 1150 130 119 762 

Santana 215 76 38 66 

Vera Cruz 206 46 36 67 

  (Dados INE, 2011)            
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Legenda:

#* Marcos geodésicos
Rede de pontos de água (RPA)
# Aéreos
# Mistos
# Terrestres

Rede viária florestal (RVF)
Linhas transporte de energia

Massas de água
Infraestruturas de transporte
de água

 Albufeiras de barragens
Albufeiras de represas ou de 
açudes

Charcas
Limite ZIF Portel
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A região abrangida pelo concelho de Portel, embora servida por uma rica composição de 
espécies e de áreas de grande dimensão, não gera riqueza económica direta relevante, bem 
como o emprego gerado é de baixo nível tecnológico e técnico. A baixa intensidade das 
operações florestais e a fraca ocorrência de indústrias transformadoras, associado a muito 
baixas densidades populacionais, baixa escolaridade e, sobretudo, o acentuado envelhecimento 
da população, condicionam as expectativas para o desenvolvimento do setor florestal nesta 
região. 

Para lá da dimensão económica e social relevante do setor florestal, há a realçar ainda o papel 
fundamental que o setor tem para a criação e desenvolvimento do capital natural da região 
(ENF, 2015). A floresta é um recurso natural renovável onde as atividades florestais contribuem 
positivamente e potenciam um modelo de desenvolvimento sustentável da região, pela 
integração dos componentes intangíveis como os elementos sociais, culturais e ambientais. 
Além disso, o setor florestal contribui igualmente para o reforço da identidade regional e para 
a manutenção e proteção dos valores naturais, sociais e culturais da região.  

(Adaptado PROF-ALT) 

As áreas objeto deste PGF, segundo a Portaria n.º 54/2019 de 11 de Fevereiro, que aprova o 
PROF do Alentejo, estão classificadas na SRH Montados do Sado, Viana e Portel e  Campos de 
Évora e Reguengos que têm como principais funções, a produção, a proteção, a silvopastorícia, 
caça e pesca nas águas interiores e Conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e 
de geomonumentos. 

Seguidamente será efetuada uma breve súmula dos principais contributos desta propriedade 
para cada uma destas funções: 

7.1 Função de Produção  

Atualmente é exercida exploração produtiva na área de estudo, designadamente a exploração 
de cortiça (PD21), madeira de eucalipto (PD11) e madeira de pinheiro manso e pinheiro bravo 
(PD11 e PD12). No quadro seguinte, estão indicadas as subfunções e os objetivos de gestão 
tendo em conta as atividades desenvolvidas, atingidos através de técnicas adequadas de 
silvicultura, como sejam as podas de formação, desbastes, podas fitossanitárias, limpezas de 
mato, desramações, seleção de varas, adubações e calagens, entre outras. 

Quadro 24 - Objetivos de gestão associados à função de Produção (PROF) 

Código Subfunções Objetivos da Gestão Código 

PD 1 Produção de madeira 
Condução dos povoamentos PD 11 

Proteção da regeneração natural e das 
plantações 

PD 12 

PD 2 Produção de cortiça Condução do montado e sobreiral PD 21 

PD 3 Produção de biomassa para energia Condução dos povoamentos com objetivo de 
fornecimento de energia 

PD 31 

PD 4 Produção de frutos e sementes 
Condução dos povoamentos florestais para a 

produção de fruto 
PD 41 

PD 5 Produção de resinas naturais 
Condução dos povoamentos florestais para a 

produção de resina PD 51 

PD 6 Produção de outros materiais vegetais e 
orgânicos 

Condução dos povoamentos florestais para a 
produção de cogumelos 

PD 61 
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7.2 Proteção 

A Área de estudo encontra-se parcialmente inserida em REN, pelo que a proteção e recuperação 
do solo (PT21 e PT22), a condução e recuperação de galerias ripícolas (PT12 e PT13), devem 
ser consideradas nas operações a realizar na área de estudo. As restantes subfunções de 
proteção serão consideradas sempre que seja necessário. 

Quadro 25 - Objetivos de gestão associados à função de proteção (PROF) 

Código Subfunções Objetivos da Gestão Código 

PT 1 Proteção da rede hidrográfica 

Ordenamento e planeamento da floresta 
para proteção da rede hidrográfica PT 11 

Condução de povoamentos nas galerias 
ripícolas 

PT 12 

Recuperação de galerias ripícolas PT 13 

PT 2 Proteção contra a erosão hídrica e 
cheias 

Fixação de vertentes, correção torrencial 
e amortecimento de cheias PT 21 

Proteção e recuperação do solo PT 22 

PT 3 Proteção microclimática Instalação de cortinas de abrigo PT 31 

PT 4 Proteção ambiental 
Gestão dos espaços florestais com o 
objetivo de proteção, sequestro e 

armazenamento de carbono 
PT 41 

    
 

7.3 Função de Silvopastorícia, Caça e Pesca em águas interiores 

No que diz respeito à função silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores, a função está 
amplamente presente na área de estudo, sendo que a silvopastorícia é a atividade mais 
praticada em consociação com o mosaico florestal.  
Em relação à cinegética, conforme visto anteriormente no ponto 5.5 - Outros Ónus para a 
Gestão, praticamente toda a área de estudo está inserida em regime cinegético ordenado. 
Relativamente à Pesca, não existem concessões de pesca desportiva e o exercício de pesca 
lúdica é bastante comum nas comunidades locais.  
 
Desta forma, considera-se estarem presentes todas as subfunções e os objetivos de gestão da 
função de Silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores. 

Quadro 26 - Objetivos de gestão associados à função de Silvopastorícia, Caça e Pesca em 
águas interiores (PROF) 

Código Subfunções Objetivos da Gestão Código 

SILV 1 Suporte à caça e conservação das 
espécies cinegéticas 

Melhoria das condições de habitat, de 
alimentação e de proteção 

SILV 11 

SILV 2 Suporte à pastorícia 

Ordenamento de áreas de pastagem em 
povoamentos florestais SILV 21 

Instalação de pastagens SILV 22 

Condução do pastoreio SILV 23 

SILV 3 Suporte à apicultura Fomento das espécies melíferas SILV 31 

SILV 4 Suporte à pesca em águas 
interiores 

Melhoria das condições de habitat, de 
alimentação e de proteção 

SILV 41 

Melhoria do ordenamento dos recursos 
aquícolas e minimização de impactes SILV 42 
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7.4 Conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de 
geomonumentos 

A área da ZIF não contem, áreas classificadas ou geomonumentos.  
Os habitats e as espécies de fauna e flora mais representativas da área, encontram-se descritas 
no ponto 3. Caracterização Ecológica da Zona de Intervenção Florestal. 
Desta forma, devem ser consideradas na gestão as seguintes subfunções e os objetivos de gestão 
associados à função de Conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de 
geomonumentos. 

Quadro 27 - Objetivos de gestão associados à função de Conservação de habitats, de 
espécies da fauna e da flora e de geomonumentos (PROF) 

Código Subfunções Objetivos da Gestão Código 

CONS 2  Conservação de espécies da flora 
e da fauna protegida 

Ordenamento florestal para a conservação da 
flora e fauna CONS 2 1 

Conservação de núcleos florísticos de elevado 
valor natural 

CONS 2 2 

Conservação e fomento de habitats para a fauna 
com valor de conservação CONS 2 3 

CONS 4 Conservação de recursos Manutenção da diversidade genética dos 
povoamentos florestais 

CONS 41 
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B. MODELO DE EXPLORAÇÃO 

III. PLANO DE EXPLORAÇÃO E DE INTERVENÇÃO 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA GESTÃO 

Em termos de histórico da exploração agro-silvo-pastoril da área da ZIF, as áreas florestais 
produzem um rendimento regular proveniente da extração de cortiça, dos cortes de madeira, 
através da exploração das pastagens em sub-coberto e bolota como alimento para o gado e com 
a exploração da caça.  
Estas áreas são sujeitas com regularidade a operações de gestão, tais como o controlo da 
vegetação espontânea, aproveitamento da regeneração natural, podas de formação, 
desramações, tratamentos do solo, entre outras. Estas ações implementadas no âmbito do 
controlo da vegetação espontânea, têm como objetivos a diminuição da competição 
interespecífica e a diminuição da carga de combustível no âmbito da defesa da floresta contra 
incêndios. Relativamente às intervenções de aproveitamento da regeneração natural e podas 
de formação o principal objetivo é o rejuvenescimento do montado, sobretudo com ações nas 
árvores jovens.  
 
Observando o quadro seguinte, onde apresentamos uma análise dos dados dos inventários 
florestais nacionais (IFN) realizados desde 1995 até 2015, podemos verificar que a área de 
estudo é historicamente uma área florestal, principalmente composta por montados de sobro 
e azinho, consociada com exploração de gado em regime extensivo, formando assim um mosaico 
agro-silvo-pastoril.  
Ao longo do intervalo apresentado, observou-se uma pequena flutuação da área agrícola e um 
aumento nas áreas de matos e pastagens, nas águas interiores e zonas húmidas e no solo urbano, 
por outro lado verificou-se um pequeno decréscimo das áreas florestais. Nos improdutivos, 
durante os 20 anos estudados, a percentagem de ocupação manteve-se constante.  
Os dados do IFN são obtidos através da amostragem e classificação de 360 mil pontos, 
denominados fotopontos, uniformemente distribuídos por Portugal Continental, através da 
análise visual de imagens (fotointerpretação) e eventual análise em campo, caso fosse 
necessário. 
Neste caso foram selecionados os fotopontos que intercetam a área da ZIF (792 fotopontos), e 
os seus dados foram tratados de modo a espelhar a evolução (1995-20115) da ocupação do solo.  

Quadro 28 - Ocupação do solo presente no Inventário Nacional Florestal (1995-2015) 

Inventário 
Florestal Nacional 

Agricultura 
Águas Interiores e 

Zonas Húmidas 
Floresta Improdutivos 

Matos e 
Pastagens 

Urbano 

1995 17,30% 0,76% 61,11% 0,13% 20,20% 0,51% 

2005 16,79% 0,88% 60,10% 0,13% 21,59% 0,51% 

2010 16,92% 1,52% 56,31% 0,13% 24,62% 0,51% 

2015 17,42% 1,64% 57,32% 0,13% 22,85% 0,63% 
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Figura 16. Alteração da área florestal – IFN 1995, 2005, 2010 e 2015 
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Quadro 29 - Percentagem de coberto florestal por espécie 

 

0% < 5% 5 a 10 % 10 a 20 % 20 a 30 % 30 a 40 % 40 a 50 % 50 a 60 % 60, 70 % 70, 80 % 90 a 100 %
Plantação/

Sementeir
Total

1995 (total) 17,42% 3,66% 0,76% 31,57% 8,33% 6,69% 6,57% 3,28% 1,26% 0,25% 0,38% 1,26% 81,44%

Azinheira 0,25% 0,13% 23,48% 3,03% 3,16% 0,63% 0,76% 0,13% 0,13% 0,00% 0,00% 31,69%

Eucaliptos 0,25% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,38% 1,26% 2,53%

Improdutivos 0,13% 0,13%

Mato 0,51% 0,13% 0,63%

Outras folhosas 0,13%

Pastagem sequeiro 16,04% 2,78% 0,76% 19,57%

Pinheiro-bravo 0,25% 0,25%

Pinheiro-manso 0,13% 0,13% 0,25%

Sobreiro 0,51% 0,63% 7,45% 5,18% 3,41% 5,68% 2,40% 1,01% 26,26%

2005 (total) 17,68% 4,42% 1,01% 29,67% 8,59% 6,69% 5,18% 3,66% 1,64% 0,63% 0,38% 2,27% 81,82%

Azinheira 0,25% 21,59% 3,28% 3,03% 0,76% 0,51% 0,00% 0,13% 0,00% 0,13% 29,67%

Eucaliptos 0,25% 0,13% 0,25% 0,13% 0,25% 0,38% 1,14% 2,53%

Improdutivos 0,13% 0,13%

Mato 1,52% 0,38% 0,13% 2,02%

Outras folhosas 0,13% 0,13%

Pastagem sequeiro 15,66% 3,03% 0,88% 19,57%

Pinheiro-bravo 0,25% 0,25%

Pinheiro-manso 0,13% 0,25% 0,13% 0,25% 0,13% 0,38% 1,26%

Sobreiro 0,13% 0,63% 7,45% 4,92% 3,41% 4,29% 3,16% 1,52% 0,13% 0,63% 26,26%

2010 (total) 20,71% 5,30% 0,88% 28,28% 8,59% 6,31% 4,42% 4,04% 1,39% 0,25% 0,13% 0,76% 81,06%

Azinheira 0,38% 0,25% 19,57% 3,28% 2,90% 0,51% 0,38% 0,13% 0,00% 0,13% 27,53%

Eucaliptos 0,38% 0,38% 0,13% 0,13% 0,38% 0,13% 0,25% 1,77%

Improdutivos 0,13% 0,00% 0,13%

Mato 1,89% 0,25% 0,13% 2,27%

Matos altos 0,13% 0,13%

Outras folhosas 0,13% 0,13%

Pastagem sequeiro 18,18% 3,28% 0,76% 22,22%

Pinheiro-bravo 0,13% 0,13% 0,25%

Pinheiro-manso 0,25% 0,51% 0,25% 0,25% 0,25% 1,52%

Sobreiro 0,76% 7,70% 4,92% 3,41% 3,41% 3,28% 1,39% 0,13% 0,13% 25,13%

2015 (total) 17,42% 1,01% 5,05% 18,56% 18,43% 10,48% 5,81% 2,02% 1,39% 0,13% 80,30%

Azinheira 0,25% 11,49% 11,49% 4,17% 1,64% 0,25% 0,13% 29,42%

Eucaliptos 0,13% 0,13% 0,25%

Improdutivos 0,13% 0,13%

Mato 3,03% 3,03%

Matos altos 0,13% 0,13%

Outras folhosas 0,13% 0,13%

Pastagem sequeiro 13,64% 1,01% 5,05% 19,70%

Pinheiro-bravo 0,13% 0,13%

Pinheiro-manso 0,63% 0,38% 0,25% 0,25% 1,52%

Sobreiro 0,13% 6,31% 6,57% 6,06% 3,79% 1,64% 1,26% 0,13% 25,88%

Ocupação do Solo 

Florestal

Percentagem de Coberto
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8. COMPARTIMENTAÇÃO PARA EFEITOS DE GESTÃO 

A compartimentação da área de estudo para efeitos de gestão apresenta-se como uma ação de 
primordial importância na medida em que permite definir áreas homogéneas do ponto de vista 
de ocupação do solo e de composição de povoamentos florestais. 
A estrutura de ordenamento e de gestão adotada assenta numa visão macro da área de estudo, 
optou-se por usar a espécie e o tipo de povoamento para definir funções e objetivos de gestão 
em conformidade com o PROF em Vigor. Desta forma, assume-me como modelo de gestão, os 
modelos de silvicultura que constam no PROF Alentejo.  
No ponto de vista da propriedade/exploração o ordenamento do território passa por uma 
hierarquização em que a unidade principal é a “Unidade Operativa de Gestão” (UOG), seguida 
da unidade “Talhão” e, por último, a menor unidade de planeamento, a “Parcela”. No presente 
plano apenas será utilizada a caracterização macro.  
 
De notar que, aquando da compartimentação, foram excluídas as áreas agrícolas, áreas sociais 
e infraestruturas existentes (caminhos, estradões e aceiros), onde não foi identificada qualquer 
espécie florestal com inclusão no PGF. 
 
De seguida, apresenta-se um quadro resumo da compartimentação e da gestão associada.  

Quadro 30 - Compartimentação e gestão associada 

Espécie Povoamentos  Gestão  Objetivos de Gestão 

Azinheira 

Montados de Azinheira 

Produção de frutos e 
sementes (PD4), Suporte à 

caça e conservação das 
espécies cinegéticas (SILV1) e 
Suporte à pastorícia (SILV2) 

Condução dos povoamentos florestais para a 
produção de fruto (PD41)  
Melhoria das condições de habitat, de alimentação e 
de proteção (SILV 11) 
Ordenamento de áreas de pastagem em 
povoamentos florestais (SILV 21) 

Azinhal 
Instalação de pastagens (SILV 22) 

Condução do pastoreio (SILV 23) 

Montados mistos de Azinheira e Sobreiro 

Modelo de silvicultura AZ1  - Povoamento puro de 
Azinheira (Azinhal), para produção de fruto e/ou 
lenho, em alto fuste. 
Modelo de silvicultura AZ2  - Povoamento puro de 
Azinheira em montado, para produção de fruto e 
silvopastorícia. 
Povoamento misto de Azinheira e Sobreiro (em 
montado), para produção de fruto e/ou lenho e 
cortiça (AZ.SB) 

Sobreiro 

Montados de Sobreiro 

Produção de cortiça (PD 2), 
Produção de frutos e 

sementes (PD4), Suporte à 
caça e conservação das 

espécies cinegéticas (SILV1) e 
Suporte à pastorícia (SILV2) 

Condução do montado e sobreiral (PD 21) 

Melhoria das condições de habitat, de alimentação e 
de proteção (SILV 11) 
Ordenamento de áreas de pastagem em 
povoamentos florestais (SILV 21) 

Sobreiral 

Instalação de pastagens (SILV 22) 

Condução do pastoreio (SILV 23) 
Modelo de silvicultura SB1 - Povoamento puro de 
Sobreiro em sobreiral, para produção de cortiça. 

Povoamentos mistos de Sobreiro e 
Azinheira 

Modelo de silvicultura SB2 - Povoamento puro de 
Sobreiro em montado, para produção de cortiça e 
silvopastorícia. 
Modelo de silvicultura SB.AZ - Povoamento misto de 
Sobreiro e Azinheira (em montado), para produção 
de fruto e/ou lenho e cortiça. 

Eucalipto Povoamentos de Eucalipto Produção de madeira (PD 1) Condução dos povoamentos (PD 11) 
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Espécie Povoamentos  Gestão  Objetivos de Gestão 

Modelo de Silvicultura EC1 - Povoamento puro de 
Eucalipto, em talhadia, para produção de lenho para 
trituração. 

Pinheiro 
manso Povoamentos de Pinheiro manso 

Produção de madeira (PD1), 
Produção de frutos e 

sementes (PD4), Suporte à 
caça e conservação das 

espécies cinegéticas (SILV1), 
Proteção contra a erosão 
hídrica e cheias (PT2) e 

Proteção ambiental (PT4) 

Condução dos povoamentos (PD 11) 
Condução dos povoamentos florestais para a 
produção de fruto (PD41) 

Proteção e recuperação do solo (PT 22) 

Gestão dos espaços florestais com o objetivo de 
proteção, sequestro e armazenamento de carbono 
(PT 41) 
Modelo de Silvicultura PM1 - Povoamento puro de 
Pinheiro manso, para produção de lenho e fruto. 

Pinheiro 
bravo Povoamentos de Pinheiro bravo 

Produção de madeira (PD1), 
Produção de resinas naturais 

(PD5), Suporte à caça e 
conservação das espécies 

cinegéticas (SILV1), Proteção 
contra a erosão hídrica e 
cheias (PT2) e Proteção 

ambiental (PT4) 

Condução dos povoamentos (PD 11) 
Condução dos povoamentos florestais para a 
produção de resina (PD 51) 

Proteção e recuperação do solo (PT 22) 

Gestão dos espaços florestais com o objetivo de 
proteção, sequestro e armazenamento de carbono 
(PT 41) 
Modelo de Silvicultura PB - Povoamento puro de 
Pinheiro bravo para produção de lenho 

Folhosas 
diversas Galerias ripícolas e zonas húmidas 

Proteção da rede hidrográfica 
(PT 1), Proteção contra a 

erosão hídrica e cheias (PT 2) 

Ordenamento e planeamento da floresta para 
proteção da rede hidrográfica (PT11) 
Condução de povoamentos nas galerias ripícolas 
(PT12) 
Recuperação de galerias ripícolas (PT13) 

Proteção e recuperação do solo (PT22) 

Modelo de Silvicultura RI - Povoamento misto de 
Ripícolas, para proteção 

        

8.1 Objetivos de Gestão 

Os objetivos de gestão são um conjunto de intenções e ações que ao serem implementadas, 
pretendem impulsionar e incrementar as produtividades dos povoamentos florestais com vista 
à sua maior rentabilidade económica e maior valor ecológico. Neste sentido, são apresentados 
nos quadros seguintes, os modelos de silvicultura adaptados do PROF Alentejo para cumprir 
com os objetivos delineados para cada tipologia de ocupação do solo existente na área de 
estudo. 

Quadro 31   - AZ1 - Povoamento puro de Azinheira (Azinhal), para produção de fruto e/ou 
lenho, em alto fuste. 

Intervenção Descrição da Intervenção 

Instalação por: 

Regeneração 
natural  

É o método de instalação que pressupõe menores custos, e garante indivíduos mais adaptados às 
condições microestacionais. Contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável, ou no 
caso de existência de herbivoria aconselhando-se nestes casos combinar com regeneração natural 
assistida com sementeira, para homogeneizar espacialmente a densidade. Deve usar-se como área 
disponível de referência 16 m2 a 25 m2. 

Sementeira  
A realizar no repouso vegetativo, entre outubro e novembro, às primeiras chuvas, em zonas de 
verão mais seco, ou até mais tarde em situações mais chuvosas. Não é viável quando existe o risco 
das sementes serem consumidas por animais. Densidade inicial entre 400 e 625 árvores por ha. 

Plantação  

É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Permite a 
utilização de plantas melhoradas. Realizar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial 
entre 400 e 625 árvores por ha. 
Quanto mais baixa for a densidade de plantação maior deve ser a exigência com a qualidade das 
plantas a utilizar. 



 PLANO DE GESTÃO FLORESTAL – “ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL DE PORTEL” 
  
 

69 
 
© 2022 – Florestas Sustentáveis. Todos os direitos reservados 

 

Intervenção Descrição da Intervenção 

Controlo da vegetação  

Tem como objetivo reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais. Efetuar quando a 
vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Inicialmente 
controlar apenas em redor das mesmas, pelo efeito protetor da vegetação acompanhante. O 
controlo da vegetação deve ser realizado sem recurso à mobilização do solo. 

Poda de formação  

Na primeira intervenção deve ser dada prioridade, no sentido topo-base, à eliminação de 
forquilhas (caso existam), ramos com inserção aguda ou com forte tendência para engrossar, com 
diâmetro inferior a 4 cm seguida da eliminação dos ramos mais próximos do solo até 1/3 dos 
ramos vivos. Nas intervenções seguintes corrigir qualquer anomalia e acabar de desramar o fuste 
até à altura de no mínimo 3 metros. 

Desbaste  

Utilizar o desbaste pelo alto misto, com seleção de árvores de futuro de acordo com a sua 
distribuição espacial, produção de fruto doce e conformação da árvore (fuste alto e copa 
equilibrada). O grau de coberto das copas após desbaste deve ser 50 % a 80%, à exceção do 
primeiro desbaste devido à dimensão das árvores jovens (especialmente devido à aplicação das 
podas de formação propostas) 

Regeneração  

Tem como objetivo a manutenção de grau de coberto contínuo e produção de fruto constante de 
forma a manter a sustentabilidade económica e ecológica do sistema. Deve realizar-se quando na 
estrutura do povoamento deixarem de existir árvores na classe de PAP de 30 a 70 cm. O regime de 
regeneração deve ser definido otimizando o momento, intensidade de regeneração e distribuição 
espacial das árvores de acordo com os objetivos definidos para o povoamento. Deve-se usar como 
referência a área por árvore de regeneração entre 16-25 m2. A área a regenerar, definida de 
acordo com o plano de gestão pecuário (sub-parcelas na folha), deve ser vedada ao pastoreio por 
um período de tempo que varia de 5 anos (ovinos) a 20 anos (bovinos e equinos). 

Corte de realização  
Corresponde ao termo de explorabilidade. De forma a promover uma estrutura irregular em 
coberto contínuo devem-se utilizar os cortes salteados. 

      

 

Quadro 32  - AZ2 - Povoamento puro de Azinheira em montado, para produção de fruto e 
silvopastorícia. 

Intervenção Descrição da Intervenção 

Instalação 
por: 

Regeneração 
natural 

É o método de instalação que pressupõe menores custos, e garante indivíduos mais adaptados às 
condições microestacionais. Contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável, 
aconselhando-se nestes casos combinar com regeneração natural assistida com sementeira, para 
homogeneizar espacialmente a densidade. Deve usar-se como área disponível de referência 16 m2 
a 25 m2. 

Sementeira 
A realizar no repouso vegetativo, entre outubro e novembro, às primeiras chuvas, em zonas de 
verão mais seco, ou até mais tarde em situações mais chuvosas. Não é viável quando existe o risco 
das sementes serem consumidas por animais. Densidade inicial entre 400 e 625 árvores por ha. 

Plantação 

É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Permite a 
utilização de plantas melhoradas. Realizar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial 
entre 400 e 625 árvores por ha. Quanto mais baixa for a densidade de plantação maior deve ser a 
exigência com a qualidade das plantas a utilizar. 

Controlo da vegetação 

Tem como objetivo reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais. Efetuar quando a 
vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Inicialmente 
controlar apenas em redor das mesmas, pelo efeito protetor da vegetação acompanhante. O 
controlo da vegetação deve ser realizado sem recurso à mobilização do solo. 

Poda de formação 

Na primeira intervenção deve ser dada prioridade, no sentido topo-base, à eliminação de forquilhas 
(caso existam), ramos com inserção aguda ou com forte tendência para engrossar, com diâmetro 
inferior a 4 cm seguida da eliminação dos ramos mais próximos do solo até 1/3 dos ramos vivos. 
Nas intervenções seguintes corrigir qualquer anomalia e acabar de desramar o fuste até à altura 
de no mínimo 3 metros. 

Instalação de pastagem 
O controlo da vegetação deve ser realizado sem recurso à mobilização do solo e a instalação e/ou 
melhoramento de pastagens deverá utilizar técnicas de sementeira direta acompanhada ou não de 
melhoramento do pH e da fertilidade do solo. 

Adubação / Calagem 

Esta operação tem como objetivo restaurar a fertilidade do solo. Com este procedimento pretende-
se revitalizar os povoamentos e prevenir o aparecimento de pragas e doenças, pois ao diminuir a 
debilidade do montado provocada por carências nutritivas aumenta-se a sua capacidade de defesa 
a agentes bióticos nefastos. A restauração da fertilidade do solo será realizada com recurso a um 
adubo rico em fósforo e com algum poder corretivo, em que se pretende aplicar cerca de 200 kg/ha 
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Intervenção Descrição da Intervenção 

de adubo. A operação propriamente dita de adubação consistirá apenas na distribuição do adubo 
por meio de um distribuidor centrífugo. A ação corretiva será reforçada com a aplicação de calcário 
dolomítico à razão de 500 kg/ha. 

Desbaste 

Utilizar o desbaste pelo alto misto, com seleção de árvores de futuro de acordo com a sua 
distribuição espacial, qualidade do fruto e conformação da árvore (fuste alto e copa equilibrada). 
O grau de coberto das copas após desbaste deve ser 40 % a 60%, à exceção do primeiro desbaste 
devido à dimensão das árvores jovens (especialmente devido à aplicação das podas de formação 
propostas) 

Regeneração 

Tem como objetivo a manutenção de grau de coberto contínuo e produção de fruto constante de 
forma a manter a sustentabilidade económica e ecológica do sistema. Deve realizar-se quando na 
estrutura do povoamento deixarem de existir árvores na classe de PAP de 30 a 70 cm. O regime de 
regeneração deve ser definido otimizando o momento, intensidade de regeneração e distribuição 
espacial das árvores de acordo com os objetivos definidos para o povoamento. Deve-se usar como 
referência a área por árvore de regeneração entre 16-25 m2. A área a regenerar definida de acordo 
com o plano de gestão pecuário (sub-parcelas na folha) deve ser vedada ao pastoreio por um 
período de tempo que varia de 5 anos (ovinos) a 20 anos (bovinos e equinos). 

Corte de realização 
Corresponde ao termo de explorabilidade. De forma a promover uma estrutura irregular em coberto 
contínuo devem-se utilizar os cortes salteados. 

      

Quadro 33 - AZ.SB - Povoamento misto de Azinheira e Sobreiro (em montado), para 
produção de fruto e/ou lenho e cortiça 

Intervenção Descrição da Intervenção 

Instalação por: 

Regeneração 
natural  

É o método de instalação que pressupõe menores custos, e garante indivíduos mais adaptados às 
condições microestacionais. Contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável, ou 
no caso de existência de herbivoria aconselhando-se nestes casos combinar com regeneração 
natural assistida com sementeira, para homogeneizar espacialmente a densidade. Deve usar-se 
como área disponível de referência 16 m2 a 25 m2. 

Sementeira  

A realizar no repouso vegetativo, entre outubro e novembro, às primeiras chuvas, em zonas de 
verão mais seco, ou até mais tarde em situações mais chuvosas. Não é viável quando existe o 
risco das sementes serem consumidas por animais. Densidade inicial entre 400 e 625 árvores por 
ha. 

Plantação  

É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Permite a 
utilização de plantas melhoradas. Realizar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial 
entre 400 e 625 árvores por ha. Quanto mais baixa for a densidade de plantação maior deve ser a 
exigência com a qualidade das plantas a utilizar 

Controlo da vegetação 

Tem como objetivo reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais. Efetuar quando a 
vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Inicialmente 
controlar apenas em redor das mesmas, pelo efeito protetor da vegetação acompanhante. O 
controlo da vegetação deve ser realizado sem recurso à mobilização do solo. 

Poda de formação  

Na primeira intervenção deve ser dada prioridade, no sentido topo-base, à eliminação de 
forquilhas (caso existam), ramos com inserção aguda ou com forte tendência para engrossar, com 
diâmetro inferior a 4 cm seguida da eliminação dos ramos mais próximos do solo até 1/3 dos 
ramos vivos. Nas intervenções seguintes corrigir qualquer anomalia e acabar de desramar o fuste 
até à altura de no mínimo 3 metros. 

Desbaste  

Utilizar o desbaste pelo alto misto, com seleção de árvores de futuro de acordo com a sua 
distribuição espacial, produção de fruto e/ou cortiça e conformação da árvore (fuste alto e copa 
equilibrada). O grau de coberto das copas após desbaste deve ser 40 % a 60%, à exceção do 
primeiro desbaste devido à dimensão das árvores jovens (especialmente devido à aplicação das 
podas de formação propostas) 

Desboia e descortiçamento  

O PAP (perímetro do tronco a 1,3 m do solo) mínimo é de 70 cm e a altura máxima a descortiçar 
não pode exceder o dobro do PAP. Respeitar as alturas máximas de descortiçamento e a idade 
mínima de criação de cortiça fixadas pela legislação em vigor. O intervalo mínimo entre 
descortiçamentos é de 9 anos. Até à maturidade é aconselhável registar a qualidade da cortiça, 
na árvore, como auxiliar do planeamento do desbaste. 

Regeneração  

Tem como objetivo a manutenção de grau de coberto contínuo e produção de fruto e/ou cortiça 
constante de forma a manter a sustentabilidade económica e ecológica do sistema. Deve 
realizar-se quando na estrutura do povoamento deixarem de existir árvores na classe de PAP de 
30 a 70 cm. O regime de regeneração deve ser definido otimizando o momento, intensidade de 
regeneração e distribuição espacial das árvores de acordo com os objetivos definidos para o 
povoamento. Deve-se usar como referência a área por árvore de regeneração entre 16-25 m2. A 
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Intervenção Descrição da Intervenção 

área a regenerar, definida de acordo com o plano de gestão pecuário (sub-parcelas na folha), deve ser 

vedada ao pastoreio por um período de tempo que varia de 5 anos (ovinos) a 20 anos (bovinos e equinos). 

Corte de realização  Corresponde ao termo de explorabilidade. De forma a promover uma estrutura irregular em 
coberto contínuo devem-se utilizar os cortes salteados. 

      

Quadro 34 - SB1 - Povoamento puro de Sobreiro em sobreiral, para produção de cortiça 

Intervenção Descrição da Intervenção 

Instalação por: 

Regeneração 
natural  

É o método de instalação que pressupõe menores custos, e garante indivíduos mais adaptados às 
condições microestacionais. Contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável, 
aconselhando-se nestes casos combinar com regeneração natural assistida com sementeira, para 
homogeneizar espacialmente a densidade. Deve usar-se como área disponível de referência 16 
m2 a 25 m2. 

Sementeira  
A realizar entre outubro e novembro, às primeiras chuvas, em zonas de verão mais seco, ou até 
mais tarde em situações mais chuvosas. Não é viável quando existe o risco das sementes serem 
consumidas por animais. Densidade inicial entre 400 e 625 árvores por ha. 

Plantação  

Permite a utilização de plantas melhoradas. A realizar entre outubro e novembro, às primeiras 
chuvas, em zonas de verão mais seco, ou até mais tarde em situações mais chuvosas. Densidade 
inicial entre 400 e 625 árvores por ha. Quanto mais baixa for a densidade de plantação maior 
deve ser a exigência com a qualidade das plantas a utilizar. 

Controlo da vegetação  

Tem como objetivo reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais. Efetuar quando a 
vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Inicialmente 
controlar apenas em redor das mesmas, pelo efeito protetor da vegetação acompanhante. O 
controlo da vegetação deve ser realizado sem recurso à mobilização do solo. 

Poda de formação  

Na primeira intervenção deve ser dada prioridade, no sentido topo-base, à eliminação de 
forquilhas (caso existam), ramos com inserção aguda ou com forte tendência para engrossar, com 
diâmetro inferior a 4 cm seguida da eliminação dos ramos mais próximos do solo até 1/3 dos 
ramos vivos. Nas intervenções seguintes corrigir qualquer anomalia e acabar de desramar o fuste 
até à altura de no mínimo 3 metros. 

Desbaste  

Utilizar o desbaste pelo alto misto, com seleção de árvores de futuro de acordo com a sua 
distribuição espacial, qualidade da cortiça e conformação da árvore (fuste alto e copa 
equilibrada). O primeiro desbaste deve ser contemporâneo do 2º descortiçamento ou caso não 
seja possível, do primeiro (devido à necessidade de selecionar as árvores com a melhor qualidade 
de cortiça). O grau de coberto das copas após desbaste deve ser 50 % a 80%, à exceção do 
primeiro desbaste, devido à dimensão das árvores jovens (especialmente devido à aplicação das 
podas de formação propostas) 

Desboia e descortiçamento  

O PAP (perímetro do tronco a 1,3 m do solo) mínimo é de 70 cm e a altura máxima a descortiçar 
não pode exceder o dobro do PAP. Respeitar as alturas máximas de descortiçamento e a idade 
mínima de criação de cortiça fixadas pela legislação em vigor. O intervalo mínimo entre 
descortiçamentos é de 9 anos. Até à maturidade é aconselhável registar a qualidade da cortiça, 
na árvore, como auxiliar do planeamento do desbaste. 

Regeneração  

Tem como objetivo a manutenção de grau de coberto contínuo e produção de cortiça constante 
de forma a manter a sustentabilidade económica e ecológica do sistema. Deve realizar-se quando 
na estrutura do povoamento deixarem de existir árvores na classe de PAP de 30 a 70 cm. O 
regime de regeneração deve ser definido otimizando o momento, intensidade de regeneração e 
distribuição espacial das árvores de acordo com os objetivos definidos para o povoamento. Deve-
se usar como referência a área por árvore de regeneração entre 16-25 m2. 

Corte de realização  
Corresponde ao termo de explorabilidade. De forma a promover uma estrutura irregular em 
coberto contínuo devem-se utilizar os cortes salteados. 
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Quadro 35 - SB2 - Povoamento puro de Sobreiro em montado, para produção de cortiça e 
silvopastorícia. 

Intervenção Descrição da Intervenção 

Instalação 
por: 

Regeneração 
natural 

É o método de instalação que pressupõe menores custos, e garante indivíduos mais adaptados às 
condições microestacionais. Contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável, 
aconselhando-se nestes casos combinar com regeneração natural assistida com sementeira, para 
homogeneizar espacialmente a densidade. Deve usar-se como área disponível de referência 16 m2 a 
25 m2. 

Sementeira 
A realizar no repouso vegetativo, entre outubro e novembro, às primeiras chuvas, em zonas de verão 
mais seco, ou até mais tarde em situações mais chuvosas. Não é viável quando existe o risco das 
sementes serem consumidas por animais. Densidade inicial entre 400 e 625 árvores por ha. 

Plantação 

É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Permite a 
utilização de plantas melhoradas. Realizar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial entre 
400 e 625 árvores por ha. Quanto mais baixa for a densidade de plantação maior deve ser a exigência 
com a qualidade das plantas a utilizar. 

Controlo da vegetação 

Tem como objetivo reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais. Efetuar quando a 
vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Inicialmente 
controlar apenas em redor das mesmas, pelo efeito protetor da vegetação acompanhante. O controlo 
da vegetação deve ser realizado sem recurso à mobilização do solo. 

Poda de formação 

Na primeira intervenção deve ser dada prioridade, no sentido topo-base, à eliminação de forquilhas 
(caso existam), ramos com inserção aguda ou com forte tendência para engrossar, com diâmetro 
inferior a 4 cm seguida da eliminação dos ramos mais próximos do solo até 1/3 dos ramos vivos. Nas 
intervenções seguintes corrigir qualquer anomalia e acabar de desramar o fuste até à altura de no 
mínimo 3 metros. 

Desbaste 

Utilizar o desbaste pelo alto misto, com seleção de árvores de futuro de acordo com a sua distribuição 
espacial, qualidade do fruto e conformação da árvore (fuste alto e copa equilibrada). O grau de 
coberto das copas após desbaste deve ser 40 % a 60%, à exceção do primeiro desbaste devido à 
dimensão das árvores jovens (especialmente devido à aplicação das podas de formação propostas). 

Instalação de pastagem 
O controlo da vegetação deve ser realizado sem recurso à mobilização do solo e a instalação e/ou 
melhoramento de pastagens deverá utilizar técnicas de sementeira direta acompanhada ou não de 
melhoramento do pH e da fertilidade do solo. 

Adubação / Calagem 

Esta operação tem como objetivo restaurar a fertilidade do solo. Com este procedimento pretende-
se revitalizar os povoamentos e prevenir o aparecimento de pragas e doenças, pois ao diminuir a 
debilidade do montado provocada por carências nutritivas aumenta-se a sua capacidade de defesa a 
agentes bióticos nefastos. A restauração da fertilidade do solo será realizada com recurso a um adubo 
rico em fósforo e com algum poder corretivo, em que se pretende aplicar cerca de 200 kg/ha de 
adubo. A operação propriamente dita de adubação consistirá apenas na distribuição do adubo por 
meio de um distribuidor centrífugo. A ação corretiva será reforçada com a aplicação de calcário 
dolomítico à razão de 500 kg/ha. 

Desboia e descortiçamento 

O PAP (perímetro do tronco a 1,3 m do solo) mínimo é de 70 cm e a altura máxima a descortiçar não 
pode exceder o dobro do PAP. Respeitar as alturas máximas de descortiçamento e a idade mínima 
de criação de cortiça fixadas pela legislação em vigor. O intervalo mínimo entre descortiçamentos é 
de 9 anos. Até à maturidade é aconselhável registar a qualidade da cortiça, na árvore, como auxiliar 
do planeamento do desbaste. 

Regeneração 

Tem como objetivo a manutenção de grau de coberto contínuo e produção de fruto constante de 
forma a manter a sustentabilidade económica e ecológica do sistema. Deve realizar-se quando na 
estrutura do povoamento deixarem de existir árvores na classe de PAP de 30 a 70 cm. O regime de 
regeneração deve ser definido otimizando o momento, intensidade de regeneração e distribuição 
espacial das árvores de acordo com os objetivos definidos para o povoamento. Deve-se usar como 
referência a área por árvore de regeneração entre 16-25 m2. A área a regenerar definida de acordo 
com o plano de gestão pecuário (sub-parcelas na folha) deve ser vedada ao pastoreio por um período 
de tempo que varia de 5 anos (ovinos) a 20 anos (bovinos e equinos). 

Corte de realização Corresponde ao termo de explorabilidade. De forma a promover uma estrutura irregular em coberto 
contínuo devem-se utilizar os cortes salteados. 
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Quadro 36 - SB.AZ - Povoamento misto de Sobreiro e Azinheira (em montado), para 
produção de fruto e/ou lenho e cortiça. 

Intervenção Descrição da Intervenção 

Instalação 
por: 

Regeneração 
natural 

É o método de instalação que pressupõe menores custos, e garante indivíduos mais adaptados às 
condições microestacionais. Contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável, 
aconselhando-se nestes casos combinar com regeneração natural assistida com sementeira, para 
homogeneizar espacialmente a densidade. Deve usar-se como área disponível de referência 16 m2 a 
25 m2. 

Sementeira 
A realizar no repouso vegetativo, entre outubro e novembro, às primeiras chuvas, em zonas de verão 
mais seco, ou até mais tarde em situações mais chuvosas. Não é viável quando existe o risco das 
sementes serem consumidas por animais. Densidade inicial entre 400 e 625 árvores por ha. 

Plantação 

É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Permite a 
utilização de plantas melhoradas. Realizar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial entre 
400 e 625 árvores por ha. Quanto mais baixa for a densidade de plantação maior deve ser a exigência 
com a qualidade das plantas a utilizar. 

Controlo da vegetação 

Tem como objetivo reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais. Efetuar quando a 
vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Inicialmente 
controlar apenas em redor das mesmas, pelo efeito protetor da vegetação acompanhante. O controlo 
da vegetação deve ser realizado sem recurso à mobilização do solo. 

Poda de formação 

Na primeira intervenção deve ser dada prioridade, no sentido topo-base, à eliminação de forquilhas 
(caso existam), ramos com inserção aguda ou com forte tendência para engrossar, com diâmetro 
inferior a 4 cm seguida da eliminação dos ramos mais próximos do solo até 1/3 dos ramos vivos. Nas 
intervenções seguintes corrigir qualquer anomalia e acabar de desramar o fuste até à altura de no 
mínimo 3 metros. 

Desbaste 

Utilizar o desbaste pelo alto misto, com seleção de árvores de futuro de acordo com a sua distribuição 
espacial, qualidade do fruto e conformação da árvore (fuste alto e copa equilibrada). O grau de 
coberto das copas após desbaste deve ser 40 % a 60%, à exceção do primeiro desbaste devido à 
dimensão das árvores jovens (especialmente devido à aplicação das podas de formação propostas) 

Adubação / Calagem 

Esta operação tem como objetivo restaurar a fertilidade do solo. Com este procedimento pretende-
se revitalizar os povoamentos e prevenir o aparecimento de pragas e doenças, pois ao diminuir a 
debilidade do montado provocada por carências nutritivas aumenta-se a sua capacidade de defesa a 
agentes bióticos nefastos. A restauração da fertilidade do solo será realizada com recurso a um adubo 
rico em fósforo e com algum poder corretivo, em que se pretende aplicar cerca de 200 kg/ha de 
adubo. A operação propriamente dita de adubação consistirá apenas na distribuição do adubo por 
meio de um distribuidor centrífugo. A ação corretiva será reforçada com a aplicação de calcário 
dolomítico à razão de 500 kg/ha. 

Desboia e descortiçamento 

O PAP (perímetro do tronco a 1,3 m do solo) mínimo é de 70 cm e a altura máxima a descortiçar não 
pode exceder o dobro do PAP. Respeitar as alturas máximas de descortiçamento e a idade mínima 
de criação de cortiça fixadas pela legislação em vigor. O intervalo mínimo entre descortiçamentos é 
de 9 anos. Até à maturidade é aconselhável registar a qualidade da cortiça, na árvore, como auxiliar 
do planeamento do desbaste. 

Regeneração 

Tem como objetivo a manutenção de grau de coberto contínuo e produção de fruto constante de 
forma a manter a sustentabilidade económica e ecológica do sistema. Deve realizar-se quando na 
estrutura do povoamento deixarem de existir árvores na classe de PAP de 30 a 70 cm. O regime de 
regeneração deve ser definido otimizando o momento, intensidade de regeneração e distribuição 
espacial das árvores de acordo com os objetivos definidos para o povoamento. Deve-se usar como 
referência a área por árvore de regeneração entre 16-25 m2. A área a regenerar definida de acordo 
com o plano de gestão pecuário (sub-parcelas na folha) deve ser vedada ao pastoreio por um período 
de tempo que varia de 5 anos (ovinos) a 20 anos (bovinos e equinos). 

Corte de realização 
Corresponde ao termo de explorabilidade. De forma a promover uma estrutura irregular em coberto 
contínuo devem-se utilizar os cortes salteados. 
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Quadro 37 - PM1 - Povoamento puro de Pinheiro manso, para produção de lenho e fruto. 

Intervenção Descrição da Intervenção 

Instalação 
por: 

Regeneração 
natural 

Em povoamentos já instalados, pode ser assegurada por assentamento de cortes sucessivos. É o 
método de instalação que pressupõe menores custos, e garante indivíduos mais adaptados às 
condições microestacionais. Contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável, 
aconselhando-se nestes casos combinar com regeneração natural assistida com sementeira, para 
homogeneizar espacialmente a densidade. Deve usar-se como área disponível de referência 9 m2 a 
16 m2. 

Sementeira 
A realizar entre outubro e novembro, às primeiras chuvas, em zonas de verão mais seco, ou até mais 
tarde em situações mais chuvosas. Não é viável quando existe o risco das sementes serem consumidas 
por animais. Densidade inicial entre 625 e 1100 árvores por ha. 

Plantação 

Permite a utilização de plantas melhoradas A realizar entre outubro e novembro, às primeiras 
chuvas, em zonas de verão mais seco, ou até mais tarde em situações mais chuvosas. Densidade 
inicial entre 625 e 1100 árvores por ha. Quanto mais baixa for a densidade de plantação maior deve 
ser a exigência com a qualidade das plantas a utilizar. 

Enxertia 

A enxertia antecipa a produção de fruto, sendo geralmente feita no campo em plantas jovens 
utilizando enxertos de plantas adultas boas produtoras de fruto. Caso o povoamento não esteja 
instalado a compasso definitivo devem apenas ser enxertadas as árvores que atingirão o final da 
revolução. 

Controlo da vegetação 

Tem como objetivo reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais. Efetuar quando a 
vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Inicialmente 
controlar apenas em redor das mesmas, pelo efeito protetor da vegetação acompanhante. O controlo 
da vegetação deve ser realizado sem recurso à mobilização do solo. 

Controlo de vegetação 
suplementar 

Tem como objetivo reduzir o risco de incêndio. Realizar quando o estrato arbustivo entra em 
contacto com a parte inferior da copa. Efetuar mecânica ou manualmente nas entrelinhas. 

Desramação 

Realiza-se com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira através do aumento da proporção de 
lenho limpo. A efetuar nas plantas com tendência para ramificar junto ao solo de modo a promover 
árvores com o fuste limpo e preferencialmente direito até 3 m. Não ultrapassar 1/3 da altura total 
da planta. Nas árvores em frutificação cortar os ramos inferiores, que não produzem flores femininas. 

Adubação 

Esta operação tem como objetivo restaurar a fertilidade do solo. Com este procedimento pretende-
se revitalizar os povoamentos e prevenir o aparecimento de pragas e doenças, pois ao diminuir a 
debilidade do montado provocada por carências nutritivas aumenta-se a sua capacidade de defesa a 
agentes bióticos nefastos. A restauração da fertilidade do solo será realizada com recurso a um adubo 
rico em fósforo e com algum poder corretivo, em que se pretende aplicar cerca de 200 kg/ha de 
adubo. A operação propriamente dita de adubação consistirá apenas na distribuição do adubo por 
meio de um distribuidor centrífugo. 

Desbaste 

Utilizar o desbaste pelo alto misto, com seleção de árvores de futuro de acordo com a sua distribuição 
espacial, produção de fruto e conformação da árvore (fuste alto e copa equilibrada). O grau de 
coberto das copas após desbaste deve ser 60 % a 80%, à exceção do primeiro desbaste devido à 
dimensão das árvores jovens (especialmente devido à aplicação das podas de formação propostas). 

Corte de realização 

Corresponde ao termo de explorabilidade e à obtenção de receita do povoamento, dependente da 
qualidade da estação. Caso se pretenda a condução em estrutura irregular em coberto contínuo 
devem-se utilizar os cortes salteados. Caso se pretenda uma condução em estrutura regular devem-
se utilizar cortes sucessivos uniformes. 
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Quadro 38 - EC1 - Povoamento puro de Eucalipto, em talhadia, para produção de lenho 
para trituração. 

Intervenção Descrição da Intervenção 

Instalação 
por: 

Regeneração por 
rebentamento de 

toiça 

Por aproveitamento de rebentação de toiça, na sequência de uma exploração anterior em alto fuste 
(1ª rotação). 

Sementeira Não se utiliza, por a semente ser muito pequena levando a grandes taxas de insucesso. 

Plantação 

A instalação de um novo povoamento efetua-se através da plantação, a qual pode ser feita no outono 
ou na primavera, conforme as condições locais. Densidade inicial: 1100 a 1400 árvores por hectare. 
Quanto mais baixa for a densidade de plantação maior deve ser a exigência com a qualidade das 
plantas a utilizar. 

Controlo da vegetação 

Com o objetivo de reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais. A realizar no fim da 
primavera, caso o grau de infestação justifique economicamente o seu controlo. Mobilizar 
superficialmente o terreno entre as linhas de plantação. Completar com mondas à volta das pequenas 
árvores. 

Adubação de manutenção A fazer ao longo da vida do povoamento consoante as carências existentes na estação em causa. 
Geralmente é efetuada aquando do controlo da vegetação. 

Desbaste das touças (2ª e 3ª 
rotação) 

Escolher, cerca de um ano e meio após o corte, as varas que deverão ficar até ao fim da revolução. 
Conveniente deixar 1 a 3 varas por toiça, escolhidas de entre as mais vigorosas, para compensar 
eventuais perdas. A época de corte recomendável é o período de repouso vegetativo, pois minimiza 
a mortalidade das touças. Devem sobretudo ser evitadas as épocas húmidas e quentes, pelo risco de 
surgirem fungos. 

Corte de realização 
A fazer preferencialmente quando a árvore está em estádio de dormência total. Normalmente é 
efetuado entre os 10 e 14 anos de idade, em função do estado de maturidade do povoamento. 

      

 

Quadro 39 - PB - Povoamento puro de Pinheiro bravo, para produção de lenho. 

Intervenção Descrição da Intervenção 

Instalação 
por: 

Regeneração 
natural  

Em povoamentos já instalados, é assegurada por assentamento de cortes sucessivos ou cortes rasos 
com sementões. É o método de instalação que pressupõe menores custos. Geralmente é abundante, 
contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável, aconselhando-se nestes casos 
combinar com regeneração natural assistida com sementeira, para homogeneizar espacialmente a 
densidade. O sucesso depende das características da estação. De evitar quando os povoamentos 
responsáveis pela produção de sementes não apresentem as características genéticas mais desejadas 
para a reprodução. 

Sementeira  Pode ser o método mais recomendado no caso de solos pobres e/ou com afloramentos rochosos. 

Plantação  

É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a 
limpeza intraespecífica precoce. Permite a utilização de plantas selecionadas, ou mesmo 
melhoradas. É o método mais usado entre nós. Em linhas, entre outubro e novembro. Densidade 
inicial: entre 1300 e 1700 plantas por hectare. Quanto mais baixa for a densidade de plantação 
maior deve ser a exigência com a qualidade das plantas a utilizar. 

Controlo da vegetação  
Tem como objetivo reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais. Efetuar quando a 
vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. O controlo da 
vegetação deve ser realizado sem recurso à mobilização do solo. 

Controlo de vegetação 
suplementar 

Tem como objetivo reduzir o risco de incêndio. Realizar quando o estrato arbustivo entra em 
contacto com a parte inferior da copa. Realizar mecânica ou manualmente nas entrelinhas. 

Limpeza de povoamento  Realizada com o objetivo de reduzir a densidade do povoamento, assegurando uma distribuição mais 
equilibrada das árvores. 

Desbaste  

De acordo com os objetivos do povoamento em relação à produção de lenho considera-se: 
Para produção de rolaria deve-se utilizar o desbaste sistemático ou desbaste pelo baixo. 
Para a produção de madeira de serração deve-se utilizar o desbaste pelo baixo ou desbaste pelo alto 
misto, com seleção das árvores de futuro (pelo menos o dobro da densidade final). 
Para a produção de madeira para folhear ou para uso em carpintaria ou marcenaria o desbaste pelo 
alto misto, com seleção das árvores de futuro (pelo menos o dobro da densidade final). 

Desramação  

Tem como objetivo melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da proporção de lenho 
limpo, sem nós. Desramação das árvores selecionadas previamente como árvores de futuro, feita até 
aos 3-4 m de altura. Realizar em 2 a 3 intervenções. Desramam-se árvores com DAP compreendido 
entre os 10 e os 15 cm. Não se devem cortar ramos com mais de 2 a 3 cm de diâmetro de base. Na 
segunda desramação faz-se apenas nas árvores de futuro. 
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Intervenção Descrição da Intervenção 

Corte de realização  Corresponde ao termo de explorabilidade em função da qualidade da estação e objetivos de 
produção 

      

 

Quadro 40 - RI - Povoamento misto de Ripícolas, para proteção. 

Intervenção Descrição da Intervenção 

Instalação 
por: 

Regeneração 
natural 

É o método de instalação que pressupõe menores custos, e garante indivíduos mais adaptados às 
condições microestacionais. Contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável 
aconselhando-se neste caso combinar com regeneração natural assistida 

Sementeira 

É o método menos utilizado para a instalação das espécies lenhosas pois apresenta um risco de 
fracasso elevado. As diferentes épocas de frutificação das espécies ribeirinhas assim como o 
curto período de viabilidade de algumas sementes obriga a várias campanhas de sementeira o 
que eleva significativamente os custos. 

Plantação 

É o método menos utilizado para a instalação das espécies lenhosas pois apresenta um risco de 
fracasso elevado. As diferentes épocas de frutificação das espécies ribeirinhas assim como o 
curto período de viabilidade de algumas sementes obriga a várias campanhas de sementeira o 
que eleva significativamente os custos. 

Controlo da vegetação 

Tem como objetivo reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais. Efetuar quando a 
vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas e sempre que 
necessário, de modo a controlar a carga combustível. O controlo da vegetação deve ser realizado 
sem recurso à mobilização do solo, privilegiando-se intervenções leves e mais frequentes. 

Desramação/Podas A efetuar, sempre que necessário, de forma a evitar ramos pendentes que acumulam detritos 
carregados pelo escoamento ou que obstruam a passagem de maquinaria. 

Desbaste 
A efetuar, sempre que necessário, em função do grau de coberto e/ou densidade. Selecionar, nos 
desbastes, as árvores potencialmente melhores produtoras. Estas operações devem ter em conta 
o grau e a forma de mistura. 

Regeneração 

Tem como objetivo a manutenção de grau de coberto contínuo de forma a manter a 
sustentabilidade económica e ecológica do sistema. O regime de regeneração deve ser definido 
otimizando o momento, intensidade de regeneração e distribuição espacial das árvores de acordo 
com os objetivos definidos para o povoamento. 

Corte de realização 
Corresponde ao termo de explorabilidade em função da qualidade da estação e objetivos de 
produção, privilegiando os cortes salteados de forma a garantir um coberto continuo. 
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9. PLANEAMENTO DAS INTERVENÇÕES 

Nos quadros que se seguem será apresentada a calendarização das ações por periodicidade para 
o período de vigência do PGF (20 anos). 
Importa, contudo, esclarecer alguns pressupostos assumidos aquando do planeamento das 
intervenções: 

• A manutenção dos povoamentos florestais existentes pode, num planeamento de 20 
anos, requerer a aplicação de medidas fitossanitárias e outras ações silvícolas de 
carácter extraordinário que não estão contabilizadas no Plano de Intervenções. 

• A calendarização das ações foi efetuada de acordo com os modelos de silvicultura 
referidos no PROF do Alentejo para as espécies presentes. 

• As ações a realizar na área de montado serão efetuadas de acordo com as boas práticas 
florestais e com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-lei nº 155/2004 de 30 
de Junho que altera o Decreto-lei nº 169/2001 de 25 de Maio. 

• A implementação de algumas medidas, poderá ser realizada com recurso a programas 
de apoio aos fundos do plano de desenvolvimento rural. 
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9.1 Plano de Intervenções 

Quadro 41  – Plano de intervenções  

    Periodicidade 

Tipo de 
intervenção 

Intervenção Anual 
2 em 2 
anos 

1 vez 
em 5 
anos 

1 vez em 
10 anos 

1 vez em 
15 anos 

Instalação 

Sementeira  
No momento de instalação 

Plantação 

Aproveitamento de 
regeneração natural 

Sb, Az, 
Pm; 

Pb; Fd 
        

Condução de 
povoamentos 

Podas de formação     Sb, Az, 
Fd     

Podas de manutenção         Sb, Az, 
Fd 

Correção de densidades     Sb, Az, 
Fd     

Desbaste      Pb, Pm, 
Fd   

Desramação     
Pb, Pm, 

Fd     

Enxertia Pm         

Seleção de varas         Ec (a) 

Adubação / calagem     
Sb, Az, 
Pm; Ec     

Controlo de vegetação     x     

Instalação de pastagem       Sb, Az, 
Pm 

  

Rechega e destruição de 
sobrantes florestais 

x         

Produtiva 

Descortiçamento No mínimo de 9 em 9 anos (Sb) 

Corte de realização 
Ao atingir o volume mercantil ou o termo de 

exploração 

Apanha de fruto Pm         

Pastagem X         

Fitossanidade 
(Pragas e Doenças) 

Colocação de armadilhas Sempre que necessário 

Monitorização X         

Aplicação de fitofármacos Sempre que necessário 

Abate de árvores secas e 
mortas 

X         

DFCI 

Faixas de gestão de 
combustível 

X         

Mosaicos de parcelas de gestão 
de combustíveis 

  x       

Rede viária florestal     x     

Rede terciária (Aceiros) X         

Pontos de água Sempre que necessário 

   

 
 
Legenda: Az – Azinheira, Ec -Eucalipto, Pm – Pinheiro manso, Pb – Pinheiro bravo, Sb – Sobreiro, Fd – Folhosas diversas, x – Em todos os espaços, a – Operação efetuada dois a três anos após 
o corte de realização.
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Descrição de operações: 

1. As operações de grande impacto ao nível florestal, como as limpezas de mato, 
instalação de culturas melhoradoras, as podas fitossanitárias, desramações e 
desbastes/correção de densidades, serão efetuadas com um desfasamento dentro do 
quinquénio, com 2 ou 3 períodos operacionais de modo a minimizar os impactes ao nível 
da fauna e assegurar a biodiversidade do ecossistema. 
 

2. As operações fitossanitárias como os abates, as podas e os tratamentos fitossanitários, 
serão efetuadas sempre que seja necessário. 
 
Tratamentos fitossanitários:   
a) Aplicações de fitofármacos homologados – Pulverização do solo ou da copa 

(combate a fungos patogénicos ou pragas). 
b) Instalação de armadilhas – Instalação de armadilhas para pragas florestais, com 

base em atrativos. 
 

3. O abate de árvores mortas e decrépitas decorrerá sempre que possível, fora do período 
entre abril e junho. 
 

4. A limpeza de mato mecânica será primordialmente efetuada com a utilização de corta 
matos ou rolo. Quando efetuada com a utilização de grade de discos, será sempre com 
uma grade ligeira, preservando pelo menos a área correspondente a 2 vezes a projeção 
da copa das árvores e numa distância mínima de 4 metros da copa do arvoredo 
existente, de modo a danificar o menos possível as raízes das mesmas.  
 

5. A gestão das galerias ripícolas é efetuada em faixas com descontinuidade horizontal, 
através de operações mecânicas e manuais, não havendo a necessidade de aplicação 
de fármacos. 
 

6. Os desbastes ou correções de densidades a ser efetuados tem os seguintes critérios: 
 
a) Sobreiros e azinheiras - Desbaste seletivo, retirando as árvores malconformadas, 

com problemas fitossanitários e em casos que as copas após poda de formação 
continuem a sobrepor-se de modo a impossibilitar a sua condução. 

b) Pinheiro manso - Desbaste seletivo, retirando as árvores malconformadas, com 
problemas fitossanitários, que estejam em competição direta e em casos que as 
copas após a desramação continuem a sobrepor-se de modo a impossibilitar a sua 
condução. 

c) Pinheiro bravo - Desbaste seletivo de acordo com a finalidade final do povoamento, 
retirando as árvores malconformadas, com problemas fitossanitários, que estejam 
em competição direta e em casos que as copas após a desramação continuem a 
sobrepor-se de modo a impossibilitar a sua condução 

d) Galerias ripícolas e áreas envolventes - Desbaste seletivo, retirando as árvores 
malconformadas, com problemas fitossanitários e em casos em que a densidade 
esteja a impossibilitar a sua condução. 

 
7. A exploração dos sobreiros será efetuada de acordo com a legislação em vigor (DL n.º 

155/2004 que altera o DL n.º 169/2001). 
 

8. A preparação de terreno para as culturas melhoradoras do solo e a incorporação do 
adubo e corretivo calcário serão efetuadas com a utilização de uma grade de discos 
ligeira ou alfaia similar, de modo a danificar o menos possível as raízes das árvores, 
seguindo a sequência descrita no quadro seguinte.  
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Quadro 42 - Descrição operacional das intervenções de instalação de cultura 
melhoradora, adubação de manutenção e aplicação de corretivo calcário. 

Operação Descrição 

Instalação de cultura melhoradora (Inp) 

Preparação do terreno 

Sementeira 

Adubação 

Rolagem 

Aplicação de corretivo calcário (Cal) 
Distribuir 

Incorporação 

Adubação de manutenção (Adb) 
Adubação 

Incorporação do adubo 
  

 

10. AÇÕES POR PROGRAMAS OPERACIONAIS  

Quadro 43 – Resumo das ações por programas operacionais. 

Ações/Intervenções 
Programa Operações 

Silvícolas Mínimas 
Programa de 

gestão de DFCI 
Programa gestão 
agentes bióticos 

Programa de 
gestão produção 

Aproveitamento de regeneração natural     x x 

Podas de formação x x   x 

Podas de manutenção     x x 

Desbaste/Correção de densidades   x x x 

Desramação x x x  x 

Enxertia       x 

Seleção de varas de eucalipto       x 

Instalação de pastagem     x x 

Adubação de manutenção     x x 

Aplicação de corretivo calcário     x x 

Controlo de vegetação x x x x 

Rechega e destruição de resíduos x x x   

Descortiçamento       x 

Corte de Eucalipto/Pinheiro bravo       x 

Apanha de fruto       x 

Colocação de armadilhas     x   

Aplicação de fitofármacos     x x 

Abates sanitários x   x   

Manutenção de FGC x x     

Beneficiação da rede viária   x   x 

Beneficiação de rede divisional x x     

Beneficiação de pontos de água   x      
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10.1 Programa de Operações Silvícolas Mínimas 

Consideram-se que, para o cumprimento das obrigações constantes nos vários instrumentos de 
planeamento e de ordenamento enumerados, as operações silvícolas consideradas como 
minimamente necessárias, correspondem às ações de controlo de vegetação (corta matos e/ou 
grade de discos), podas de formação, desbaste/correção de densidades, desramação, abates 
sanitários, monitorização de pragas e doenças, rechega e destruição de sobrantes florestais, 
beneficiação da rede viária, beneficiação da rede divisional, a instalação e manutenção das 
faixas de gestão de combustível e beneficiação de pontos de água (sempre que necessário) 
presentes no PMDFCI de Portel e da responsabilidade do proprietário. A realização destas ações 
encontra-se calendarizada no Quadro 44. 

Quadro 44 –Plano de intervenções – Operações silvícolas mínimas. 

Silvicultura mínima Periodicidade 

Tipo de intervenção Intervenção Anual 
2 em 2 
anos 

1 vez em 5 
anos 

1 vez em 
10 anos 

1 vez em 
15 anos 

Condução de 
povoamentos 

Podas de formação     Sb, Az, Fd     
Controlo de 
vegetação 

    x     

Desbaste       Pb, Pm, 
Fd 

  

Rechega e 
destruição de 

sobrantes 
florestais 

x         

Fitossanidade 
(Pragas e Doenças) 

Monitorização x         

Abate de árvores 
secas e mortas 

x         

DFCI 

Faixas de gestão 
de Combustível 

x         

Mosaicos de 
Parcelas de gestão 
de combustíveis 

  x       

Rede Viária 
Florestal 

    x     

Rede Terciária 
(Aceiros) 

x         

Pontos de Água Sempre que necessário 

   

 
Legenda: Sb – Sobreiro, Az – Azinheira, Pm – Pinheiro manso, Pb – Pinheiro bravo, Fd – Folhosas diversas, x – Em todos 
os espaços.  
 

10.2 Programa de Gestão de Produção 

São considerados maioritariamente neste PGF modelos de silvicultura com o objetivo de 
produção, uma vez que as espécies consideradas (azinheira, sobreiro, pinheiro manso, pinheiro 
bravo e eucalipto) são as espécies com um maior potencial produtivo na área de estudo. Com 
o principal objetivo de aumentar a qualidade e quantidade dos produtos a explorar, mais 
especificamente a cortiça, a madeira, a bolota, a pinha e a pastagem no subcoberto dos 
sistemas agroflorestais. 
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Neste sentido enquadram-se neste programa as intervenções de: Aproveitamento de 
regeneração natural, podas de formação, podas de manutenção, desbaste e correções de 
densidade, desramação, enxertia, seleção de varas de eucalipto, instalação de pastagens, 
adubação de manutenção, aplicação de corretivo calcário, controlo de vegetação e a aplicação 
de fitofármacos, sempre que seja necessário. 

10.3 Programa de Gestão de Produção - Suberícola 

Nesta região um dos principais recursos florestais explorados é a cortiça e a sua extração.  
Esta atividade, é levada a cabo dentro das premissas legais e de acordo com as boas práticas 
suberícolas. O decreto-lei que estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira e 
onde consta a regulamentação à exploração da cortiça é o Decreto-Lei nº169/2001, alterado 
pelo Decreto-lei n. º155/2004.  
As operações integradas neste programa são: Aproveitamento de regeneração natural, podas 
de formação, podas de manutenção, correção de densidades, adubações e calagens, instalação 
de pastagens, controlo de vegetação, monitorização de pragas e doenças, abate de árvores 
secas e mortas e rechega e destruição de sobrantes.  

10.4 Programa de Gestão de Agentes Bióticos e Abióticos  

As ações de beneficiação dos povoamentos florestais e de melhoria das suas condições 
vegetativas e fitossanitárias têm ainda como objetivo a garantia de melhores condições de 
desenvolvimento dos povoamentos, assim como a minimização do risco de ataque por pragas e 
doenças e de ocorrência de incêndios florestais, pela minimização das condições que propiciem 
a acumulação de combustíveis lenhosos. 
Assim, enquadram-se neste programa as ações de controlo de vegetação, os abates de árvores 
secas e decrépitas, rechega e destruição de sobrantes florestais, as podas de formação, as 
podas de manutenção, as desramações, os desbastes/correções de densidade, a adubação de 
manutenção, a instalação de pastagens, a aplicação de corretivo calcário, a monitorização de 
pragas e doenças e a aplicação de fitofármacos. 
O controlo de vegetação quando efetuado com a utilização de grade de discos, e a incorporação 
do adubo e corretivo calcário, serão efetuados com a utilização de uma grade de discos ligeira 
ou alfaia similar, de modo a danificar o menos possível as raízes das árvores. 
 
No Ponto 4.1 - Agentes abióticos do documento de avaliação são enumerados os organismos 
identificados na área de estudo. De seguida apresentam-se métodos de luta, referentes às 
pragas e doenças mais comuns:   
 
Fitóftora (Phytophthora cinnamomi) 
Devem ser tomadas as seguintes medidas para restringir a sua dispersão: 

a) Assegurar as condições favoráveis ao desenvolvimento das plantas e à sua capacidade 
de defesa, melhorando o solo através de incorporação de matéria orgânica e/ou 
adubações (quando necessário), promovendo a drenagem de solos com encharcamento, 
controlando a carga pecuária e a utilização de maquinaria agrícola pesada para evitar 
a compactação do solo, controlando o movimento de pessoas, animais e máquinas 
agrícolas e garantindo medidas adequadas de higienização. Deve ser dada particular 
atenção a práticas culturais que possam fragilizar as árvores, como mobilizações de 
solo que danifiquem o sistema radicular, operações mal executadas de poda e de 
descortiçamento que possam facilitar a entrada de outros agentes bióticos.  

b) A aplicação de produtos químicos pretende reduzir a capacidade do patogénico causar 
doença. Estes produtos, desde que homologados (Fusetil de Alumínio), devem ser 
usados em conjugação com outras medidas de luta. (Adaptado de Gestão e Prevenção da Doença 
Causada por Phytophthora cinnamomi em Montados e Dehesas) 
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Plátipo (Platypus cylindrus) 
De modo a combater esta praga deverá ser implementado um programa de controlo que assenta 
em 3 fases: 

1ª -Monitorização do arvoredo para deteção precoce dos ataques;  
2ª -Proceder ao abate das árvores com sintomas e todas as árvores mortas ou decrépitas 
(seguindo as obrigações burocráticas constantes na lei); 
3ª -Corte e toragem do material lenhoso assim como a cobertura do cepo com solo de 
modo a impedir a saída das próximas gerações de insetos. 

 
Quando o número de árvores afetadas pela praga tem um grande aumento e estas começam a 
afetar indivíduos que aparentam boas condições vegetativas, preconiza-se a aplicação de 
armadilhas de captura massiva com base em feromonas. 
 
Carvão do entrecasco (Biscogniauxia mediterranea) 
Esta doença está presente em grande parte dos montados nacionais, sendo particularmente 
letal em jovens árvores. 
Não existem métodos de combate eficazes, sendo que o controle da doença passa pela 
prevenção.  
As intervenções preventivas a ter são: 

1. Monitorização de novos ataques; 
2. Poda dos ramos a abate de árvores atacadas; 
3. Remoção de material infetado do povoamento;  
4. Desinfeção de instrumentos de poda e descortiçamento;  
5. Manutenção do bom estado fisiológico e sanitário das árvores. 

Nemátodo-da-madeira-do-pinheiro NMP (Bursaphelenchus xylophilus) 
Nas áreas de pinheiros, de acordo com a tutela as medidas de prevenção e combate ao NMP são 
as seguintes: 

1. Detetar e remover os pinheiros mortos ou com sintomas de declínio, preferencialmente 
no período de Novembro a Março de cada ano;  

2. Eliminar todos os sobrantes de exploração florestal. 

Processionária-do-pinheiro (Thaumetopoea pityocampa) 
Os métodos de luta e controle desta praga subdividem-se em:  

1. Métodos químicos  

 A aplicação de substâncias à base de Bacillus thuringiensis, apenas será efetuada 
 enquanto o inseto se mantiver no estado de ovo ou no primeiro a segundo instar de 
 desenvolvimento (quando as maiores lagartas da colónia tenham cerca de 8-10 mm de 
 comprimento), o que se prevê ocorra entre setembro e outubro. A aplicação deste 
 tratamento poderá ser realizada por avião, ou com recurso a outros meios que 
 possibilitem o tratamento da copa das árvores. 
 

Utilização de inseticidas à base de diflubenzurão, pertencentes ao grupo dos 
reguladores de crescimento de insetos, permite uma aplicação um pouco mais tarde no 
desenvolvimento dos insetos, podendo ser aplicada em finais de outubro inícios de 
novembro. No entanto, não deveremos esquecer, que esta substância apenas é eficaz 
nos primeiros instares de desenvolvimento das lagartas, uma vez que atua sobre a 
formação de quitina. Em áreas com um significativo número de árvores de porte 
superior a 10 metros, a aplicação poderá ser feita com recurso a meios aéreos 
(utilização de avioneta). Em árvores isoladas a aplicação deverá ser localizada, podendo 
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igualmente ser efetuada com o auxílio de meios aéreos, através, por exemplo, da 
utilização de um helicóptero. 

2. Métodos mecânicos 

 Destruição dos ninhos de Inverno, durante o dia, quando as lagartas estão abrigadas. 
 Estes métodos só são aplicáveis a infestações inferiores a 100 ninhos por hectare e o 
 pessoal encarregado destas operações deve estar equipado com óculos e com proteção 
 na cabeça e pescoço. 
 São várias as formas usadas para essa destruição. O método mais antigo consiste na 
 aplicação de petróleo ou gasóleo, sendo dissolvido ou em emulsão inseticida, que, com 
 o auxílio de um cabo suficientemente longo, se introduz no ninho de forma a impregná-
 lo. 
  A remoção e destruição mecânica dos ninhos de Inverno é relativamente fácil de 
 realizar, quando estes se encontram em ramos situados até 10/15metros do solo. O 
 custo de remoção dos ramos mais elevados das árvores de grande porte é extremamente 
 elevado, podendo ser substituído por outras alternativas como a aplicação de cintas 
 adesivas, em épocas posteriores. 
 
Cobrilha da cortiça e dos ramos (Coroebus undatus; Coroebus florentinus) – Sem métodos de 
luta conhecidos. 
 
Cerambyx (Cerambyx cerdo) – Trata-se de uma espécie protegido sem grandes impactes sobre 
a sanidade das árvores. 
 
Diplódia cortícola - Sem métodos de luta conhecidos. Embora se possam usar genericamente os 
métodos preventivos enumerados para o carvão do entrecasco. 
 
Doença das manchas das folhas do eucalipto (Mycosphaerella micosphorella) - Não existem 
fungicidas homologados contra esta doença e a aplicação de fungicidas em campo não é eficaz. 
A melhor forma de combater este fungo é preveni-lo: 

1. Através da utilização de plantas melhoradas com resistência à doença (ex: seleção de 
árvores com transição precoce para folha adulta); 

2. Fazendo uma gestão silvícola adequada de modo à planta passar da folha juvenil para 
a folha adulta o mais rápido possível. 

Seca do ápice em pinheiro manso (Sydowia polyspora ou Diplodia sapinea) 
Esta doença desenvolve-se primordialmente em pinheiros mansos jovens. Os indivíduos 
apresentam a fase terminal dos ramos sem agulhas, é uma doença provocado por fungos. Não 
existem tratamentos para esta doença, mas a melhoria das condições vegetativas das plantas 
e o consequente aumento do seu vigor, pode mitigar a sua proliferação. 
 
Este plano e todas as intervenções a preconizar estão em consonância com Programa 
Operacional de Sanidade Florestal (POSF). 

10.5 Programa de Gestão das Infra-Estruturas e DFCI 

No que diz respeito às ações no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) foram 
contempladas ações que irão ter repercussões no âmbito da redução vertical e horizontal dos 
combustíveis, designadamente o controlo da vegetação espontânea, a realização de podas e 
desramações, a realização de desbastes e correções de densidades, a remoção e destruição de 
todos os sobrantes, assim como a beneficiação da rede viária, a beneficiação da rede divisional 
e a beneficiação de pontos de água. 
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A rede divisional ao nível da propriedade deve consistir em aceiros ou linhas corta-fogo 
perimetrais, consociadas com uma compartimentação das áreas no seu interior em parcelas 
que devem ser definidas da seguinte forma: 
 
 Os instrumentos de gestão florestal devem explicitar as medidas de silvicultura e de 
 infraestruturação de espaços rurais que garantam a descontinuidade horizontal e 
 vertical dos combustíveis florestais e a alternância de parcelas com distinta 
 inflamabilidade e combustibilidade, no âmbito das orientações de planeamento 
 regional de defesa da floresta contra incêndios. 
 
 A dimensão das parcelas deverá variar entre 20 hectares e 50 hectares, nos casos gerais, 
 e entre 1 hectare e 20 hectares nas situações de maior perigosidade de incêndio, 
 definidas nos PMDFCI, e o seu desenho e localização devem ter em especial atenção o 
 comportamento previsível do fogo.   
 (adaptado do artigo 17º, do decreto-lei 124 de 2006, na sua última versão) 
 
A rede divisional a beneficiar tem uma largura entre 4 e 6 metros e será beneficiada 
anualmente, a rede viária será beneficiada sempre que necessário ou 1 vez em 5 anos. 
As manutenções das FGC da ZIF, serão realizadas conforme a legislação vigente. 

10.6 Programa de aproveitamento dos recursos não lenhosos e outros 
serviços associados (silvopastorícia, caça e pesca) 

Silvopastorícia 
As ações previstas neste PGF a curto prazo, irão potenciar a atividade silvo pastoril, uma vez 
que as limpezas de mato, as ações de melhoria do solo (calagem, adubações, instalação da 
cultura de culturas melhoradoras), levam ao aparecimento de pastagens, inclusive as 
espontâneas. Por outro lado, as ações de gestão preconizadas na beneficiação os povoamentos 
de azinheira e sobreiro, aumentam a disponibilidade de bolota.  
 
Programa de Gestão da pastagem 
A gestão das pastagens, é efetuada através de:  

1. Pastoreio com uma rotação sazonal entre as várias cercas de forma a fomentar a sua 
regeneração; 

2. Limpezas de matos cíclicas ou quando a dimensão dos mesmos, impedir o 
desenvolvimento das herbáceas forrageiras; 

3. Melhoria da fertilidade através de intervenções com adubos, corretivos calcários ou 
instalação de culturas melhoradoras. 

Caça 
 
Programa de apoio à gestão cinegética 
As ações preconizadas nos modelos de silvicultura presentes neste plano irão fomentar as 
espécies cinegéticas, uma vez que as operações de beneficiação os povoamentos existentes 
irão permitir aumentar a disponibilidade de habitat (refúgio, nidificação, etc.) e 
disponibilidade alimentar, potenciando as populações cinegéticas e em especial as espécies de 
caça maior como o veado, o gamo e o javali.  
Por outro lado, a área de estudo é gerida por diversas zonas concessionadas, principalmente 
por zonas de caça turísticas, que implementam o seu Plano de Ordenamento e Exploração 
Cinegética (POEC) com o objetivo de gerir os recursos cinegéticos de forma sustentável. 
Tanto ao nível da exploração, como ao nível da região, existe um planeamento da atividade 
cinegética. 
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Pesca 
 
Programa de gestão de outros serviços associados – Pesca 
Na área da ZIF não existem concessões de pesca.  

No presente plano, considera-se a beneficiação dos pontos de água, sempre que necessário, 
como uma medida associada à defesa da floresta contra incêndio. No entanto, estas 
beneficiações poderão ter benefícios para a exploração do recurso pesca. As restantes 
operações descritas nos modelos, terão sempre em conta a Lei da Água nº58/2005, na sua 
redação atual, para efeitos de proteção e condicionamentos das operações. 

10.7 Programa de Gestão da Biodiversidade 

Os povoamentos existentes na ZIF de Portel (montados de azinho, azinhais, montados de sobro, 
sobreirais, montados mistos, pinhais mansos, bosquetes de pinhal bravo e eucaliptais) em 
consociação com um subcoberto rico e diverso em espécies arbustivas e plantas anuais têm na 
sua generalidade uma elevada biodiversidade. No entanto a situação atual e a previsão para 
alguns povoamentos, nomeadamente os montados de sobro e azinho, em que existe alguma 
decrepitude relacionada com pragas e doenças, a biodiversidade atual poderá estar em causa. 
Como medida de combate a esta ameaça devem ser aplicados os modelos de silvicultura do 
PROF Alentejo como a gestão ideal a adotar, para o fomento da biodiversidade nos povoamentos 
existentes. Sendo assim deve-se: 

a) Perpetuar as áreas de montado e, genericamente, os exemplares das espécies sobreiro, 
pela manutenção das árvores atualmente existentes, bem como pela promoção da  
regeneração natural de sobreiro; 

b) Preservar as áreas de montado, utilizando práticas de gestão do sob coberto que não 
mobilizem o solo. Sendo assim, na área de projeção das copas as ações como limpezas 
de matos, a instalação de pastagens, a adubação e calagem será executada com o uso 
de técnicas pouco agressivas ao raizame; 

c) Evitar o abate das árvores secas no período de Abril a Junho, considerando que é neste 
período que ocorre o maior pico de reprodução da fauna selvagem, nomeadamente das 
espécies de aves e de morcegos que utilizam árvores como locais de reprodução. 

A área de estudo contempla corredores ecológicos. Segundo o PROF, os corredores ecológicos 
constituem uma orientação macro e tendencial para a região em termos de médio/longo prazo, 
com o objetivo de favorecer o intercâmbio genético essencial para a manutenção da 
biodiversidade, tendo um maior enfoque nas linhas de água e galerias ripícolas. Conforme foi 
descrito no ponto 5.1 PROF, corredores ecológicos coincidentes com linhas de água são dos 
mais importantes em termos de conectividade, mesmo em áreas urbanas significativamente 
fragmentadas, permitindo a circulação da fauna e flora ao longo da componente aquática, ou 
ao longo da galeria ripícola. 

10.8 Adequação ao PROF 

As intervenções propostas neste documento, estão planeadas e definidas, de modo a estarem 
de acordo com os planos de ordenamento nacionais, tendo em especial conta as disposições e 
objetivos do PROF do Alentejo e o predisposto para cada SRH. Na definição da gestão e tendo 
em conta os objetivos de gestão, os modelos de silvicultura do PROF Alentejo foram adaptados 
para cada espécie existente na área de estudo.  
Segundo as normas técnicas para a elaboração de planos de gestão florestal, o capítulo 
“Adequação ao PROF” deverá enquadrar a exploração e a sua gestão, nas funções definidas 
para a SRH. Considerando a área de estudo a ZIF de Portel, um conjunto de explorações, em 
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que a gestão a optar deverá seguir os modelos de silvicultura do PROF, conclui-se que o presente 
PGF encontra-se em consonância com o PROF Alentejo. 

11. CONCLUSÃO 

A análise efetuada para a área de estudo, ao abrigo do presente Plano de Gestão Florestal 
(PGF), permite aferir a elevada adaptabilidade da área de estudo no que respeita aos 
povoamentos existentes, em particular no que se refere aos montados puros e mistos, pinhais, 
e eucaliptais, sistemas de ocupação predominantes nas propriedades que constituem a ZIF e 
nas zonas envolventes.  
Como consequência da operacionalização dos modelos de silvicultura presentes no PROF, 
poderá esperar-se uma otimização no que respeita à gestão e explorabilidade dos povoamentos 
existentes, refletindo-se quer ao nível do potencial produtivo dos seus exemplares, quer ao 
nível da qualidade e quantidade dos produtos a explorar.  
Adicionalmente, a realização das intervenções preconizadas no âmbito da defesa da floresta 
contra incêndios e da proteção contra agente bióticos e abióticos, conduzirá a um aumento da 
resiliência e da resistência dos povoamentos florestais.  

Assim, as ações descritas neste PGF preveem a sustentabilidade económica, social e ambiental 
dos recursos endógenos da área de estudo, e passíveis de constituírem uma fonte adicional de 
receitas para cada proprietário/entidade gestora a curto/médio prazo. A otimização dos 
sistemas de produção atualmente explorados, cumprindo as orientações de gestão definidas ao 
abrigo dos diversos instrumentos de planeamento e de ordenamento florestal, permitem 
alcançar os princípios de manutenção da biodiversidade e melhoria ambiental da área de estudo 
numa ótica multifuncional dos espaços florestais, bem como os objetivos de incremento da 
viabilidade económica das explorações. 
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IV. CARTOGRAFIA 

01-Planta de Localização em Carta Militar (A2 e A0) 

02-Planta de Localização em Ortofotomapa (A2 e A0) 

03-Carta de Declives (A2 e A0) 

04-Carta de Exposições (A2 e A0) 

05A-Carta de Condicionantes –PDM (A2 e A0) 

05B-Carta de Condicionantes – PMDFCI (A2 e A0) 

05C-Carta de Condicionantes – ICNF e Outras (A2 e A0) 

06-Carta de Ocupação do Solo 

07-Carta de Infraestruturas  

08-Carta de Compartimentação Florestal  

09-Carta de Intervenções - Ações 

10-Carta de Zonamento Funcional 
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I. DOCUMENTOS 

– Caracterização cadastral dos prédios aderentes à ZIF de Portel 

- Cartografia Digital 

- Identificação do Gestor 

- Declaração de concordância com o PGF 

- Termo de Responsabilidade 


