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1. Introdução 

Procurou-se neste trabalho, além de dar cumprimento ao solicitado no caderno de encargos, 

efectuar a análise dos factores estruturantes para o sector florestal ao nível regional, no 

entanto, muitas das vezes a análise extrapola o contexto regional, pois várias são as temáticas 

em que a escala ao nível da região PROF não é a mais indicada para a resolução dos 

problemas. 

Entendemos os PROF como um instrumento de política florestal e definição estratégica da 

vocação de cada região em termos florestais, desta forma são analisados os diversos aspectos 

que importa considerar para que na fase de planeamento propriamente dita se disponha de 

toda a informação necessária a uma correcta definição das melhores estratégias e programas 

de intervenção que permitam o efectivo desenvolvimento do Sector Florestal. 

Embora nesta primeira fase muito do trabalho tenha sido a compilação da informação 

disponível, houve já a decisão de procurar obter junto maior número de agentes do sector a 

sua visão sobre aquilo que deverá ser um PROF, no entanto este trabalho irá ser incrementado 

na segunda fase com maior desenvolvimento. 



 

 

2. Enquadramento 

2.1 Enquadramento Geográfico 

A nível nacional a Área Metropolitana de Lisboa (AML), desempenha um papel específico e 

fundamental, na medida em que integra grande parte das componentes estratégicas de 

desenvolvimento do País e da sua internacionalização. 

 
Figura 1.Concelhos que constituem a área de intervenção do PROF da Área Metropolitana de Lisboa 
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A área de intervenção do PROF da AML faz fronteira a Norte com o PROF do Oeste, a Leste 

com os PROF’s do Ribatejo e do Alentejo Central, e a Sul com o PROF do Alentejo Litoral. 

2.2 Evolução nacional da área florestal nos últimos 50 anos 

Em termos gerais a evolução da área florestal nacional tem vindo a aumentar, podemos 

constatar pelo Gráfico 1, que relativamente à década de 50 houve um incremento de 15% 

florestal total.  
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Gráfico 1. Evolução da área florestal nos últimos 50 anos (Fonte: DGF) 

Este incremento não foi igual durante todo o período de referência. Se analisarmos a sua 

evolução ao longo de cada década podemos constatar que o crescimento durante a década de 

50 - 60, tem um acréscimo relativamente modesto de aproximadamente 1500 ha/ano, 

enquanto que na década seguinte (60-70) dispara para quase 14500 ha/ano, não devendo a 

este facto ter sido alheio o relançamento do Fundo de Fomento Florestal em 1963-64 

(Baptista, 1993). Na década seguinte, há uma redução acentuada na taxa de florestação, 

atingindo nessa altura um valor aproximado de 8250 ha/ano. No entanto, este abrandamento 

durou pouco, tendo mesmo na década seguinte atingido as taxas máximas registadas nos 

últimos 50 anos (15400 ha/ano). Estes acréscimos, coincidem com um acentuado esforço 

financeiro que teve inicio com o Projecto Florestal Português/Banco Mundial (1980-1985) e foi 

continuado depois, com os sucessivos programas comunitários de apoio à floresta (QCAI, 

QCAII, QCAIII). 
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No entanto, esta evolução não é igual para todas as espécies. A espécie que sofreu o maior 

acréscimo relativo foi o eucalipto, passando de aproximadamente 70 000 ha em 1953 para 672 

000 ha em 1995. Associado a este facto, temos a implantação da indústria de celulose e o 

forte incremento da expansão das matas de produção nos anos 80 e 90 que os bons preços da 

matéria prima na altura promoveram. Tudo indica, que neste momento a área ocupada por 

eucalipto se encontra relativamente estável e com possibilidade de verificar alguma regressão, 

isto deve-se a dois factores; por um lado o sucesso dos programas de melhoramento genético 

levado a cabo pelas empresas de celulose, permitindo com a mesma área um acréscimo 

considerável no volume (ver Gráfico 2), embora os valores ainda não reflictam 

verdadeiramente os incrementos promovidos pelos programas de melhoria genética, 

demonstram sim, que as melhorias imprimidas ao nível da silvicultura foram significativas, 

salientando-se mesmo como a única espécie em que isso aconteceu; por outro é sabido que na 

altura de maior expansão do eucalipto houve alocação de espaços para o eucalipto totalmente 

inadaptados, tendo sido já iniciado um processo de conversão de muitas destas áreas para 

espécies mais adaptadas às situações locais, nomeadamente o sobreiro e a azinheira. 

No lado oposto, temos o caso do pinheiro-bravo que neste momento apresenta uma área 

inferior à que tinha em 1953, cerca de 229 000 ha. Este decréscimo inicia-se nos anos 80 e 

acentua-se na década de 90, apesar de ser nesta época se iniciaram os principais programas 

de apoio comunitário à florestação. No entanto, o facto do pinheiro-bravo ser considerada uma 

espécie especialmente susceptível aos fogos e estes assumirem a partir da década de 80 um 

valor significativo, pode explicar esta diminuição de área. No futuro, a expansão do pinheiro-

bravo encontra-se condicionada em grande medida por este factor, no entanto, a sua 

importância económica obriga a procurar soluções que permitam um aumento da sua 

produção, que pode ser facilmente conseguido recorrendo-se ao melhoramento genético e a 

uma gestão florestal profissional, promovendo-se deste modo um incremento ao nível do 

acréscimo médio anual sem que se verifique a expansão da área total desta espécie. Acontece 

porém, que a tendência actual é exactamente a oposta, tem-se assistido a uma diminuição 

(ver Gráfico 2), desde o valor máximo atingido na década de 70. Esta evolução é facilmente 

justificada pela gestão florestal praticada. Gestão esta, que deixou de ser efectiva, assistindo-

se a um acréscimo da área promovido pelos sucessivos programas de florestação 

comunitários, sem acautelar de forma inequívoca a sua manutenção, o que levou a que a uma 

gestão ineficaz. 
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Gráfico 2. Evolução do acréscimo médio anual para as principais  espécies florestais (fonte – DGF) 

Outra espécie cuja área diminuiu foi a azinheira, perdendo quase 30% da sua área. Esta 

acentuada diminuição de área explica-se facilmente pelas alterações culturais dos sistemas de 

economia rural associados, nomeadamente na perda de importância que a criação do porco 

alimentado à base de bolota teve nas últimas décadas, factor que neste momento sofre novo 

impulso, a par dos programas da apoio à florestação actuais e promete a breve prazo 

aumentar a área de azinheira. 

O caso do sobreiro é curioso, uma vez que Portugal, sendo o maior produtor mundial de 

cortiça com elevadas potencialidades de expansão, constata-se desde 1953 até aos dias de 

hoje, apenas houve um incremento de área na ordem dos 5%.  

Atendendo a este historial e tendo em conta o actual panorama da floresta portuguesa, a 

evolução da área florestal e da sua composição, está dependente do modelo florestal que se 

pretende para o futuro, tendo por base os constrangimentos e as potencialidades inerentes ao 

sector florestal. 

Assim, será objectivo deste PROF partir desta realidade nacional e procurar enquadrar esta 

região numa estratégia nacional de desenvolvimento sustentável do Sector Florestal. 
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2.3 Enquadramento Legal dos PROF 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal foram criados em 1996 através da Lei de Bases 

da Política Florestal (Lei n.º 33/96 de 17 de Agosto), tendo o seu processo de elaboração, 

aprovação, execução e alteração sido regulamentado em 1999 através do Decreto-Lei n.º 

204/99 de 9 de Junho. Em Setembro de 2000, através da resolução do conselho de ministros 

n.º 118/2000, incumbem-se as Direcções Regionais de Agricultura pela sua elaboração, 

situação alterada pela reforma do sector florestal que delegou esta para a competência da 

Direcção Regional dos Recursos Florestais. 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal são Planos Sectoriais, estabelecidos pelo 

Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, que os caracteriza como instrumentos de 

programação ou de concretização de políticas sectoriais com incidência na organização do 

território. 

O mesmo Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, estabelece a hierarquia das diferentes 

figuras de plano, que importa articular entre si. Assim, no caso presente, há que garantir a 

compatibilização entre o PROF (Plano Sectorial) com as orientações definidas no Plano Nacional 

de Política de Ordenamento do Território que desenvolvem e concretizam, devendo assegurar 

a necessária compatibilização com os Planos Regionais de Ordenamento do Território (n.º 4 do 

artigo 23). Na região da AML, existem áreas sujeitas a planos especiais de Ordenamento do 

Território, nomeadamente o caso do Parque Nacional Sintra - Cascais, Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 1A/2004, de 8 de Janeiro e o Plano de Ordenamento da Orla Costeira para o 

troço Sintra-Sado, Resolução de Conselho de Ministros n.º 86/2003. 

No decorrer do processo de elaboração dos planos regionais de ordenamento florestal (PROF), 

verificou-se a necessidade de adequar a delimitação das regiões plano à organização das 

unidades de nível III das Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS), 

tendo em conta as alterações resultantes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 244/2002, de 

5 de Novembro. Assim, segundo a Resolução de Conselho de ministros nº179/2003, “o Plano 

Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa abrange os municípios de 

Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira, 

coincidentes com a NUTS de nível III- Grande Lisboa.” 

No caso da AML há ainda que ter em conta a existência do PROTAML, estabelecido através da 

resolução do conselho de ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril. 



 

 

3. Espaços Florestais 

Para a identificação dos espaços florestais são definidos, no âmbito deste PROF, o conjunto dos 

espaços arborizados, espaços não arborizados (incultos) e águas interiores.  

Serão estes os espaços onde prioritariamente incidirão as análises deste trabalho e onde se 

espera que posteriormente sejam aplicadas as orientações que se venham a produzir. 

3.1 Identificação dos Espaços Florestais 

Para a identificação dos espaços florestais foi usada a Carta de Ocupação do Solo de 1990 

(COS90). Durante a execução do trabalho constatou-se que algumas das cartas pertencentes à 

área do PROF não se encontravam disponíveis, por essa razão procedeu-se à fotointerpretação 

da cobertura aerofotográfica de 1995 para as cartas em questão. Apesar 

do desfasamento de 5 anos podemos considerar que não houve 

incompatibilidades significativas entre estas fontes, tendo sido 

harmonizadas com base na mesma legenda (Inventário Florestal Nacional 

1995). 

Na Figura 2, podemos ver a sua distribuição pela área da região PROF. Os 

espaços florestais ocupam cerca de 42% da área total, sendo que 60% dos 

A área ocupada 

correspondente às 

águas interiores é 

elevada devido à 

contabilização de 

parte do estuário do 

Tejo 
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espaços florestais se encontram arborizados (73688 ha), e 40% não arborizados (30% incultos 

- 36662 ha - e 10% correspondendo às águas interiores). 

 
Figura 2. Carta de identificação dos espaços florestais 

Podemos observar que a maior parte dos espaços arborizados se encontram a sul do Tejo, 

sendo a serra de Sintra quase a única excepção na margem norte, por outro lado é na margem 

norte que predominam os incultos, em especial nos concelhos de Loures e Vila Franca de Xira. 

A área de incultos assume um valor muito significativo (30% dos espaços florestais), devido ao 

abandono de terrenos de agricultura marginal, abandono esse, potenciado pelo facto de na 

área da AML haver um conjunto de actividades económicas suficientemente atractivas para 

acelerar esse movimento. Por outro lado, a maior proximidade aos centros urbanos, e a 

contínua expansão da malha urbana, leva a que, para muitos destes terrenos os seus 

proprietários tenham expectativas quanto à sua urbanização, o que é muito mais atractivo do 

que a sua florestação. Por último, o facto de ainda se manter na AML alguma actividade de 

Silvopastorícia, explicará também a manutenção de parte destes incultos como pastagens. 
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O facto de se estar a utilizar cartografia de 1990 é um factor limitante para a correcta 

execução da análise, mas não é impeditivo, uma vez que se trata de um plano sectorial e 

portanto, tem uma menor necessidade de pormenorização. 

3.2 Caracterização da Ocupação Florestal 

As principais espécies na área da AML são apresentadas na Tabela 1. O sobreiro e o pinheiro-

bravo dominam largamente com mais de 20 000 ha cada, logo seguidos do eucalipto com mais 

13000 ha.  

OCUPAÇÃO FLORESTAL Área (ha) Área (%) 
Azinheira 778,65 1,06 
Sobreiro 23409.72 31.77 
Outros carvalhos 2047.94 2.78 
Eucalipto 13630.47 18.50 
Outras folhosas 3340.32 4.53 
Pinheiro-bravo 23026.04 31.25 
Pinheiro manso 5871.45 7.97 
Outras resinosas 1583.38 2,15 
TOTAL 73687.97 100 

Tabela 1. Distribuição da área dos espaços florestais pelas principais espécies. 

Podemos assim constatar, que embora a AML seja uma área de características muito 

especificas, dada a sua maior densidade populacional e o facto de a maior parte da sua área 

ser urbana, o modelo de desenvolvimento florestal vigente é semelhante ao de outras áreas do 

país, assentando nas principais espécies (pinheiro, sobreiro e eucalipto). Assim, podemos 

concluir que estes factos não foram tidos em conta no planeamento da floresta existente. A 

este dado não é alheio o facto da floresta (tal como no resto do país) ser maioritariamente 

privada e desta forma obedecer a uma lógica de pequena escala (ao nível do produtor 

florestal) que como é natural procura rentabilizar os seus terrenos. 

Na Figura 3, podemos ver a distribuição das principais espécies. Observamos claramente que a 

maior proporção de área florestal se encontra na margem sul do Tejo, concentrando-se esta, 

fundamentalmente em quatro concelhos; Sesimbra, em que predomina o pinheiro-bravo, 

Palmela e Alcochete, em que o predomínio é do sobreiro, e Montijo onde o eucalipto domina a 

par do sobreiro. 
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Figura 3. Distribuição das espécies florestais 

Apesar de Sesimbra possuir uma extensa área de pinhal é importante referir que este é um 

dos concelhos com maior pressão urbanística, estando neste momento a quase totalidade 

desta mancha com projectos de urbanização em análise. 

A pressão urbanística é um dado adquirido e um factor a ter em conta ao nível do planeamento 

florestal, em toda a AML, mas com especial destaque nos concelhos da margem sul do Tejo. 

Este fenómeno pode ser melhor compreendido, através duma análise da evolução recente da 

ocupação florestal. 

3.3 Evolução Recente da Ocupação Florestal 

Para a evolução da ocupação florestal recente, analisámos a informação disponível, que fosse 

passível de comparar, isto porque nem toda a informação está reportada a unidades territoriais 

que permitam a comparação dos resultados. Assim, foram usados os dados de 1972 
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(Inventário Florestal Nacional-DGRF) e os dados de 1990 (Cos90), para efectuar uma 

comparação descriminada ao concelho e por último ainda se procurou avaliar a evolução na 

região da AML com base nos dados de 1995 (Inventário Florestal Nacional 3ª Revisão). 

A um nível concelhio, podemos retirar as seguintes observações (apenas referentes aos anos 

de 1972 a 1990): 

As reduções mais acentuadas em área de pinheiro-bravo registaram-se nos concelhos de 

Palmela (3315,7 ha) e Sesimbra (1777,5 ha). De salientar como factor positivo, o aumento da 

área desta espécie no concelho do Montijo aumentando de 922 para 1783.8 ha em 1990. 

Relativamente ao sobreiro, observa-se um decréscimo generalizado da sua área de ocupação. 

Esta tendência, assume maior relevância nos concelhos de Loures, Mafra, Vila Franca de Xira e 

Seixal onde a variação foi superior a 50%. As causas deste decréscimo, devem-se 

essencialmente à forte expansão urbana. 

A área de ocupação de eucalipto aumentou entre 1972 e 1990 em 20%. O concelho que 

influenciou este resultado em maior grau foi o Montijo, com um aumento de 57% 

correspondendo a 2442 hectares. 

 Área em ha Pinheiro-bravo Sobreiro Eucalipto 

Concelho 1972 1990 
Var. 
(%) 1972 1990 

Var. 
(%) 1972 1990 

Var. 
(%) 

Alcochete 402 155,2 -61,4 3300,0 3069,2 -7,0 106 33,6 -68,3 
Almada 801 1024,5 27,9 n.d. 6,8 n.d. 92 56,1 -39,0 
Amadora n.d. 28,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 31,1 n.d. 
Barreiro 692 551,1 -20,4 64,0 88,8 38,8 35 84,7 142,0 
Cascais 907 558,6 -38,4 n.d. n.d. n.d. 47 86,5 84,0 
Lisboa n.d. 17,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Loures 509 400,3 -21,4 136,0 11,3 -91,7 537 314,1 -41,5 
Mafra 2012 2214,5 10,1 246 33,9 -86,2 1763 2221,6 26,0 
Moita 548 176,3 -67,8 78,0 77,8 -0,3 55 69,8 26,9 
Montijo 922 1783,8 93,5 9905,0 8530,9 -13,9 4275 6717,8 57,1 
Odivelas n.d. 91,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40,9 n.d. 
Oeiras 9 28,4 215,6 1,0 n.d. n.d. 27 17,6 -34,8 
Palmela 5488 2172,3 -60,4 12438,0 9739,3 -21,7 1857 1609,5 -13,3 
Seixal 2663 1947,5 -26,9 89,0 36,1 -59,4 395 329,9 -16,5 
Sesimbra 9219 7441,5 -19,3 673,0 579 -14,0 344 604,4 75,7 
Setúbal 1581 1258,7 -20,4 1750,0 1153,2 -34,1 499 438 -12,2 
Sintra 3317 2906 -12,4 32,0 37,9 18,4 894 868,3 -2,9 
Vila Franca de 
Xira 7 269,1 3744,3 185,0 44,9 -75,7 279 106,5 -61,8 
TOTAL 29077 23025,2 -20,8 28897 23409,1 -19,0 11205 13630,4 21,6 

Tabela 2. Quadro com a evolução das principais espécies da AML por concelho (Fonte: IFN 1972, COS90) 
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Para uma análise da evolução recente da ocupação florestal na região PROF da AML, utilizou-se 

a informação disponível mais recente que se reporta ao ano de 1995, o que representa um 

desfasamento temporal significativo, no entanto assumiu-se que a tendência de evolução da 

ocupação florestal no último período de análise (90-95) se mantém actual, dado que nesta 

última década não se verificaram alterações estruturais no sector florestal que justifiquem 

pensar o contrário. 

Todavia, para efectuar a análise pretendida apenas se pôde fazer esta comparação tomando 

como referência as NUT III definidas à data de 1995, dado que a NUT III (Grande Lisboa) 

considerada no IFN95 não incluía o concelho de Mafra, encontrando-se este na NUT III 

(Oeste), por esta razão a Tabela 3 refere-se à área PROF da AML excluindo os dados 

referentes ao concelho de Mafra. 

  Variação Absoluta (ha) Variação Relativa (%) 

Área em ha 1972 1990 1995 72 - 90 90 - 95 72 - 90 90-95 
Pinheiro-bravo 27065 20810 14059 -6254,3 -6751,7 -23,1 -32,4

Sobreiro 28651 23375 20615 -5275,8 -2760,2 -18,4 -11,8
Eucalipto 9442 11409 12430 1966,8 1021,2 20,8 9,0

TOTAL 65158 55594 47104 -9563,3 -8490,7 -14,7 -15,3
Tabela 3. Evolução das principais espécies na AML (Fonte: IFN 1972, COS90, IFN 3ª revisão) 

A evolução da ocupação florestal entre 1972 e 1990 indica duas claras tendências, por um 

lado, uma redução significativa das áreas de povoamentos de pinheiro-bravo e sobreiro (23,1 

e 18,4% respectivamente), por outro um aumento das áreas ocupadas por eucalipto (20,8%). 

No cômputo geral, verifica-se uma perda de cerca de 9500 ha na área arborizada, mesmo o 

eucalipto que é a única espécie que aumenta a sua área, apresenta um valor, que embora seja 

significativo em termos relativos, é reduzido em valor absoluto (menos de 2000 ha). Em 

relação ao período de 1990 a 1995, verifica-se que a tendência geral se mantém. 

Assim, pode-se concluir que apenas marginalmente o eucalipto contribuiu para a redução das 

áreas de pinheiro e sobreiro, tendo havido uma forte redução da área florestal causada pela 

forte expansão urbana, em especial na margem sul do Tejo. 

Este aspecto é sem dúvida o mais importante a reter para a fase de planeamento, sendo que 

neste momento, o tipo de expansão urbanística que procura os espaços florestais é diferente 

da que ocorreu anteriormente nas décadas de 70, 80 e 90. Além do objectivo visar agora, 

muitas vezes a segunda habitação, as exigências em termos ambientais são muito maiores, 

sendo os espaços florestais procurados por fornecerem um conjunto de bens (ambientais e 

paisagem) que em muito valorizam as urbanizações, um caso paradigmático é o projecto da 
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mata de Sesimbra, neste caso não só procura os valores intrínsecos aos espaços que pretende 

ocupar, como tem mesmo por objectivo a sua valorização e requalificação em termos 

ambientais. 

Esta nova realidade implica uma nova visão sobre os espaços florestais, nomeadamente nos 

espaços fortemente urbanizados, em que é preciso potencializar novas funções dos espaços 

florestais, bem como acautelar novos problemas que estas áreas apresentem, sendo o 

principal problema os incêndios florestais nas áreas de interface entre espaço urbano e 

floresta. 

 





 

 

4. Caracterização Biofísica 

4.1 Clima 

O clima da área metropolitana de Lisboa é caracterizado pela repartição das chuvas e 

existência de temperaturas amenas durante todo o ano. 

Segundo as grandes regiões pluviométricas definidas por Daveau & Col. (1977), na Área 

Metropolitana de Lisboa estão representadas duas regiões pluviométricas: a Região 

pluviométrica do Centro e a Região pluviométrica do Sul. A maior parte da área metropolitana 

de Lisboa, apesar de se situar numa fachada atlântica, está contida na Região Pluviométrica do 

Sul, com precipitação inferior a 800mm, repartida por menos de 90 dias do ano. 

Correspondem a áreas pouco elevadas, onde apenas se destacam a Serra de Sintra e da 

Arrábida e um conjunto de colinas a norte de Lisboa, capazes de criar, para oriente e Sul, 

áreas abrigadas das influencias atlânticas. 

A distribuição da precipitação na área metropolitana de Lisboa é condicionada pela Serra de 

Sintra que, apesar de ter uma altitude de apenas 500m, é capaz de gerar uma ilha mais 

pluviosa, onde se ultrapassam os 1000mm de precipitação, distribuídos por cerca de 110 dias 

do ano. 

O padrão de distribuição do número de dias de precipitação, é influenciado não só pela altitude 

e distribuição dos volumes de relevo, mas também pela proximidade do litoral. 
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Figura 4. Distribuição da precipitação média anual 

Os ventos costeiros, de orientação predominante de Noroeste, arrastam consigo durante todo 

o ano, ar húmido que ao encontrar obstáculos físicos sobe, condensa e forma nevoeiros. Este 

fenómeno é frequente na vertente norte da Serra de Sintra, onde se constatou que pode fazer 

duplicar a quantidade de água disponível para as plantas, mesmo no Verão, sendo 

frequentemente referido como “precipitação oculta”. 

As temperaturas na área metropolitana de Lisboa encontram-se directamente correlacionadas 

com a existência de ventos marítimos. Estes amenizam a temperatura e evitam a ocorrência 

de temperaturas demasiado elevadas ou demasiado baixas durante todo o ano. A temperatura 

média anual nesta região varia entre 15 e 17,5 ºC. As únicas excepções onde ocorrem 

temperaturas consideravelmente mais baixas, são a Serra de Sintra e a Serra da Arrábida. Por 

motivos orográficos, a temperatura desce de forma pronunciada registando-se um valor médio 

anual variável entre 12.5 e 15 º C. As características climáticas da Serra de Sintra, a zona 

mais elevada da AML, são expressivas, a temperatura registada é frequentemente três ou 

quatro graus inferior à de regiões circundantes. 
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Figura 5. Distribuição das temperaturas médias anuais. 

A ocorrência de geadas é um fenómeno pouco frequente nesta região devido à constância da 

temperatura mínima, por efeito de proximidade do mar. O número mais elevado de geadas é 

registado no concelho de Montijo. Este concelho situa-se numa área de transição entre as 

planícies aluviais da margem sul do Estuário do Tejo, a planície ribatejana e a vasta 

peneplanície alentejana, registando-se por ano 40 a 50 dias de geada. 

 
Figura 6. Distribuição do n.º de dias de geada por ano. 

Pelo conjunto das suas características climáticas, a área da AML oferece de uma forma geral 

boas condições em termos de potencialidades florestais, em que o expoente máximo é Sintra. 

Desta forma, podemos dizer que o clima não condiciona de forma significativa o planeamento 

florestal, a não ser em aspectos pontuais, como sejam as zonas litorais fortemente fustigadas 

pelos ventos marítimos (Sintra e Cascais). 
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Mas mais importante que a análise das implicações do clima em termos de planeamento 

florestal, é analisar os desafios que se colocam a esse planeamento num contexto de 

alterações climáticas. 

4.1.1 Alterações Climáticas 

As alterações climáticas estão hoje na ordem do dia, embora sejam um fenómeno natural que 

ocorreu desde sempre. No último século, no entanto, têm sido mais pronunciadas do que em 

qualquer outro período.  

Estas alterações são resultado de intensas intervenções humanas sobre o meio natural, com 

repercussões no clima e que se reflectem a uma escala regional e global. Com impacto directo 

sobre as florestas e sobre a qualidade de vida das pessoas, as alterações climáticas traduzem-

se, quase sempre, em consequências socio-económicas.  

Em Portugal, o Projecto SIAM (Climate Change in Portugal: Scenarios, Impacts and Adaptation 

Measures), que teve início em 1999, tem vindo a conduzir, um conjunto de trabalhos com vista 

ao estudo dos impactos das alterações climáticas em Portugal nos vários sectores sócio-

económicos e a propor medidas de adaptação adequadas. A equipa do Instituto Superior de 

Agronomia (ISA) responsável pelas Florestas no projecto SIAM, reuniu uma lista de possíveis 

impactos das alterações climáticas nas florestas. Além de apresentar as alterações na 

distribuição da vegetação e consequente biodiversidade, no meio terrestre e em meio 

aquático, a lista desenvolvida pela equipa do ISA, dá-nos possíveis cenários futuros do ponto 

de vista da produtividade vegetal, propondo uma série de medidas adaptadas a estes cenários. 

Na área do PROF em questão, com base nos cenários atrás referidos, podemos dizer que as 

principais implicações no planeamento florestal serão: 

• Um aumento generalizado do risco de incêndio – Não apenas em termos dos níveis de 

risco, mas também, pelo prolongar da época de incêndios, tornando-se também mais 

frequente a ocorrência de situações extremas. 

• Maior escassez dos recursos hídricos – O decréscimo da precipitação e o aumento da 

evapotranspiração irão promover um maior stress hídrico, ao mesmo tempo que a maior 

susceptibilidade a fenómenos extremos (precipitações muito intensas) irá promover um 

aumento do risco de erosão do solo e inundações. 
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• Redução geral da produtividade – Na área do PROF, apesar do efeito amenizador do 

litoral, haverá um acentuada redução produtividade para as duas espécies mais 

importantes ao nível da produção de lenho (eucalipto e pinheiro-bravo), o mesmo 

acontecendo com o sobreiro. 

Atendendo a estes três factores, é importante que o planeamento florestal 

incorpore os resultados destes possíveis cenários, por forma a estabelecer 

um planeamento florestal adaptativo, que tenha em conta, não só os dados 

actuais como a futura evolução das diferentes variáveis climáticas. 

Em termos de input para o planeamento, podemos salientar os seguintes 

aspectos mais relevantes: 

• A gestão florestal deverá ser adaptativa, incorporando a mudança 

e promovendo a aprendizagem contínua sobre as interacções do clima e floresta. 

• Os modelos de silvicultura devem acautelar as menores disponibilidades hídricas, 

bem como a ocorrência de eventuais acontecimentos climáticos extremos. 

• A silvicultura preventiva deverá ter em conta o aumento do risco de incêndio, bem 

como o aumento da sua severidade, promovendo condições de combate e extinção mais 

eficazes. 

• A escolha de espécies deverá contar, para além de outras variáveis, com a eventual 

diminuição da produtividade, ao mesmo tempo que se deverá promover através do 

melhoramento genético, um maior grau de adaptação das espécies aos cenários 

climáticos futuros. 

 

 

No planeamento 
florestal tradicional o 
clima não é encarado 
com uma variável 
que possa mudar no 
horizonte de 
planeamento, no 
entanto hoje em dia 
essa mudança é 
quase uma certeza, 
apenas faltando as 
certezas em relação 
ao rumo que essas 
mudanças irão 
tomar. 
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4.2 Orografia 

A área da AML caracteriza-se por um relevo suave, onde apenas se destaca a Serra de Sintra e 

da Arrábida, para além de algumas colinas a norte da cidade de Lisboa. A totalidade da área 

situa-se no andar basal. 

 
Figura 7. Hipsometria 

A baixa variação de altitudes leva a que os declives também não sejam muito significativos. 

Assim, temos que 89% dos declives da área são inferiores a 20%, e apenas 4% são superiores 

a 33%. Deste modo, se depreende que não é o relevo um factor limitante à intervenção na 

maior área dos espaços florestais, sendo certo, no entanto que a maior parte das áreas de 

maior declive se situam precisamente nos espaços florestais. 

 
Figura 8. Distribuição das classes de declive 
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Outra característica desta região, é o facto da parte norte da AML ser muito mais acidentada 

que a parte sul. 

Em termos de exposições, pode-se dizer que estas se distribuem de forma equilibrada pelas 

principais classes. 

 
Figura 9. Distribuição das classes de exposição 

A importância das exposições norte e sul é especialmente significativa na serra da Arrábida 

onde devido aos condicionalismos impostos pela natureza dos solos os efeitos da diferença de 

exposições são mais marcados. 
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4.3 Recursos Hídricos 

Sendo a defesa dos recursos hídricos uma necessidade premente, procura-se no âmbito do 

PROF efectuar a sua caracterização sucinta, garantindo desta forma a sua inclusão na análise 

posterior em termos de planeamento florestal. 

4.3.1 Bacias hidrográficas 

A região da Área Metropolitana de Lisboa é parcialmente englobada pelas bacias hidrográfica 

das ribeiras do Oeste (a Norte e a Oeste), do Tejo (a Este) e do Sado (a Sudeste) 

O alinhamento montanhoso das Serras de Candeeiros e de Montejunto, prolongada para sul 

pelas elevações de Malveira, da Carregueira e pelo extremo nascente da Serra de Sintra, faz a 

separação das águas das bacias do Oeste com a bacia do rio Tejo.  

Na área do PROF da área metropolitana de Lisboa a bacia do Tejo encontra como sub-bacias 

hidrográficas principais : Grande Lisboa, Trancão, Estuário Sul e Ribeira Sul Tejo. 

A bacia do Sado apenas numa parte diminuta da sua área terminal abrange a área da AML. 

4.3.2 Qualidade da água  

Será utilizada neste trabalho a avaliação do estado de conservação dos sistemas fluviais como 

indicador da qualidade da água apresentada por Moreira et al. (2002). 

As formas de perturbação do meio aquático por actividades humanas podem ser indirectas, 

ocorrendo na bacia hidrográfica e no vale de cheia, ou directas, afectando o corredor fluvial ou 

o meio líquido. A sua magnitude espacial é muito variável, podendo interferir na bacia, sub-

bacias, segmento, troço, habitats ou micro-habitats fluviais (Moreira et al, 2002) 

Com o objectivo principal de obter uma tipologia ecológica de cursos de água à escala nacional 

e respectiva classificação em termos de conservação, foi desenvolvida uma classificação no 

âmbito dos Planos de Bacia do Douro e do Tejo, tendo sido em trabalho posterior estabelecida 

uma metodologia suficientemente coerente e robusta para ser aplicada a todo o território 

nacional. Os agrupamentos tipológicos de troços foram designados por Unidades Fisiográficas 

Homogéneas (UFH), com um conjunto de características hidrogeomórficas, que respondem de 
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forma idêntica aos indicadores de qualidade ecológica e aos factores de agressão por 

actividades humanas (Moreira et al. 2002). 

A rede fluvial começou por ser classificada de acordo com as suas características morfológicas 

e climáticas dominantes (hierarquização da rede de drenagem, geologia, declives, 

precipitação). 

Em relação à avaliação do estado de conservação da rede fluvial, foram seleccionadas diversas 

variáveis relacionadas com a caracterização do meio ambiente. Estas variáveis foram 

designadas por K1,...,K7, integradas em dois grupos; KA – Conjunto das variáveis que 

contribuem para a definição da integridade biótica dos troços. KB – conjunto das variáveis que 

contribuem para a quantificação da magnitude do stress ambiental incidente no meio aquático. 

Chegando-se a uma classificação final, que procura quantificar o estado de conservação de 

cada unidade fisiográfica homogénea, designado por KT resultante de uma standardização, 

expressa pela Equação 1: 
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Equação 1. Fórmula de calculo do estado de conservação 

onde,  

Classe 
 

Intervalo de 
classes 

Tipo de segmento (UFH) 
 

I 1−≤KT  Segmento muito degradado ou artificializado 
II 01 ≤<− KT  Segmento degradado 
III 10 ≤< KT  Segmento com alterações moderadas 
IV 1>KT  Segmento pouco modificado de elevado interesse bilógico 

Tabela 4. Características e intervalos das classes de Kt obtidas com a aplicação da equação anterior. 

Com base neste procedimento foi obtida a classificação dos troços das principais linhas de 

água do território nacional (Figura 10). 
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Figura 10. Classificação com base no Kt das principais linhas de água da AML  

Na generalidade dos troços o valor de Kt é muito baixo, o que nos dá a ideia de que a 

recuperação das galerias rípicolas e as acções de correcção torrencial serão duas actividades a 

ser previstas na fase de planeamento. 

4.3.3 Aquíferos 

Na região da AML podemos identificar duas classes de aquíferos (Figura 11). 

 
Figura 11. Aquíferos da AML 
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Como reserva de água de qualidade que são, trata-se de importantes recursos a preservar. Há 

dois tipos de protecção que importa considerar ao nível dos aquíferos, por um lado garantir a 

sua recarga e por outro, prevenir a eventual poluição proporcionada pela lixiviação de 

poluentes decorrentes da actividade agrícola/florestal. No primeiro caso, a actividade florestal 

não promove na generalidade da sua intervenção a impermeabilização das superfícies, excepto 

ao nível da rede viária, no entanto, esta assume mesmo em caso de povoamentos de 

produção, valores muito baixos para causar impacto significativo. No caso da poluição dos 

aquíferos pela actividade florestal, bastará condicionar as operações florestais aos princípios 

orientadores de boas práticas florestais e o problema fica resolvido. 

Desta forma se conclui que a actividade florestal não é um problema para a protecção dos 

aquíferos, podendo mesmo contribuir para a sua salvaguarda 

4.4 Carta de Erosão Actual e Potencial 

Ao nível dos solos importa analisar a sua susceptibilidade à erosão, com vista à implementação 

futura de medidas mitigadoras deste fenómeno. 

Para o planeamento territorial, é fundamental além da caracterização pedológica de pormenor, 

dispor-se também de ferramentas de caracterização da incidência dos fenómenos erosivos e 

da tolerância e susceptibilidade dos sistemas edáficos, a medidas e usos, que amplifiquem ou 

acelerem os correspondentes mecanismos naturais de erosão. 

A monitorização e medição da erosão pressupõe processos morosos e dispendiosos. Além 

disso, os dados de erosão têm grande variabilidade porque a maior parte das vezes muitas 

variáveis secundárias não podem ser controladas convenientemente, o que implica a obtenção 

de séries temporais extensas para um dado local. Por este motivo, os modelos de predição da 

erosão são, na maior parte dos casos a única ferramenta razoável para o inventário e a 

avaliação da erosão. 

Para a estimativa da perda de solo há que escolher uma metodologia de diagnóstico adequada, 

e determinar os principais parâmetros que intervêm no processo. Em Portugal, a principal 

causa da erosão é a acção da chuva e do escoamento superficial, recomendando-se como 

modelo de referência para a determinação da perda de solo a Equação Universal de Perda de 

Solo (USLE), desenvolvida por Wischmeier e Smith em 1965, com as actualizações entretanto 

sugeridas em 1978 e outras adaptações introduzidas pelo formalismo da Equação Universal de 
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Perda de Solo Revista (RUSLE), da versão provisória de 1995. Este modelo empírico, permite a 

estimativa da perda de solo a partir da erosividade da chuva, da erodibilidade dos solos e de 

outros factores que intervêm no processo. 

Para caracterizar este fenómeno de forma completa, procurou-se obter a carta da erosão 

actual e a carta de erosão potencial. A diferença entre ambas consiste no facto, de se 

considerar ou não, o coberto vegetal. Assim, pode analisar-se o efeito do coberto vegetal, no 

fenómeno da erosão  

Na equação, que traduz este modelo, cada parâmetro do processo erosivo encontra-se isolado 

e é traduzido por um factor. Do produto dos factores obtém-se a estimativa de perda de solo. 

A equação é representada pela expressão seguinte: A = R·K·LS·C·P 

em que: 

A - perda estimada de solo, t·ha-1·ano-1; 

R - factor de erosividade da chuva, MJ·mm·h-1·ha-1·ano-1; 

K - erodibilidade do solo, t·h·MJ-1·mm-1: 

LS - factor fisiográfico (adimensional); 

C - factor do coberto vegetal (adimensional); 

P - factor de prática agrícola (adimensional). 

Erosividade da Precipitação – R 

Uma forma de cálculo do factor R é através do indice de Fournier modificado, ou índice de 

Arnouldus, recomendado pela FAO (1977), para a Europa. Este correlaciona as precipitações 

mensais com a total anual.  

R= Σ pi2/P i=[1;12] 
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Em que: 

Pi - precipitações médias mensais; 

P - precipitação média anual. 

Os dados das precipitações médias mensais e precipitação média anual estão disponibilizados 

no Atlas da água do INAG (formato grid, com uma quadrícula de 1000m). 

Erodibilidade dos Solos – K 

A determinação da erodibilidade do solo pressupõe o conhecimento dos seus constituintes no 

que se refere ao seu conteúdo em areia, limo argila e matéria orgânica, bem como à 

informação sobre a permeabilidade e estrutura. A determinação de “K”,é feita com base na 

caracterização pedológica da região, a partir da Carta de Solos de Portugal Continental do 

Atlas de Portugal, sendo os valores de K retirados de PIMENTA (1998). 

Factor Fisiográfico – LS 

O factor de comprimento de encosta (L), corresponde à relação entre os comprimentos da 

encosta e do talhão de referência - talhão de 22.13 m em condições idênticas (valor 

adimensional). 

O factor de declive da encosta (S), corresponde à relação entre os declives da encosta e do 

talhão de referência (declive de 9%, em condições idênticas). Os factores de comprimento e 

de declive são habitualmente calculados associadamente (valor adimensional). O factor LS 

pode ser calculado através de uma aplicação desenvolvida por Frank schmidt – Terrain 

Analysis – que se baseia na equação de Moore e Wilson (1992). Esta aplicação é uma extensão 

do Arcview Gis, que funciona dependente do Spatial analyst e calcula o factor fisiográfico tendo 

como input o modelo digital do terreno. 
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Factor de Cultura e de Uso – C 

O factor do coberto vegetal (C) pretende reflectir o efeito do coberto e das práticas de gestão 

nas taxas de erosão, sendo o factor mais usado para comparar os impactos relativos de opções 

de gestão em planos de conservação. O factor C, indica como as acções irão afectar a média 

anual de perda de solo e como essa potencial perda estará distribuída no tempo durante 

rotações de culturas, actividades de construção ou outros esquemas de gestão. O mapa foi 

obtido por reclassificação da carta de ocupação do solo, com base em PIMENTA (1998), no 

caso da carta de risco de erosão potencial o factor C não é usado. 

Factor de Práticas Agrícolas – P 

Tal como o factor C, o factor P é definido pela relação existente entre o valor médio das perdas 

de solo produzidas num campo onde se fazem práticas de protecção e as que se originariam 

no mesmo campo se os trabalhos forem realizados segundo a direcção de declive máximo 

(talhão padrão), em condições de igualdade de todos os outros factores. Á escala em que é 

efectuado este plano podemos considerar que o factor P toma o valor de 1,0 para toda a área 

do mesmo, tornando-se assim elemento neutro da equação. 

Obtida a carta de risco de erosão actual podemos ver que esta não apresenta grandes áreas 

com elevado risco (cerca de 93%apresenta risco muito baixo) - Figura 12. 

 
Figura 12. Carta da erosão actual 
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No entanto, para o planeamento a erosão potencial é mais significativa, uma vez que se obtém 

sem o efeito protector do coberto, Figura 13. Em conjunto com a carta de erosão potencial, 

são apresentadas as zonas sensíveis que neste caso se assume serem as áreas em que a 

perda de solo assume valores superiores às 100 ton/ha.ano. 

 
Figura 13. Risco de risco de erosão potencial e respectivas zonas sensíveis 

Como era de esperar, este mapa permite-nos uma leitura mais 

aprofundada, nomeadamente na identificação das áreas mais problemáticas 

em termos de erosão. Além das áreas da Arrábida e de Sintra surgem 

também um conjunto de formações, mais ou menos acidentadas a norte de 

Lisboa com elevada sensibilidade. As áreas mais sensíveis atingem cerca de 

4% do território, enquanto que as áreas de muito baixa erosão sofrerão 

uma diminuição para os 60%, ao invés dos anteriores 93%. 

 

 

Salientamos o facto 
curioso da área de 
Lisboa, retirado que 
foi o efeito da 
utilização, assumir 
valores elevados de 
erosão. 
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Comparativamente à carta de risco de erosão actual, onde o coberto vegetal foi considerado, 

nota-se um agravamento geral do risco de erosão, além disso, observa-se que as áreas mais 

problemáticas em termos de erosão coincidem com as áreas ocupadas pelos espaços florestais, 

o que permite constatar mais uma vez o importante papel destes, na conservação do solo. 

4.5 Fauna e Flora  

Para o estudo desta componente subdivide-se a abordagem em duas secções distintas, uma 

relativa à caracterização da fauna, com especial incidência para as áreas classificadas, e outra 

relativa à caracterização das séries de vegetação efectuada de raiz para este PROF. No caso 

das séries vegetação apresenta-se um resumo do trabalho efectuado pela Universidade de 

Évora. 

4.5.1 Fauna Associada aos Espaços Florestais 

A região PROF da Área Metropolitana de Lisboa apresenta uma grande variedade de 

ecossistemas aquáticos e terrestres albergando inúmeras espécies animais e vegetais, 

algumas das quais com estatuto especial de conservação. Contabilizam-se nesta região 5 

Sítios classificados (Sintra-Cascais, Estuário do Tejo, Arrábida-Espichel, Estuário do Sado, 

Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira) e 4 Zonas de Protecção Especial (Lagoa pequena, Estuário do 

Tejo, Cabo Espichel, Estuário do Sado).  

Destacam-se pela sua importância, no sítio classificado de Sintra/Cascais, colónias de 

morcego-de-ferradura, locais de nidificação para falcão peregrino e águia de Bonelli, ambas 

classificadas como espécies ameaçadas.  

Outro local de elevada importância ornitológica e ambiental é o sitio classificado do Estuário do 

Tejo e correspondente Zona de Protecção Especial. Trata-se da maior zona húmida de Portugal 

e uma das mais importantes da Europa. Aqui ocorrem com regularidade cerca de 100.000 aves 

invernantes, ultrapassando o valor de 120.000 aves nos períodos de migração. Contabilizam-

se na avifauna, que utiliza o estuário e a área terrestre adjacente, cerca de 194 espécies de 

ocorrência regular (aquáticas, estepárias e de floresta), 46 das quais encontram-se incluídas 

no anexo I da Directiva 79/409/CEE. Trata-se de um local de elevada importância nacional e 

internacional, contribuindo significativamente para a preservação de 14 espécies de aves. O 

estuário constitui um local de desova para 19 espécies piscícolas, apresentando condições para 
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a desova e crescimento de 3 outras; alberga populações de 2 espécies residentes de 

importância comercial e de outras 9 importantes ao nível da manutenção das cadeias 

alimentares; é zona de transição importante para 5 espécies de peixes migradores, 4 delas 

protegidas pela Directiva 92/43/CEE. Registam-se também populações de lontra Lutra lutra e 

do ratinho Microtus cabrera entre 35 espécies mamíferos , bem como cágado Mauremys 

leprosa entre 9 espécies de répteis e 11 de anfíbios.  

No Estuário do Sado encontram-se registadas 261 espécies de vertebrados, das quais 8 são 

anfíbios, 11 são répteis, 211 são aves e 31 são mamíferos. Uma das espécies emblemáticas é 

o golfinho roaz (Tursiops truncatus), encontrando-se uma comunidade com cerca de 30 

animais. O estuário do Sado encontra-se entre as três principais zonas húmidas portuguesas 

com importância para as aves aquáticas (Anatídeos, Galeirões e Limícolas). Os locais 

dominados por caniçal, que constituem um habitat de grande importância para os 

passeriformes migradores. As características ecológicas dos montados de sobro e pinhais 

envolventes, favorecem a ocorrência de grande diversidade de insectos, mamíferos e aves de 

onde se destacam a geneta, o gato-bravo, o pica-pau-malhado-grande (Dendrocopus major), 

galinhola (Scolopax rusticola), pombo-torcaz e como local de nidificação de rapinas, como a 

águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), a águia-calçada (Hieraaetus pennatus) e a águia-

cobreira (Circaetus gallicus). 

No Parque Natural da Arrábida estão registadas 213 espécies de vertebrados, das quais 8 são 

anfíbios, 16 são répteis, 154 são aves e 35 mamíferos. Destacam-se neste contexto 

comunidades importantes de aves rupícolas e quirópteros cavernícolas. 

Nas restantes zonas, dada a intensa urbanização do território, a destruição da generalidade 

dos habitats leva a que a fauna existente não apresente significativa relevância para a 

conservação, limitando-se às espécies cinegéticas. 
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4.5.2 Carta das Séries de Vegetação 

Dada a sua importância para o planeamento florestal, foi realizada a carta das séries de 

vegetação para a área do PROF em questão à escala 1:500 000. 

Nas secções seguintes, são analisadas as séries que se encontram cartografadas na Figura , 

além da sua identificação procura-se analisar a sua distribuição, factores que determinam sua 

presença, o grau de conservação, o nível de ameaça e as razões do seu valor patrimonial.  

 
Figura 14. Carta das séries de vegetação 

Algumas séries e geomicroséries de vegetação não foram cartografadas pela sua baixa 

representatividade /escala do Mapa e outras foram agrupadas em geoséries como é o caso das 

ripícolas e em geomicroséries como as dunares e as respeitantes aos sapais. 
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4.5.2.1 Séries Climatófilas 

Série climatófila e edafoxerófila luso-extremadurense termomediterrânea 

subhúmido-húmida silicícola do “sobreiro” (Quercus suber): Asparago aphylli-Querco 

suberis S. 

Série climatófila e edafoxerófila exclusiva dos territórios luso-extremadurenses (Província 

Mediterrânea Ibérica Ocidental), que na área estudada se distribui com grande expressão pela 

margem direita do rio Tejo. 

Surge em territórios com um ombrótipo pelo menos sub-húmido, sobre substratos ácidos, 

arenosos e em solos compactos de derivados de xistos, com marcada influência oceânica. 

Apesar de amplamente representada em território nacional, esta série encontra-se de forma 

geral degradada, principalmente pelo uso intensivo do solo onde se destaca a actividade 

silvícola, com domínio do pinheiro-bravo e eucalipto. Nos territórios potenciais desta série 

climatófila, destaque-se também a existência significativa de espécies exóticas. A título de 

exemplo veja-se a região de Sintra. 

A Presença de habitats no Anexo I da Directiva 92/43/CEE, muitos dos quais prioritários, e de 

plantas endémicas e raras pertencentes aos anexos IV e V da mesma Directiva, conferem-lhe 

significativo valor patrimonial. 

Por erosão, sobretudo hídrica, mais o menos associada a factores antrópicos, alguns territórios 

potenciais desta série poderão apresentar-se com um domínio claro da série do Arisaro-Querco 

broteroi, sobretudo quando os solos se empobrecem em quartzo e têm na base materiais 

calcários. No entanto, para melhor identificação da série do sobreiral sugerem-se alguns 

bioindicadores directrizes fundamentais para a sua identificação. A título de exemplo refira-se 

a presença de Calluna vulgaris, Erica umbellata, Agrostis curtisii, entre outros. 
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Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade Vegetal Bioindicadores 

Bosque Asparago aphylli-Quercetum 
suberis 

Quercus suber, Quercus broteroi, Smilax aspera, 
Asparagus aphyllus, Vinca difformis, Rubia longifolia, 
Descampsia stricta, Hedera helix subsp. canariensis. 

Orla arbustiva Phillyreo angustifoliae-Arbutetum 
unedonis 

Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Viburnum tinus, 
Erica arborea, Erica scoparia 

Arrelvado perene de 
solos profundos 

Avenulo sulcatae-Stipetum 
giganteae, 

Avenula sulcata, Stipa gigantea, Agrostis castellana, 
Stachys officanalis 

Matagal Erico scopariae-Quercetum 
lusitanicae 

Quercus lusitanica, Serratula monardii, Daphne 
gnidium, Erica scoparia, Myrtus communis 

Mato baixo Erico umbellatae-Ulicetum 
welwitschiani ou Lavandulo 

luisieri-Ulicetum jussiaei 

Erica umbellata, Ulex australis subsp. welwitschianus, 
Ulex jussiaei, Calluna vulgaris, Lavandula luisieri 

Arrelvado anual Helianthemion guttati Evax ramosissima, Tolpis barbata, Tuberaria guttata, 
Briza maxima, Aira coryophiylea, Paronychia cymosa 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 9330 Florestas 

de Quercus suber, 6220 *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, 4030 

Charnecas secas europeias, bem como outros habitats exoseriais como por exemplo 3170 

*Charcos temporários mediterrânicos, 4020 *Charnecas húmidas atlânticas temperadas de 

Erica ciliaris e Erica tetralix, entre muitos outros 

Série climatófila e edafoxerófila lusitano-andalusa litoral termomediterrânea seco-

subhúmida psamófila do “sobreiro” (Quercus suber): Oleo sylvestris-Querco suberis 

S.  

Série climatófila e edafoxerófila com ampla distribuição lusitano-andalusa litoral, que na área 

estudada é bastante comum, ocupando grande parte dos terrenos arenoso taganos. 

Potencialmente, estes sobreirais, ocorrem em toda a franja litoral arenosa desde Malaga até 

Aveiro, com uma importante radiação pelas superfícies ribatago-sadenses. Na área estudada, 

ocupa quase por completo os terraços psamófilos na margem esquerda do Tejo. 

Série exclusiva de territórios termomediterrâneos sobre substratos psamófilos profundos  e 

paleopodzóis. 

Muito alterada pela acção antrópica, principalmente pelo aproveitamento do solo com fins 

silvícolas (plantação de pinheiro-bravo, pinheiro manso e eucalipto) e para pastagens. 

O seu valor patrimonial é devido à presença de habitats no Anexo 92/43/CEE e de plantas 

endémicas e raras pertencentes aos anexos IV e V da mesma Directiva. A título de exemplo 
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refira-se o Thymus capitallatus, Leuzea longifolia, Armeria rouyana, todos endemismos 

lusitânicos exclusivos desta série. É também nesta série ou em contacto com ela, que surge o 

zimbral exclusivo das areias sadenses de Junipero navicularis, correspondendo muitas vezes 

ao habitat 9560 *Florestas endémicas de Juniperus spp. 

Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade Vegetal Bioindicadores 

Bosque Oleo sylvestris-Quercetum suberis Quercus suber,  Smilax aspera, Asparagus 
aphyllus, Rubia longifolia, Hedera helix subsp. 

Canariensis. 
Orla arbustiva Phillyreo angustifoliae-Arbutetum 

unedonis 
Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Viburnum 

tinus, Erica arborea, Erica scoparia 

Arrelvado perene de 
solos profundos 

Euphorbio transtaganae-Sitpetum 
giganteae 

Euphorbia transtagana, Stipa gigantea 

Matagal Junipero navicularis-Quercetum 
lusitanicae 

Juniperus navicularis, Corema album, Halimium 
calycinum, Thymus capitellatus, Iberis welwitschii 

Mato baixo Erico umbellatae-Ulicetum 
welwitschiani 

Erica umbellata, Ulex australis subsp. 
welwitschianus, Calluna vulgaris 

Arrelvado perene Herniario unanumuanae-
Corynephoretum canescentis 

Herniaria unanumuanae, Corynephorus canescens 
var. maritinus 

Arrelvado anual Macomietalia Evax ramosissima, Tolpis barbata, Tuberaria 
guttata, Briza maxima, Aira coryophiylea, 

Paronychia cymosa 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 2150 *Dunas 

fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea), 2230 Dunas com prados da Malcolmietalia, 

2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia, 2330 Dunas interiores com 

prados abertos de Corynephorus e Agrostis, 4030 Charnecas secas europeias, 6220 

*Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, 6310 Montados de Quercus spp. 

de folha perene, 9330 Florestas de Quercus suber, bem como outros habitats exoseriais como 

por exemplo 3170 *Charcos temporários mediterrânicos, 4020 *Charnecas húmidas atlânticas 

temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, entre muitos outros. 

Série climatófila divisório portuguesa e arrabidense termo-mesomediterrânea 

inferior húmido/sub-húmida calcícola do “carvalho-cerquinho” (Quercus broteroi): 

Arisaro-Querco broteroi S. Endémica dos sectores Divisório-Português (distrito Oeste-

Estremenho) e Ribatagano-Sadense (distrito Arrabidense). Na área do PROF apenas surge de 

forma vigorosa na Serra da Arrábida. 

Esta série é determinada por substractos calcários com solos profundos e mesotróficos, em 

ombroclimas sub-húmidos superiores a húmidos. 

Comparando a sua área potencial com a actual ocorrência deste tipo de carvalhais de elevada 

originalidade, constata-se que o seu estado de conservação é muito pouco uniforme. Assim, 

alternam áreas em que ainda se podem observar impressionantes formações boscosas 
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(Arrábida), com outras em que o intenso uso agrícola dos solos se encarregou de eliminar o 

maciço arbóreo autóctone.  

O seu valor patrimonial é conferido pela presença de habitats no Anexo I da Directiva 

92/43/CEE, muitos dos quais prioritários, bem como plantas endémicas e raras pertencentes 

aos anexos II, IV e V da mesma Directiva. 

No território estudado existem muitas áreas potenciais de carvalhal que estão ocupadas pela 

série edafoxerófilo Lonicero implexae-Querco rotundifoliae S. Esta ocupação deve-se 

essencialmente a uma posição edafoxerófila, mas também como resultado da sucessão 

secundária. Assim, é fácil observarem-se na zona potencial deste carvalhal algumas manchas 

dominadas por azinheiras. 

Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade Vegetal Bioindicadores 

Bosque Arisaro-Quercetum broteroi Quercus broteroi, Arisarum clusii, Paeonia 
broteroi, Smilax mauritanica, Vinca difformis 

Orla arbustiva Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii 
prunetosum insititioidis (edafohig.) ou 
Vinco difformis-Lauretum nobilis ou 

Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis 

Prunus insititioides, Rubus ulmifolius, Rosa 
sempervirens, Vinca difformis, Lonicera 

hispanica, Ruscus aculeatus, Viburnum tinus, 
Laurus nobilis 

Matagal Melico arrectae-Quercetum cocciferae Quercus coccifera, Melica arrecta, Silene 
longicilia, Pistacia lentiscus, Antirrhinum 

linkianum 
Mato baixo Salvio sclareoidis-Ulicetum densi Ulex densus, Salvia sclareoides, Eryngium 

dilatatum, Anthyllis maura, Bartsia aspera 

Arrelvado 
perene 

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum 
phoenicoidis 

Brachypodium phoenicoides, Dactylis hispanica, 
Phlomis lychnitis, Plantago serraria var. 

hispanica 
Orla sombria Leucanthemo sylvaticae-Cheirolophoretum 

sempervirentis 
Cheirolophus sempervirens, Origanum virens, 

Leucanthemum sylvaticum, Calamintha baetica, 
Clinopodium arundanum, Teucrium scorodonia 

Arrelvado anual Velezio rigidae-Astericetum aquaticae Velezia rigidae, Euphorbia exigua, Asteriscus 
aquaticus, Brachypodium distachyon, Arenaria 

conimbricensis 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 6210 Prados 

secos seminaturais e facies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) 

(*importantes habitats de orquídeas), 6220 *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-

Brachypodietea, , 9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis,  bem 

como outros habitats exoseriais como: 6110 *Prados rupícolas calcários ou basófilos da 

Alysso-Sedion albi, 8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica, 8310 Grutas 

não exploradas pelo turismo. 

 

Série climatófila e edafohigrófila luso-extremadurense termo a mesomediterrânea 
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sub-húmida a húmida acidófila e neutro-acidófila do “carvalho-negral“ (Quercus 

pyrenaica): Arbuto unedonis-Querco pyrenaicae S.  

Série que apresenta o seu óptimo nos territórios luso-extremadurenses. Na área estudada 

distribui-se sobretudo na Serra de Sintra. 

Esta série de vegetação necessita de solos profundos, silícios, com húmus do tipo “mull”. 

Típica do piso mesomediterrâneo, só se desenvolve sob ombrótipo sub-húmido a húmido, 

sobretudo em locais onde a xericidade estival é mais atenuada (por motivos de varia ordem). 

A rara existência de núcleos de bosques de Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae) deve-se, 

principalmente, à actividade antrópica, onde se destacam os incêndios florestais e a plantação 

de espécies exóticas. Na área estudada os carvalhais negrais, surgem sobretudo representados 

na Serra de Sintra, onde estão profundamente degradados, sendo confrangedor a quase 

inexistência deste tipo de bosques. 

O seu valor patrimonial deve-se à presença de habitats no Anexo I da Directiva 92/43/CEE, 

muitos dos quais prioritários, bem como plantas endémicas e raras pertencentes aos anexos 

II, IV e V da mesma Directiva. 

Embora esta série se reconheça em poucas áreas da superfície estudada, potencialmente 

deveria ocupar uma área maior. No entanto, devido à alteração do seu habitat, na sua área 

potencial surge o domínio das exóticas bem como o sobreiral de Asparago aphylli-Querco 

suberis como sucessão secundária. 

Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade Vegetal Bioindicadores 

Bosque Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae Quercus pyrenaica, Arbutus unedo, Asparagus 
acutifolius, Asplenium onopteris, Osyris alba, 

Ruscus aculeatus 
Orla arbustiva Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Viburnum 

tinus, Erica arborea, Erica scoparia 

Matagal Cytisetum scopario-striati Cytisus scoparius, C. striatus, C. multifolurus 

Mato baixo Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii ou 
Halimio ocymoides-Ericetum umbellatae 

Cistus populifolius, Cistus psilosepalus, 
Polygalla microphylla, Erica australis, E. 

umbellata Halimium ocymoides 
Arrelvado 

perene 
Melico magnolli-Stipetum gigantaeou 

Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae 
Melica magnolli, Stipa gigantea, Gaudinia 

fragilis, Agrostis castellana 

Arrelvado 
anual 

Paronychio cymosae-Pterocephaletum diandri Paronychia cymosa, Pterocephalus diandrus 

 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 9230 Carvalhais 

galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica, 6220 *Subestepes de gramíneas e 
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anuais da Thero-Brachypodietea, 4030 Charnecas secas europeias, bem como outros habitats 

exoseriais como por exemplo 3170 *Charcos temporários mediterrânicos, 4020 *Charnecas 

húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, 8220 Vertentes rochosas 

siliciosas com vegetação casmofítica entre muitos outros 

Série  climatófila divisório-portuguesa e arrabidense termomediterrânea sub-húmida 

sobre solos vérticos do “zambujeiro”  (Olea europaea var. sylvestris):Viburno tini-

Oleeto sylvestris S. Esta série de vegetação é exclusiva dos sectores divisório-português e 

ribatagano-sadense (distrito arrabidense). Na área estudada distribui-se na península de 

Setúbal no seu rebordo norte e sul, bem como ocupa potencialmente grande parte da região 

de Lisboa e Vale do Tejo. 

O carácter vértico dos solos (solos calcários vermelhos e pardos ricos em montmorilonites e 

ilites) é uma característica obrigatória desta série de vegetação. 

De forma geral bastante fragmentados pelo uso do solo para fins agrícolas e de construção é 

ainda possível ver alguns núcleos de zambujo, principalmente na Arrábida e na Estremadura 

de forma pontual. 

O seu valor patrimonial é justificado pela presença de habitats no Anexo I da Directiva 

92/43/CEE, muitos dos quais prioritários, e de plantas endémicas e raras pertencentes aos 

anexos II, IV e V da mesma Directiva. 

Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade Vegetal Bioindicadores 

Bosque Viburno tini-Oleeto sylvestris Viburno tinus, Olea sylvestris 

Orla arbustiva Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Asparagus albus, Rhamnus alaternus, Quercus 
coccifera, Smilax aspera 

Matagal tojal de Ulex densus ou Ulex jussiaei com 
Coronilla glauca 

Ulex densus, Ulex jussiaei, Coronilla glauca 

Mato baixo Phlomido purpureae-Cistetum albidi Phlomis purpurea, Brachypodium phoenicoides 

Arrelvado 
perene 

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum 
phoenicoidisou Phlomido lychitis-

Brachypodietum phoenicoides 

Brachypodium phoenicoides, Dactylis hispanica, 
Phlomis lychnitis, Plantago serraria var. 

hispanica 

Orla sombria Leucanthemo sylvaticae-Cheirolophoretum 
sempervirentis 

Cheirolophus sempervirens, Origanum virens, 
Leucanthemum sylvaticum, Calamintha baetica, 
Clinopodium arundanum, Teucrium scorodonia 

Arrelvado 
anual 

Velezio rigidae-Astericetum aquaticae Velezia rigidae, Euphorbia exigua, Asteriscus 
aquaticus, Brachypodium distachyon, Arenaria 

conimbricensis 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 5330 Matos 

termomediterrânicos pré-desérticos, 9320 Florestas de Olea e Ceratonia, 6220 *Subestepes de 

gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. 
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Serie climatófila arrabidense termomediterrânea húmido/sub-húmida calcícola do 

“carrasco-arbóreo” (Quercus coccifera subsp. rivas-martinezii): Viburno tinii-Querco 

rivasmartinezii S. Série de vegetação exclusiva de Portugal continental, que apresenta o seu 

óptimo ecológico nos territórios arrabidenses. Na área estudada distribui-se sobretudo na 

Arrábida. 

Os factores que mais determinam a sua existência são o carácter dolomítico dos solos, sob 

ombrótipo sub-húmido a húmido. 

Existente sobretudo na Serra da Arrábida s.l., este original carrascal arbóreo encontra-se aí em 

mediano/bom estado de conservação. 

É uma das séries com maior valor patrimonial do território português, apresentando um 

estatuto de verdadeira relíquia. É importantíssima a conservação dos bosques existentes e 

recuperar outras áreas para o seu clímax. Esta riqueza está expressa na presença de habitats 

no Anexo I da Directiva 92/43/CEE, muitos dos quais prioritários, bem como plantas 

endémicas e raras pertencentes aos anexos II, IV e V da mesma Directiva. 

Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade Vegetal Bioindicadores 

Bosque Viburno tini-Quercetum rivasmartinezii Quercus coccifera subsp. rivas-martinezii 

Orla arbustiva Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, 
Coronilla glauca, Viburnum tinus, Erica 

arborea, Rosa sempervirens 
Matagal Melico arrectae-Quercetum cocciferae Quercus coccifera, Melica arrecta, Silene 

longicilia, Pistacia lentiscus, Antirrhinum 
linkianum 

Mato de solo 
profundos 

Erica arborea (Cytisetea scopario-striati) Erica arborea 

Arrelvado 
perene 

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum 
phoenicoidis ou comunidade de Stipa gigantea 

Brachypodium phoenicoides, Dactylis 
hispanica, Phlomis lychnitis, Plantago 

serraria var. hispanica 
Orla sombria Leucanthemo sylvaticae-Cheirolophoretum 

sempervirentis 
Cheirolophus sempervirens, Origanum virens, 

Leucanthemum sylvaticum, Calamintha 
baetica, Clinopodium arundanum, Teucrium 

scorodonia 
Arrelvado 

anual 
Velezio rigidae-Astericetum aquaticae Velezia rigidae, Euphorbia exigua, Asteriscus 

aquaticus, Brachypodium distachyon, 
Arenaria conimbricensis 

 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 6110 *Prados 

rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi, 6210 Prados secos seminaturais e facies 

arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (*importantes habitats de orquídeas), 

6220 *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, bem como outros habitats 

exoseriais: 8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 



Caracterização Biofísica   Pág. 48 

 

4.5.2.2 Séries Edafoxerófilas 

Série edafoxerófila gaditano-onubo-algarviense 

termomediterrânea sub-húmido/húmida calcícola e dolomítica da 

“alfarrobeira” (Ceratonia siliqua): Vinco difformis-Ceratonieto 

siliquae S. Em território nacional, apenas se reconhece esta série de 

vegetação no Algarve e na Arrábida. Na área estudada distribui-se nas 

encostas mais térmicas da Serra da Arrábida. 

Muito sensíveis ao frio invernal, os bosques de alfarrobeira são 

hidricamente exigentes, daí a sua posição primordial na base das escarpas 

calcárias termófilas. 

São muito pontuais os bosques de Vinco difformis-Ceratonietum siliquae em Portugal e, os 

existentes, estão de uma maneira geral, bastante empobrecidos. 

Face à sua exiguidade em território nacional, as poucas manchas, embora empobrecidas, são 

importantes para a conservação, encerrando esta série alguns habitats dos anexos. 

Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade Vegetal Bioindicadores 

Bosque Vinco difformis-Ceratonieto siliquae Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Olea 
europaea var. sylvestris, Vinca difformis, 

Rhamnus oleoides, Arisarum simorrhinum, 
Rubia peregrina subsp. longifolia 

Orla arbustiva Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Asparagus albus, Rhamnus alaternus, 
Quercus coccifera, Smilax aspera 

Mato baixo Phlomido purpureae-Cistetum albidi Phlomis purpurea, Brachypodium 
phoenicoides 

Arrelvado 
anual 

Velezio rigidae-Astericetum aquaticae Velezia rigidae, Euphorbia exigua, Asteriscus 
aquaticus, Brachypodium distachyon, 

Arenaria conimbricensis 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 6210 Prados 

secos seminaturais e facies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) 

(*importantes habitats de orquídeas), 6220 *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-

Brachypodietea, 9320 Florestas de Olea e Ceratonia. 

Série edafoxerófila algarviense, ribatagano-sadense e divisório-portuguesa 

termomediterrânea seca a sub-húmida litoral da “sabina-da-praia” (Juniperus 

turbinata):Querco cocciferae-Junipereto turbinatae S. Distribui-se pelos territórios 

algarvienses, ribatagano-sadenses e divisório-portugueses. Na área estudada distribui-se 

sobretudo nas proximidades do litoral em afloramentos rochosos e solos eclécticos de calcário. 

Embora se tenha 

registado a sua 

ocorrência, a 

reduzida área de 

distribuição não 

permitiu a sua 

representação 

cartográfica. 
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Série típica de superfícies rochosas calcárias dolomíticas e encostas ensoladas de substrato 

calcário sob influência marítima. 

Embora existam manchas em bom estado de conservação, a maioria das formações 

observadas encontra-se bastante degradadas devido à pressão urbanística do litoral. 

Embora apresente uma área de distribuição relativamente ampla, estendendo-se ao longo do 

litoral, desde o Algarve até à Figueira da Foz, esta série apresenta um valor patrimonial 

elevado uma vez que é exclusiva do território nacional e encerra vários habitats no Anexo I da 

Directiva 92/43/CEE, muitos dos quais prioritários, bem como plantas endémicas e raras 

pertencentes aos anexos II, IV e V da mesma Directiva. 

 Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade Vegetal Bioindicadores 
Micro-Bosque Querco cocciferae-Junipereto turbinatae Juniperus turbinata, Quercus coccifera, 

Pistacia lentiscus, Rhamnus oleoides, Rubia 
peregrina subsp. longifolia 

Mato baixo Phlomido purpureae-Cistetum albidi Rosmarinus officinalis, Phlomis purpurea,  
Cistus monspeliensis 

Arrelvado 
anual 

Velezio rigidae-Astericetum aquaticae Velezia rigidae, Euphorbia exigua, Asteriscus 
aquaticus, Brachypodium distachyon, 

Arenaria conimbricensis 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 5210 Matagais 

arborescentes de Juniperus spp.  e 6220 *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-

Brachypodietea, , bem como outros habitats exoseriais ligados às vertentes rochosas calcárias 

com vegetação casmofítica (8210). 

 

Série edafoxerófila lusitano-andaluza litoral termomediterrânea seca psamófila 

litoral da “sabina-da-praia” (Juniperus turbinata):Osyrio quadripartitae-Junipereto 

turbinatae S. Exclusiva da Província Lusitano-Andaluza Litoral (desde Punta Umbria até à 

Figueira da Foz). Na área estudada distribui-se ao longo do litoral, desde as proximidades da 

Serra da Arrábida até ao litoral de Sintra. 

A taxa de mobilização de areia, influenciada pelos ventos marítimos e os baixos teores de 

matéria orgânica no solo, são algumas das características ecológicas mais determinantes para 

a ocorrência desta série de vegetação estritamente litoral. 

Apresenta um grau de conservação bastante variável devido à pressão humana nos espaços 

dunares litorais, que vai desde o medianamente conservado ao muito degradado. Todavia, fora 
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da área de estudo, ainda se podem observar microbosques bem conservados, sobretudo no 

troço litoral Tróia/Sines, embora de forma muito dispersa. 

Tal como na série Querco cocciferae-Junipereto turbinatae S., apesar de apresentar uma área 

de distribuição relativamente ampla, estendendo-se ao longo do litoral português desde a 

Figueira da Foz até Punta Umbria, esta série apresenta um valor patrimonial elevado uma vez 

que é praticamente exclusiva do território nacional, encerrando vários habitats no Anexo I da 

Directiva 92/43/CEE, muitos dos quais prioritários, bem como plantas endémicas e raras 

pertencentes aos anexos II, IV e V da mesma Directiva. 

 

Dinâmica da Série de Vegetação 

Formação Comunidade 
Vegetal 

Bioindicadores 

Bosque Osyrio quadripartitae-
Juniperetum turbinatae 

Juniperus turbinata,Osyris quadripartita, Pistacia lentiscus, 
Rhamnus oleoides  

Mato Rubio longifoliae-
Corematetum albidi 

Corema album, Rubia peregrina subsp. longifolia  

Arrelvado perene Corynephorion canescentis Corynephorus canescens var. maritimus 

Arrelvado anual Herniario algarbicae-
Linarietum ficalhoane 

Herniaria algarvica, Linaria ficalhoana 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 2250 *Dunas 

litorais com Juniperus spp., 2120 Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria 

("dunas brancas"), 2130 *Dunas fixas com vegetação herbácea ("dunas cinzentas"), 2210 

Dunas fixas do litoral da Crucianellion maritimae, 2230 Dunas com prados da Malcolmietalia, 

2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia, 2330 Dunas interiores com 

prados abertos de Corynephorus e Agrostis. 

Série climatófila e edafoxerófila divisório portuguesa e luso-extremadurense 

mesomediterrânea seco-húmida calcícola da “azinheira” (Quercus rotundifolia): 

Lonicero implexae-Querco rotundifoliae S.  

Série exclusiva dos territórios do Divisório-Português e Luso-Extremadurenses. Na área 

estudada apenas foi observada de forma pontual e fragmentária como edafoxerófila e em 

situações de sucessão secundária. 

Os factores que a determinam são : ombrotipo seco e substrato calcário. Assim, nas serras, 

maioritariamente calcárias, mais setentrionais do centro do país (por ex. Sicó), esta série de 

vegetação comporta-se como edafoxerófila dadas as elevadas taxas de precipitação, ao revés 
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das serras mais ao sul (por ex. Alvaiázere), onde tem um comportamento climatófilo, 

ocupando encostas e vertentes com exposição W e S.  

Apresenta um grau de conservação bastante variável devido à pressão humana. Todavia, fora 

da área de estudo, ainda se podem observar fragmentos de bosques bem conservados, 

sobretudo na Serra de Alvaiázere, embora de forma muito dispersa. Assim, na área estudada 

esta série apenas surge em situações edafoxerófilas ou como resultado da sucessão 

secundária, face ao aproveitamento do território para fins agro-silvícolas. 

Dinâmica da Séria de Vegetação 

Formação Comunidade 
Vegetal 

Bioindicadores 

Bosque Lonicero implexae-
Quercetum 

rotundifoliae 

Quercus rotundifolia, Lonicera implexa, L. etrusca, 
Rubia peregrina e Smilax aspera var. altissima 

Orla 
arbustiva 

Quercetum cocciferae-
airensis 

Quercus coccifera, Quercus  x airensis, Olea 
sylvestris, Pistacia lentiscus 

Matagal Ulici airensis-Ericetum 
scopariae 

Ulex airensis, Erica scoparia, Rosmarinus officinalis 

Mato baixo Teucrio capitatae-
Thymetum sylvestris 

Thymus zygis subsp. sylvestris, Teucrium polium 

Arrelvado 
perene 

Carici depressae-
Hyparrhenietum hirtae 

Hyparrhenis hirta, Carex depressa 

Arrelvado 
anual 

Velezio rigidae-
Astericetum aquaticae 

Velezia rigidae, Euphorbia exigua, Asteriscus 
aquaticus, Brachypodium distachyon, Arenaria 

conimbricensis 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 4030 Charnecas 

secas europeias, 6110 *Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi, 6210 

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

(*importantes habitats de orquídeas), 6220 *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-

Brachypodietea, 8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica, 9340 Florestas 

de  Quercus rotundifolia 

Série edafoxerófila sadense termomediterrânea seco-subhúmida psamófila do 

Juniperus navicularis:Daphno gnidii-Junipereto navicularis S. Série exclusiva dos 

territórios sadenses. Na área estudada ocorre apenas de forma pontual e localizada. 

A etapa madura da série, desenvolve-se preferencialmente sobre solos profundos, com níveis 

de hidromorfia apreciáveis, mantidos principalmente pelo horizonte pedogenético de surraipa. 

Sendo um microbosque de difícil recuperação, qualquer perturbação no biótopo induz 

profundas degradações na comunidade. 
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Apresenta um grau de conservação muito degradado na área estudada devido principalmente, 

à pressão humana nos espaços psamófilos litorais, com especial destaque para a pressão 

urbanística. 

Série de elevado valor patrimonial do território português, apresenta também um estatuto de 

verdadeira relíquia. É importantíssimo a conservação dos bosques existentes e recuperar 

outras áreas para o seu clímax. Esta riqueza está expressa na presença de habitats no Anexo I 

da Directiva 92/43/CEE, muitos dos quais prioritários, bem como plantas endémicas e raras 

pertencentes aos anexos II, IV e V da mesma Directiva. Face à sua exiguidade em território 

nacional, as poucas manchas existentes, apesar de empobrecidas, são de elevada importância 

para a conservação. 

Embora se tenha registado a sua ocorrência,  a sua reduzida área de distribuição, associada à 

sua fragmentação, não permitiu a representação cartográfica. 

Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade Vegetal Bioindicadores 

Bosque Daphno gniddi-Juniperetum navicularis Juniperus navicularis 

Orla arbustiva Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani Erica umbellata, Ulex australis subsp. 
welwitschianus, Calluna vulgaris 

Mato baixo Thymo capitellati-Stauracanthetum genistodis Thymus capitellatus, Stauracanthus 
genistoides 

Arrelvado 
perene 

Euphorbio transtaganae-Sitpetum giganteae ou 
Herniario unanumuanae-Corynephoretum 

canescentis 

Euphorbia transtagana, Stipa gigantea, 
Herniaria unanumuanae, Corynephorus 

canescens var. maritinus 

Arrelvado 
anual 

Anacortho-Arenarietum algarbiensis Corynephorus macrantherus, Arenaria 
algarbiensis, Evax lusitanica 

 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 2150 *Dunas 

fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea), 2220 Dunas com Euphorbia terracina, 2230 

Dunas com prados da Malcolmietalia, 2250 *Dunas litorais com Juniperus spp., 2260 Dunas 

com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia, 2270 *Dunas com florestas de Pinus pinea 

e/ou Pinus pinaster, 2330 Dunas interiores com prados abertos de Corynephorus e Agrostis, 

6220 *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

4.5.2.3 Séries Edafohigrófilas 

Série edafohigrófila de ribeiras, luso-extremadurense, bética e lusitano-andaluza 

litoral termo-mesomediterrânea do “freixo” (Fraxinus angustifolia): Ficario 

ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae S. Com ampla corologia ibérica, esta série distribui-

se pelos territórios luso-extremadurenses, béticos e lusitano-andaluzes litoral. Na área 
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estudada, esta série está muito bem representada, distribuindo-se praticamente por todas as 

linhas de água do território com caudal significativo  

Uma toalha freática oscilante, solos profundos e de textura franco-limosa são as exigências 

ecológicas determinantes para a ocorrência da série. 

Apesar da utilização agrícola, mais ou menos intensiva, dos solos onde potencialmente se 

deveria instalar o freixial, ainda é possível observar algumas galerias de freixiais em bom 

estado de conservação.  

Embora apresente uma área de distribuição ampla, esta série apresenta um valor patrimonial 

elevado uma vez que além de encerrar vários habitats no Anexo I da Directiva 92/43/CEE, 

muitos dos quais prioritários, bem como plantas endémicas e raras pertencentes aos anexos 

II, IV e V da mesma Directiva, é de extrema importância ecológica, integrando e constituindo 

o verdadeiro continum natural e consequentemente contribuindo para a compartimentação e 

descontinuidade da paisagem, essenciais à diminuição do risco de incêndio e à  conservação e 

valorização da biodiversidade. 

 

 

Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade Vegetal Bioindicadores 

Bosque Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Fraxinus angustifolia, Quercus broteroi, 
Ranunculus ficaria 

Orla arbustiva Lonicero-Rubetum ulmifolii Rubus ulmifolius, Lonicera hispanica, Rosa 
canina, Rosa pouzinii 

Holoschoeno-Juncetum acuti 

Trifolium resupinati-Caricetum chaetophyllae 

Juncais 

Trifolio resupinati-Holoschoenetum 

Scirpus holoschoenus, Juncus acutus, 
Trifolium resupinatum,Carex chaetophylla, 

Trifolium resupinatum 

Arrelvado Comunidade de Festuca ampla Festuca ampla 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 6420 Pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 6430 Comunidades de ervas 

altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino, 91B0 Freixiais termófilos de 

Fraxinus angustifolia., 3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-

Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba, bem como os de 

contacto e exoseriais:  3110 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies 

arenosas (Littorelletalia uniflorae), 3120 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em 

solos geralmente arenosos do Oeste mediterrânico com Isoëtes spp., 3140 Águas oligo-
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mesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp., 3150 Lagos eutróficos naturais 

com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition, 3260 Cursos de água dos pisos basal 

a montano com vegetação da Ranunculion fluitans e da Callitricho-Batrachion, 3270 Cursos de 

água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri pp e da Bidention p.p 

Série edafohigrófila de margens fluviais, luso-extremadurense e divisório-

portuguesa termo-mesomediterrânea de águas brandas ou ligeiramente duras do 

“choupo-branco” (Populus alba): Salici atrocinereae-Populeto albae S. Esta série tem 

uma distribuição essencialmente luso-extremadurenses e divisório-portuguesa. Na área 

estudada distribui-se, sobretudo ao longo dos rios, submetidos a inundações periódicas, sobre 

solos argilosos do Ribatejo e Oeste Estremenho. 

Os factores que determinam esta série são a presença de solos argilosos e águas brandas ou 

ligeiramente duras. 

Série muito degradada face à utilização agrícola, mais ou menos intensiva, dos solos onde 

potencialmente se deveria instalar esta série. Assim, os bosques ripícolas de choupos 

praticamente desapareceram das nossas paisagens. 

Esta série embora se apresente muito degradada, tal como a série do Freixial tem um valor 

patrimonial significativo, uma vez que além de encerrar vários habitats no Anexo I da Directiva 

92/43/CEE, muitos dos quais prioritários, bem como plantas endémicas e raras pertencentes 

aos anexos II, IV e V da mesma Directiva, é de extrema importância ecológica, integrando e 

constituindo o verdadeiro continum natural e consequentemente contribuindo para a 

compartimentação e descontinuidade da paisagem, essenciais à diminuição do risco de 

incêndio e à  conservação e valorização da biodiversidade. 
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Dinâmica da Série de Vegetação 

Formação Comunidade 
Vegetal 

Bioindicadores 

Bosque Salici atrocinereae-Populeto 
albae 

Populus alba, Salix atrocinerea 

Orla arbustiva Lonicero-Rubetum ulmifolii Rubus ulmifolius, Lonicera hispanica, Rosa canina, Rosa 
pouzinii 

Juncais Holoschoeno-Juncetum acuti, 
Trifolio resupinati-
Holoschoenetum 

Scirpus holoschoenus, Juncus acutus, Trifolium resupinatum 

Arrelvado Comunidade de Festuca ampla Festuca ampla 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 6420 Pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 6430 Comunidades de ervas 

altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino, 92A0 Florestas-galerias de Salix 

alba e Populus alba., 3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion 

com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba, bem como os de contacto e 

exoseriais:  3140 Águas oligo-mesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp., 

3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition, 3260 

Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitans e da 

Callitricho-Batrachion, 3270 Cursos de água de margens vasosas com vegetação da 

Chenopodion rubri pp e da Bidention p.p 

Série edafohigrófila de margens fluviais, mediterrânea ibérica central e bética termo-

mesomediterrânea do “ulmeiro” (Ulmus minor): Opopanaco chironii-Ulmeto minoris 

S. 

Territórios mediterrâneos ibérico-centrais e béticos. Na área estudada distribui-se de forma 

muito fragmentada apenas em alguns leitos de cheia das linhas de água da bacia do Tejo. 

Cursos de água com reduzido caudal (e mesmo intermitente), sobre solos argilosos e arenosos 

são as condições ideais. 

Como as galerias ripícolas de Ulmus minor se instalam em solos bastante produtivos que 

ladeiam diversos cursos de água, o seu grau de conservação é muito precário devido, 

principalmente, à sua destruição para usos agrícolas desses solos. 
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Embora apresente uma área de distribuição relativamente ampla, esta série apresenta um  

reduzido valor patrimonial uma vez que se encontra bastante degradada. Todavia, em 

território nacional ainda encerra vários habitats no Anexo I da Directiva 92/43/CEE. 

A sua ocorrência é muito reduzida face à acção antrópica, mas também devido a fitófagos que 

têm contribuído significativamente para a destruição da etapa madura.  

Dinâmica da Série de Vegetação 

Formação Comunidade Vegetal Bioindicadores 
Bosque Opopanaco chironii-Ulmeto 

minoris 
Ulmus minor 

Orla 
arbustiva 

Lonicero-Rubetum ulmifolii Rubus ulmifolius, Lonicera hispanica, Rosa canina, Rosa 
pouzinii 

Holoschoeno-Juncetum acuti Juncais 

Trifolio resupinati-
Holoschoenetum 

Scirpus holoschoenus, Juncus acutus, Trifolium resupinatum 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 6420 Pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 6430 Comunidades de ervas 

altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino, 3280 Cursos de água 

mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix 

e Populus alba, bem como os de contacto e exoseriais:  3140 Águas oligo-mesotróficas 

calcárias com vegetação bêntica de Chara spp.,  3270 Cursos de água de margens vasosas 

com vegetação da Chenopodion rubri pp e da Bidention p.p. 

Série  edafohigrófila fluvial do leito menor de rios, mariânico-monchiquense e 

lusitano-andaluza litoral, termo-mesomediterrânea da “borrazeira-branca” (Salix   

salviifolia  subsp.  australis):Saliceto   atrocinereo-australis S. Série endémica do 

território nacional, exclusiva doa territórios Ribatagano-Sadenses (superdistritos Serrano-

Monchiquense, Baixo-Alentejano e Alto-Alentejano). Na área estudada distribui-se 

praticamente por todas as linhas de água do território da margem esquerda do Tejo, sobre 

substratos arenosos. No entanto,  também pode surgir  em areias da margem direita do Tejo. 

Carácter torrencial das linhas de água, associado a um substrato arenoso, sob influência de um 

termótipo termo a mesomediterrâneo e um ombroclima seco a sub-húmido. 

Embora a utilização agrícola, mais ou menos intensiva,  contribua para a redução considerável 

da área potencial desta série, ainda existem muitas galerias deste salgueiral em excelente 

estado de conservação.  Assim, refira-se apenas a título de exemplo a região do Sado e a 

margem esquerda do Tejo onde se podem observar importantes e bem conservadas galerias 
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de “borrazeira-branca” (Salix salviifolia subsp.  australis). Como principais ameaças ao seu 

desenvolvimento, surgem as desmatações com fins agrícolas e as invasões com espécies 

exóticas (v. g. Acacia dealbata). 

Embora apresente uma área de distribuição ampla, esta série apresenta um valor patrimonial 

elevado uma vez que além de encerrar vários habitats no Anexo I da Directiva 92/43/CEE, 

muitos dos quais prioritários, bem como plantas endémicas (como é o caso do  Salix   

salviifolia  subsp.  australis que além de ser endémico de Portugal, pertence ao anexo II e 

apresenta o estatuto de prioritária para a conservação) e raras pertencentes aos anexos II, IV 

e V da mesma Directiva, é de extrema importância ecológica, integrando e constituindo o 

verdadeiro continum natural e consequentemente contribuindo para a compartimentação e 

descontinuidade da paisagem, essenciais à diminuição do risco de incêndio e à  conservação e 

valorização da biodiversidade. 

Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade 

Vegetal 
Bioindicadores 

Bosque Saliceto   atrocinereo-australis Salix atrocinerea, Salix   salviifolia  subsp.  australis 

Orla arbustiva Lonicero-Rubetum ulmifolii Rubus ulmifolius, Lonicera hispanica, Rosa canina, Rosa 
pouzinii 

Juncais Corynephorion 
canescentis,Trifolio resupinati-

Holoschoenetum 

Scirpus holoschoenus, Juncus acutus, Trifolium resupinatum 

Arrelvado Comunidade de Festuca ampla Festuca ampla 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 6420 Pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 6430 Comunidades de ervas 

altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino, 92A0 Florestas-galerias de Salix 

alba e Populus alba., 3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion 

com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba, bem como os de contacto e 

exoseriais:  3110 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas 

(Littorelletalia uniflorae), 3120 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em solos 

geralmente arenosos do Oeste mediterrânico com Isoëtes spp., 3150 Lagos eutróficos naturais 

com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition, 3260 Cursos de água dos pisos basal 

a montano com vegetação da Ranunculion fluitans e da Callitricho-Batrachion, 3270 Cursos de 

água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri pp e da Bidention p.p. 

Série edafohigrófila de margens fluviais irregulares de águas oligotróficas, gaditano-

onubense costeira termomediterrânea  da “borrazeira-negra” (Salix atrocinerea): 

Viti viniferae-Saliceto atrocinereae S. Distribui-se pelos territórios ibero-atlânticos, mais 
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ou menos, sob influência oceânica.  Na área estudada distribui-se, de uma forma geral, por 

toda a área onde dominam os substratos arenosos.  

Solos silíceos, em linhas de água com carácter permanente, ou que nos meses estivais, apesar 

de não haver escorrência superficial, apresentem hidromorfia acentuada do solo. 

Como as galerias ripícolas de Salix atrocinerea se instalam em solos bastante produtivos que 

ladeiam diversos cursos de água, o seu grau de conservação é precário devido, principalmente, 

à sua destruição para usos agrícolas desses solos.  

Embora apresente uma área de distribuição ampla, esta série apresenta um valor patrimonial 

elevado uma vez que além de encerrar vários habitats no Anexo I da Directiva 92/43/CEE, 

muitos dos quais prioritários, bem como plantas endémicas  e raras pertencentes aos anexos 

II, IV e V da mesma Directiva, é de extrema importância ecológica, integrando e constituindo 

o verdadeiro continum natural e consequentemente contribuindo para a compartimentação e 

descontinuidade da paisagem, essenciais à diminuição do risco de incêndio e à conservação e 

valorização da biodiversidade. 

Embora muito raros, existem alguns salgueirais paludosos na área de estudo que urge 

conservar e que apesar de pertencerem à série edafohigrófila lagunar e fluvial de meandros de 

cursos lentos e águas distróficas, cantabroatlântica ocidental, divisório portuguesa e sadense 

termo-mesotemprada do amieiro (Alnus glutinosa): Carici lusitanicae-Alno glutinosae S., foram 

aqui incluídas, por não apresentarem expressão cartográfica. 

 

Dinâmica da Série de Vegetação 

Formação Comunidade 
Vegetal 

Bioindicadores 

Bosque Salici atrocinereae-Populeto 
albae 

Populus alba, Salix atrocinerea 

Orla arbustiva Lonicero-Rubetum ulmifolii Rubus ulmifolius, Lonicera hispanica, Rosa canina, Rosa 
pouzinii 

Juncais Holoschoeno-Juncetum acuti Scirpus holoschoenus, Juncus acutus, Trifolium 
resupinatum 

Arrelvado Comunidade de Festuca ampla Festuca ampla 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 6420 Pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 6430 Comunidades de ervas 

altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino, 92A0 Florestas-galerias de Salix 

alba e Populus alba., 3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion 
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com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba, bem como os de contacto e 

exoseriais:  3110 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas 

(Littorelletalia uniflorae), 3120 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em solos 

geralmente arenosos do Oeste mediterrânico com Isoëtes spp., 3150 Lagos eutróficos naturais 

com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition, 3260 Cursos de água dos pisos basal 

a montano com vegetação da Ranunculion fluitans e da Callitricho-Batrachion, 3270 Cursos de 

água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri pp e da Bidention p.p. 

Série edafohigrófila de margens fluviais, mediterrânea iberoatlântica 

mesomediterrânea do “amieiro” (Alnus glutinosa): Scrophulario scorodoniae-Alno 

glutinosae S.  

Série com distribuição iberoatlântica. Na área estudada distribui-se  em todos os cursos de 

água permanente ou nos intermitentes com o nível freático à superfície, com águas de pH 

ácido a neutro.  

Solos profundos (gley), com águas de pH ácido, superficialmente permanentes. 

Como as galerias ripícolas de Alnus glutinosa se instalam em solos bastante produtivos, 

confinantes a diversos cursos de água bem estruturados, o seu grau de conservação é precário 

devido, principalmente, à sua destruição para usos agrícolas desses solos. 

Embora apresente uma área de distribuição ampla, esta série apresenta um elevado valor 

patrimonial, uma vez que além de encerrar vários habitats no Anexo I da Directiva 92/43/CEE, 

muitos dos quais prioritários (como é exemplo a cabeça de série – bosque de amial), bem 

como plantas endémicas e raras pertencentes aos anexos II, IV e V da mesma Directiva, é de 

extrema importância ecológica, integrando e constituindo o verdadeiro continum natural e 

consequentemente contribuindo para a compartimentação e descontinuidade da paisagem, 

essenciais à diminuição do risco de incêndio e à  conservação e valorização da biodiversidade. 

Embora muito raros, existem alguns amiais paludosos na área de estudo que urge conservar e 

que apesar de pertencerem à série edafohigrófila lagunar e fluvial de meandros de cursos 

lentos e águas distróficas, cantabroatlântica ocidental, divisório portuguesa e sadense termo-

mesotemprada do “amieiro” (Alnus  glutinosa): Carici lusitanicae-Alno glutinosae S. , foram 

aqui incluídas, por não apresentarem expressão cartográfica. 
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Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade 

Vegetal 
Bioindicadores 

Bosque Scrophulario scorodoniae-Alno 
glutinosae 

Scrophularia scorodonia, Alnus glutinosa 

Orla arbustiva Lonicero-Rubetum ulmifolii Rubus ulmifolius, Lonicera hispanica, Rosa canina, Rosa 
pouzinii 

Juncais Holoschoeno-Juncetum acuti e 
Hyperico undulati-Juncetum 

acutiflori 

Scirpus holoschoenus, Juncus acutus 

Arrelvados Gaudinio fragilis-Agrostietum 
castellanae  e Festuco amplae-

Agrostietum castellanae. 

Agrostis castellana, Festuca ampla 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 6420 Pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 6430 Comunidades de ervas 

altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino, 91E0 Florestas aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 3280 Cursos de 

água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de 

Salix e Populus alba, bem como os de contacto e exoseriais:  3110 Águas oligotróficas muito 

pouco mineralizadas das planícies arenosas (Littorelletalia uniflorae), 3120 Águas oligotróficas 

muito pouco mineralizadas em solos geralmente arenosos do Oeste mediterrânico com Isoëtes 

spp., 3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition, 

3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitans e da 

Callitricho-Batrachion, 3270 Cursos de água de margens vasosas com vegetação da 

Chenopodion rubri pp e da Bidention p.p. 

Série edafohigrófila de margens fluviais com estiagem de águas brandas ou duras, 

mediterrânea ocidental termo-mesomediterrânea do “loendro” (Nerium oleander): 

Rubo ulmifolii-Nerieto oleandri S.  

Série de ampla distribuição, ocorrendo nos territórios mediterrâneos ocidentais (andar 

bioclimático termomediterrâneo), principalmente no sudoeste ibérico. Na área estudada, 

distribui-se apenas em alguns cursos de água intermitentes da margem esquerda do Tejo e da 

margem direita do Sado.  

Esta série é característica de cursos de água intermitentes, com forte estiagem, sobre 

substratos rochosos. Assim, ocupam as linhas de escorrência superficial que sulcam as 

paisagens, mais ou menos, onduladas. 
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Apesar de existirem ainda vários locais onde se podem observar loendrais, na área estudada,  

o seu estado de conservação é fraco. No entanto, é importante a sua recuperação e 

conservação, uma vez que a área de estudo representa o seu limite setentrional atlântico.  

Esta série embora se apresente degradada, tem um valor patrimonial significativo, uma vez 

que além de encerrar vários habitats no Anexo I da Directiva 92/43/CEE, muitos dos quais 

prioritários, bem como plantas endémicas e raras pertencentes aos anexos IV e V da mesma 

Directiva, é de extrema importância ecológica, integrando e constituindo o verdadeiro 

continum natural e consequentemente contribuindo para a compartimentação e 

descontinuidade da paisagem, essenciais à conservação e valorização da biodiversidade. 

Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade 

Vegetal 
Bioindicadores 

Bosque Salici atrocinereae-Populeto 
albae 

Populus alba, Salix atrocinerea 

Arrelvado Comunidade de Festuca ampla Festuca ampla 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 92D0 Galerias e 

matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae), 6420 Pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 6430 Comunidades de ervas 

altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino, 3280 Cursos de água 

mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix 

e Populus alba, bem como os de contacto e exoseriais:  3140 Águas oligo-mesotróficas 

calcárias com vegetação bêntica de Chara spp., 3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação 

da Magnopotamion ou da Hydrocharition, 3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com 

vegetação da Ranunculion fluitans e da Callitricho-Batrachion 

Série edafohigrófila fluvial e de esteiros de águas ligeiramente duras, luso-

extremadurense, bética e lusitano-andaluza litoral termo-mesomediterrânea da 

“tamargueira” (Tamarix africana): Polygono equisetiformis-Tamarici africanae S. 

De ampla corologia ibérica, esta série distribui-se pelos territórios luso-extremadurenses, 

béticos e lusitano-analuzes litorais. Na área estudada ocorre de forma fragmentária e muito 

empobrecida, sobretudo próximo do litoral. 

Esta série desenvolve-se em solos arenosos, predominantemente em terraços fluviais com 

regime torrencial, sob termotipo termomediterrâneo. 



Caracterização Biofísica   Pág. 62 

 
De forma geral, estas formações encontram-se degradadas, sendo contudo ainda possível 

observar formações em bom estado de conservação nas margens do Tejo e do Sado. 

Embora apresente uma área de distribuição ampla, esta série apresenta algum valor 

patrimonial, uma vez que além de encerrar vários habitats no Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

e algumas plantas endémicas e raras pertencentes aos anexos IV e V da mesma Directiva, é 

de extrema importância ecológica, integrando e constituindo o verdadeiro continum natural e 

consequentemente contribuindo para a compartimentação e descontinuidade da paisagem, 

essenciais para a conservação e valorização da biodiversidade. 

Dinâmica da Série de Vegetação 
Formação Comunidade 

Vegetal 
Bioindicadores 

Bosque Polygono equisetiformis-
Tamarici africanae 

Tamarix africana 

Contactos Typho angustifolia-Phragmitetum 
australis 

Typha dominguensis, Typha angustifolia e Phragmites australis 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 92D0 Galerias e 

matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae), 6420 Pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 6430 Comunidades de ervas 

altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino, 3280 Cursos de água 

mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix 

e Populus alba, bem como os de contacto e exoseriais:  3260 Cursos de água dos pisos basal a 

montano com vegetação da Ranunculion fluitans e da Callitricho-Batrachion. 

4.5.2.4 Geosérie Ripícola 

Constituída pelo contacto de várias séries edafo-higrófilas, anteriormente descritas, esta 

geosérie é marcada pelos bosques ribeirinhos formados por árvores de grande porte e 

arbustos de folha caduca, sobre aluviões, acompanhados por um grande número de plantas 

herbáceas esciófilas, na sua maioria vivazes (hemicriptófitos e geófitos). 

Ocorre em Aluviões, com solos franco-limosos, sujeitos a hidromorfismo. 

O grau de conservação e factores de ameaça são muito variáveis, dependendo dos usos 

antrópicos, nomeadamente ao nível das margens das linhas de água. 
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4.5.2.5 Geomicroséries 

Geomicrosérie dunar mediterrânea iberoatlântica e murciano-almeriense 

termomediterrânea semiárido-subhúmida do “estorno” (Ammophila australis): Loto 

cretici-Ammophilo australis G. (LcAa) 

Distribui-se pelas dunas do litoral da área estudada. 

São encontradas nas areias do Quaternário móveis (dunas instáveis) e pobres em matéria 

orgânica. 

A principal ameaça são as alterações de uso do território e turismo. 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 2110 Dunas 

móveis embrionárias, 2120 Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria ("dunas 

brancas"), 2130 *Dunas fixas com vegetação herbácea ("dunas cinzentas"), 2210 Dunas fixas 

do litoral da Crucianellion maritimae 

Geomicrosérie halófila do Tejo 

Na área de estudo distribui-se pela Reserva Natural do Estuário do Sado e Reserva Natural do 

Estuário do Tejo Como factores que a determinam podemos salientar as formações móveis 

porosas de aluviões salinos, com sedimentos arenosos e argilosos de origem marinha, sob 

influência das marés. 

A principal ameaça são as alterações de uso do território e turismo. 

Habitats naturais e semi-naturais (Directiva 92/43/CEE) que pode incorporar: 1310 Vegetação 

pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas e arenosas, 1320 Prados de 

Spartina (Spartinion maritimae), 1410 Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi), 

1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi). 

4.5.3 Carta das Zonas Sensíveis para a Conservação 

Podemos dizer que a generalidade dos habitats de valor para a conservação da fauna e flora 

da região do PROF se encontram em áreas com algum regime de protecção já declarado - 

Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e Zonas de Protecção Especiais (ZPE). 
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Assim, a carta das zonas sensíveis para a conservação, é obtida pelo cruzamento entre a 

cartografia das ZEC e ZPE, com as áreas ocupadas com as séries de vegetação com potencial 

para albergar habitats que se encontram fora das áreas classificadas, mas que devido ao seu 

estado de conservação, raridade ou importância ecológica justifiquem a sua inserção. 

 
Figura 15. Zonas sensíveis para a conservação 

4.5.4 Implicações para o Planeamento 

As implicações para o planeamento advêm do facto da utilização destas áreas estar 

condicionada à partida, pela necessidade de promoção da conservação de valores endógenos, 

limitando o tipo e a forma de intervenção. Aqui, o planeamento florestal deverá promover 

modelos de silvicultura compatíveis com os aspectos ligados à conservação, conciliando tanto 

quanto possível, as necessidades ao nível da conservação com a exploração sustentável dos 

recursos florestais nas suas variadas vertentes. 
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A carta das séries de vegetação por si só, por ser uma síntese das condições edafo-climáticas é 

um excelente instrumento de trabalho para o planeamento ao nível da adaptação das 

diferentes espécies ao território. 

 





 

 

5. Caracterização sócio-económica 

A caracterização sócio-económica, diz apenas respeito às questões que se têm como 

fundamentais para entender o território, do ponto de vista do sector florestal, e permitir 

efectuar futuramente a definição de normativos o mais adequados possível à realidade em 

questão. 

Para este efeito, caracterizam-se os quatro factores que parecem mais determinar e 

condicionar a actividade florestal do ponto de vista sócio-económico. 

De referir, que o facto de não haver verdadeiras estatísticas florestais, nomeadamente ao nível 

da propriedade, condiciona em muito a análise que é possível efectuar. 

5.1 Caracterização da população  

A região da AML, é a área com maior densidade populacional de Portugal. Tal facto deve-se, 

não só ao factor capital, mas também à sua localização no litoral, o que, sempre foi um factor 

de grande atracção para a fixação da população. 

No Cartograma 1, podemos confirmar que são os concelhos mais próximos do estuário do Tejo 

e de Lisboa que apresentam a maior densidade populacional. 
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Cartograma 1. Densidade populacional em 2001 (habitantes km-2) 

No entanto, mais importante que a densidade populacional actual, interessa analisar a 

dinâmica da população nos últimos anos. Podemos ver através da variação da população entre 

os três últimos Censos (Cartograma 2, Cartograma 3), que ao longo dos últimos 20 anos tem 

havido uma perda de população do concelho de Lisboa e um ganho significativo dos concelhos 

limítrofes, com especial destaque para a margem sul do Tejo, em particular o do Seixal, que 

foi o concelho que em termos relativos mais cresceu. 

 
Cartograma 2. Variação da população residente 1981- 2001 

Estes resultados, demonstram que a tendência é para o progressivo aumento da densidade 

populacional nos concelhos mais afastados do arco ribeirinho de Lisboa, ocupando cada vez 

mais, as áreas anteriormente rurais. Este êxodo da cidade, não terá tanto a ver com a 
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necessidade de procurar valores naturais (o chamado retorno às origens) que se assiste em 

muitos países, mas sim com razões económicas, relacionadas com a especulação imobiliária.  

Independentemente das razões, o certo é que, este facto cria um novo conjunto de desafios à 

gestão dos espaços florestais da AML. Não só passamos a ter mais pessoas em espaços que 

anteriormente não as tinham, como passamos a ter uma visão mais urbana sobre o mundo 

rural. Se o primeiro aspecto, só em casos especiais se torna importante, o segundo determina, 

por si só, um novo posicionamento de todos os agentes do sector florestal. No fundo, é na 

interface entre urbano e floresta que passa a decorrer grande parte da actividade florestal, o 

que implica uma mudança de paradigma em termos de planeamento e em termos de 

operacionalização. 

 
Cartograma 3. Variação da população residente 1991- 2001 

Não entender esta realidade, leva a mais que criar um problema para o sector, a perder-se 

uma oportunidade. Factos há, no entanto, que indicam que esta não será mais uma 

oportunidade perdida, mas sim a possibilidade de abrir uma nova área de intervenção do 

sector florestal. 

 

 

5.2 Estrutura e Economia Agrária 
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CAE – Classificação 
das Actividades 
Económicas do INE 

Ao nível da economia agrária procurou-se efectuar uma análise da importância económica do 

sector florestal na região PROF, ao mesmo tempo que, se procura também 

fazer a leitura das particularidades do território em termos da sua actividade 

florestal. 

Um facto importante na análise sócio-económica com relevo para o sector 

florestal, é o peso da população activa empregada no sector agro-florestal (Ramo A da CAE). 

No Cartograma 4, podemos constatar que à medida que nos afastamos do arco ribeirinho de 

Lisboa aumenta o peso da população activa empregada no sector. Nota-se também, que este 

facto, é mais acentuado na margem sul do Tejo, no entanto ficamos sem uma ideia concreta 

da relevância deste peso no contexto nacional, para tal podemos recorrer ao Cartograma 5. 

 
Cartograma 4. Peso da população activa empregada na agricultura e silvicultura em 2001 (%) 

Com base no índice normalizado para o continente, podemos observar 

que além da clara diferenciação entre a margem norte e a margem sul do 

Tejo, os valores no contexto nacional, são muito reduzidos. No entanto, 

não nos devemos esquecer, que este facto é acompanhado pela maior 

densidade populacional, pelo que um reduzido peso da população activa 

na agricultura e silvicultura, na região da AML, pode corresponder, em 

termos absolutos, a um número muito mais elevado do que em outras 

áreas, cujo peso seja muito superior, mas a densidade seja bastante menor. 

Os índices 
normalizados 
resultam da divisão 
entre a diferença do 
valor actual da 
variável para o valor 
mínimo que esta 
assume  pela 
amplitude de 
variação da variável  
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Cartograma 5. Peso da população activa na agricultura e silvicultura (normalizado para o continente) 

Aprofundemos agora a análise apenas para o sector florestal recorrendo ao indicador do peso 

do VAB silvícola no VAB total, medida da importância que o sector assume em termos 

económicos. Também aqui procurámos a contextualização dos concelhos da área PROF no 

conjunto do continente através da normalização do índice (Cartograma 6). 

 
Cartograma 6. Índice normalizado do peso do VAB silvícola no VAB total 

Este índice, vem mais uma vez confirmar aquilo que já se suspeitava através do indicador 

anterior. Em termos nacionais, o peso do sector florestal na economia local é dos mais baixos, 

confirmando também uma clara divisão entre as margens norte e sul do rio Tejo. Montijo e 

Palmela, assumem claramente a liderança em termos económicos, no que toca ao sector 

florestal da região PROF, no entanto mesmo nestes concelhos o peso do sector florestal não é 
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muito significativo no contexto das restantes actividades. Temos de ter presente, no entanto, 

que o facto de ter um peso baixo não implica necessariamente um valor negligenciável, não 

nos podemos esquecer que estes concelhos pertencem à região de Lisboa e Vale do Tejo que 

apresenta dos mais elevados níveis de VAB total em termos nacionais. 

Dadas as limitações das estatísticas florestais, não é possível analisar outros aspectos com 

base numa comparação entre a região PROF, objecto de estudo, e as restantes regiões do 

país. No entanto, esta informação é já suficientemente esclarecedora para nos permitir 

concluir que existe uma significativa diferença em termos de importância económica do sector 

florestal entre os concelhos da margem sul e os da margem norte do Tejo. É essencialmente 

nos concelhos que são a continuação da peneplanície alentejana, que o sector florestal assume 

maior relevo (Montijo e Palmela). Cruzando esta informação com as áreas florestais por 

espécie (Tabela 2), facilmente chegamos à conclusão que é o montado de sobro que explica 

este facto, revelando-se desta forma a fileira que maior relevo assume nestes concelhos, facto 

que não pode ser neglicenciado ao nível da fase de planeamento.  

O caso de Sesimbra, por seu lado, dá-nos um conjunto de informação contraditória que 

merece reflexão. A área ocupada por pinheiro-bravo em 1990 era de quase 40% da área total 

do concelho, no entanto o seu peso ao nível do VAB silvícola é muito baixo. Pensamos que este 

facto se deve a duas razões distintas, por um lado a fileira do pinheiro-bravo proporciona 

menores rentabilidades e desta forma a actividade económica gerada na fileira é menor que no 

caso da fileira da cortiça, por outro lado, Sesimbra encontra-se muito pressionada em termos 

urbanísticos o que leva a que muitos dos povoamentos não sejam geridos numa lógica 

florestal, mas sim, como áreas potencialmente urbanizáveis. 

Estas diferentes realidades coexistem, lado a lado, e é necessário que ao nível do planeamento 

sejam tidas em conta. 

5.3 Investimento público no sector 

Através da análise dos investimentos públicos no sector, em especial nos apoios à florestação, 

procurou-se obter, por um lado a localização das áreas de maior investimento, por outro, 

identificar e analisar as dinâmicas inerentes ao processo de investimento, procurando assim, 

obter a melhor informação possível com vista a optimização futura das subvenções públicas. 
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Foram analisados os dados referentes ao II Quadro Comunitário de Apoio (QCAII), mais 

concretamente os dados referentes ao Programa de Desenvolvimento Florestal (PDF) e 

Regulamento 2080. 

5.3.1 Identificação das áreas de maior investimento público 

Utilizando como índice o valor de investimento total obteve-se o Cartograma 7.  

 
Cartograma 7. Distribuição do investimento total por freguesia 

Como se pode observar, o valor máximo é atingido no Montijo, mais concretamente na 

freguesia de Canha, o que é natural, atendendo não só à sua área, como também à sua maior 

ruralidade, constatada anteriormente. Outro facto de relevo, é a quase ausência de 

investimento nas freguesias do arco ribeirinho de Lisboa, dado que a área disponível para 

investimentos de índole florestal é muito reduzida, por outro lado, mesmo os terrenos que 

possam ser susceptíveis de investimentos florestais, estão numa “atitude” expectante em 

relação à eventual possibilidade de urbanização desses solos. Também ao nível do 

investimento, podemos observar uma certa diferenciação entre os concelhos da margem sul e 

da margem norte do Tejo, com um claro predomínio da margem sul. 

No Cartograma 8, procurou-se retirar o efeito da área da freguesia, através da normalização 

do total do investimento pela área total da freguesia, no entanto as conclusões anteriores não 

se alteram, se bem que, neste caso o investimento mais elevado por ha de freguesia, 

corresponda agora à freguesia de Palhais, no Barreiro, no entanto esta freguesia é um caso 

especial pois praticamente 60% da sua área corresponde à Mata Nacional da Machada. 
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Cartograma 8. Distribuição do investimento total normalizado pela área da freguesia 

Em conclusão, podemos referir que também ao nível do investimento se nota, embora de 

forma mais atenuada, uma diferenciação entre a margem sul e a margem norte do Tejo, o que 

confirma o maior dinamismo em termos de sector florestal dos concelhos da margem sul do 

Tejo. Por outro lado, confirma-se que à medida que nos afastamos do arco ribeirinho de 

Lisboa, aumenta a importância económica da floresta, ganhando esta, uma maior relevância 

em termos económicos em detrimento das funções de recreio e enquadramento paisagístico. 

5.4 Estrutura e regime de Propriedade 

A informação sobre a estrutura da propriedade florestal é escassa e quase sempre incompleta, 

não permitindo uma análise fiável e concludente. Enquanto que para o sector agrícola os 

elementos estatísticos permitem uma análise sólida através do Recenseamento Geral Agrícola 

de 1999 (RGA99), o sector florestal apenas é contemplado, nas áreas cujas superfícies 

florestais se incluem e nas explorações agrícolas.  

Dadas as limitações dos dados procurou-se complementar esta análise com toda a informação 

que pudemos recolher relativa a esta matéria. Assim, procurou-se obter a área da propriedade 

pública e comunitária, através da identificação das áreas sujeitas a regime florestal, e das 

áreas da indústria de celulose, através de informação cedida pela CELPA. 
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5.4.1 Propriedade Privada 

A área florestal privada não administrada pela industria, na área do PROF da AML atinge 

aproximadamente 92,3%, correspondendo a cerca de 101933 ha. É de longe a componente 

mais importante, sendo claro que, deverá ser este o alvo preferencial das medidas que se 

venham a tomar no futuro. 

A informação estatística relativa a este imenso universo é muito escassa e apenas contempla 

as superfícies florestais incluídas nas explorações agrícolas. 

Na Tabela 5, podemos observar a distribuição das explorações por classe de dimensão. 

Constatamos que cerca de 50% das explorações possuem apenas 2% da floresta, ao invés 

mais de 50% da área florestal está concentrada em cerca de 1% das explorações. Estes dados 

revelam uma elevada concentração da propriedade. 

SFSCSC Nº das Explorações Área SFSCSC 

Classes (ha) 
Nº Total 
acumuladas 

Nº Total 
acumulado (%) 

Área total 
acumulada (ha) 

Área Total 
acumulada (%) 

0 a < 0,5 530 33 111 1
0,5 a < 1 809 51 298,2 2
1 a < 2 1076 68 645,28 3
2 a < 5 1309 82 1313,32 7
5 a <10 1417 89 2059,73 11
10 a < 20 1496 94 3142,92 16
20 a < 50 1533 97 4192,83 22
50 a < 100 1556 98 5817,45 30
100 a < 200 1569 99 7648,08 39
200 a < 500 1580 100 10903,92 56
>= 500 1587 100 19378,37 100

Tabela 5. Frequências acumuladas por classe de dimensão do n.º e área (Fonte: INE) 

Para melhor termos uma ideia da concentração, apresentamos o Gráfico 3, onde 

se apresenta a curva de Lorenz, a que corresponde um índice de Gini de 0,68. 
SFSCSC – Superfície 
Florestal Sem 
Culturas Sob Coberto 
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Gráfico 3. Curva de Lorenz para a superfície florestal sem culturas sob coberto na AML (Fonte: INE) 

No entanto, a análise desta informação é insuficiente, pois a SFSCS nas explorações agrícolas 

apenas representa 17,5% da área florestal total. Qualquer medida tomada apenas com base 

nesta informação, é frágil e deve ser ponderada com outra informação relevante. 

É muito difícil ter uma ideia da concentração da superfície florestal fora das explorações. Pela 

análise da Tabela 6, poder-se-ia concluir, que a concentração é maior nas explorações 

florestais do que nas explorações agrícolas, uma vez que a concentração na SFSCSC é superior 

à concentração na Superfície Agrícola Útil (SAU). 

 Índice de Gini
SAU 0,4736
SFSCSC 0,6857

Tabela 6. Valores do Índice de Gini. 

No entanto, outros dados apontam em sentido inverso. Num trabalho de investigação recente 

relativo à propriedade florestal no Continente (Baptista e Santos, em publicação), admite-se 

que fora das explorações agrícolas a concentração da superfície florestal deverá ser inferior à 

observada nas explorações agrícolas. Partindo do pressuposto, que aos proprietários com 

maiores áreas se associam racionalidades mais próximas da lógica empresarial, ou seja, 

explorações florestais integradas nas explorações agrícolas, pode-se concluir, que uma parte 
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significativa destas explorações de grande dimensão, já tenha sido inquirida pelo RGA, e 

portanto, incluída na Tabela 5.  

Por outro lado, quer a área florestal da indústria de celulose quer a sujeita a regime florestal, 

não representam uma percentagem suficientemente elevada para contribuir para um aumento 

da concentração da superfície florestal. Assim, pode-se admitir, que aproximadamente 74,8% 

de superfície florestal total, que não conseguimos identificar, pertence a um número 

considerável de privados, não industriais, com propriedades de pequena e média dimensão. 

5.4.1.1 Industria de Celulose 

O caso da indústria de celulose é um caso particular de propriedade florestal, dada a natureza 

jurídica do produtor. Caracteriza-se normalmente por propriedades de média e grande 

dimensão, por norma não associada a explorações agrícolas. 

A informação relativamente à área ocupada por estas propriedades é importante, pois permite 

complementar a informação disponível no INE relativamente às áreas de matas extremes 

incluídas em explorações agrícolas. 

Na AML a área das propriedades da indústria ocupa cerca de 5% da área florestal global Tabela 

7. 

Concelho Área (ha) 
Mafra 15,50
Montijo 2.363,90
Palmela 1.302,70
Vila Franca de Xira 39,10
Total 3.721,20

Tabela 7. Área ocupada pelas propriedades da industria de celulose (Fonte: CELPA) 

5.4.2 Propriedade Pública e Comunitária  

A propriedade pública considerada para este efeito é aquela que é pertença do estado e 

autarquias. A propriedade comunitária engloba os valores das áreas dos baldios ou outras 

sujeitas ao regime florestal parcial. 

Na região da AML foram contabilizados aproximadamente 4695 ha em regime florestal (ver 

Tabela 19. Lista de propriedades sujeitas a regime florestal.). 
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Se considerarmos a área total de espaços florestais (arborizados e incultos) vemos que este 

valor representa aproximadamente 4,25% da área total. 

5.4.3 Área Mínima para Elaboração de Planos de Gestão Florestal 

A exigência de uma área mínima para a elaboração dos Planos de Gestão Florestal, advém da 

necessidade de colocar sob gestão uma parte significativa dos espaços florestais. No caso em 

apreço é dado como meta os 50% da área florestal sobre gestão.  

Considerando a informação disponível ao nível dos dados fornecidos pelo RGA99, poderíamos 

ser levados a considerar um valor entre os 200 – 500 ha, pois é para essa classe de área que 

garantimos uma área abrangida de 50% de área total (ver Tabela 5), no entanto outros 

factores devem ser tidos em conta. 

Como já se referiu, existem uma nítida diferenciação entre a margem sul e a margem norte do 

Tejo, no que toca à importância económica da floresta. Neste sentido, deverá haver alguma 

distinção na estrutura da propriedade entre as duas margens do Tejo. 

Assim, procurou-se identificar estas distinções através da análise em separado das estatísticas 

existentes ao nível de concelho, respeitantes à estrutura de propriedade. 

Com base na Tabela 8 e Tabela 9, pode-se constatar a diferença existente entre a estrutura da 

propriedade da margem norte e da margem sul do Tejo.  

Enquanto que na área a norte do Tejo, atingimos os 50% de área florestal na classe dos 20 a 

50 ha, na região a sul do Tejo os mesmos 50% são alcançados na classe de 200 a 500 ha. 

Verifica-se pela observação da Tabela 9, que a na área sul da do Tejo, se encontram 

propriedades de maiores dimensões, o que já era de esperar dado que é nesta área que se 

situam as principais manchas florestais. 

Com base nestes dados, constata-se a necessidade de estabelecer limites diferenciados em 

termos de área mínima para a elaboração de PGF consoante estamos na área norte ou sul do 

Tejo. 
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  Nº Total Explorações Área Total 
Classe de 
SFSCSC 

Nº total 
acumulado 

 Total 
acumulado (%) 

Área Total 
acumulada 

Total 
acumuladas (%) 

0,5 a 1 205 33,12 135,44 3,90 
1 a 2 398 64,30 384,32 11,07 
2 a 5 527 85,14 741,54 21,37 
5 a 10 575 92,89 1060,58 30,56 
10 a 20 594 95,96 1332,84 38,40 
20 a 50 609 98,38 1737,77 50,07 
50 a 100 612 98,87 1924,81 55,46 
100 a 200 616 99,52 2473,25 71,26 
200 a 500 618 99,84 2878,75 82,94 
mais 500 619 100,00 3470,75 100,00 

Tabela 8. Distribuição do nº de explorações e área de SFSCSC por classe de área nos concelhos da região norte  da AML 

  Nº Total de Explorações Área Total de SFSCSC 
Classe de 
SFSCSC 

Nº Total 
acumulado 

Total  
acumulado (%) Área Total 

Total 
acumulado (%) 

0,5 a 1 74 16,89% 51,76 0,33 
1 a 2 148 33,79% 149,96 0,95 
2 a 5 252 57,53% 460,78 2,92 
5 a 10 312 71,23% 888,15 5,62 
10 a 20 372 84,93% 1699,08 10,76 
20 a 50 394 89,95% 2344,06 14,84 
50 a 100 414 94,52% 3781,64 23,94 
100 a 200 423 96,58% 5063,83 32,06 
200 a 500 432 98,63% 7914,17 50,10 
mais 500 438 100,00% 15796,62 100,00 

Tabela 9. Distribuição do nº de explorações e área de SFSCSC por classe de área nos concelhos da região sul da AML. 

Assumindo que a distribuição por classe de área, se mantém idêntica à distribuição verificada 

nas SFSCSC, pode-se afirmar que para atingir o valor pretendido de 50% de área florestal 

sujeita a PGF a área mínima estaria entre os 20 e os 50 ha na área a norte do Tejo entre os 

200 e os 500 ha na área a sul do Tejo, isto apenas com base nas Tabela 8 e Tabela 9. 

No entanto, há outros aspectos a ter em conta, por um lado a fragilidade da análise baseada 

apenas na distribuição da SFSCSC, que obriga a efectuar um aprofundamento desta questão 

por forma a garantir o cumprimento das metas preestabelecidas, por outro, o facto do caderno 

de encargos estabelecer o valor limite de 100 ha, a partir do qual todas as propriedades terão 

obrigatoriamente PGF, condiciona em grande medida o estabelecimento deste limite. 
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Em conclusão, propôs-se a área de 25 ha, como o limite mínimo para a obrigatoriedade de PGF 

nas propriedades localizadas a área norte do Tejo e o limite de 100 ha, para a área sul do 

Tejo. Com estes limites, pensa-se estarem garantidos os 50% de área florestal sujeita a plano 

de gestão, mesmo que não se atinja a totalidade as propriedades. 

Todas as áreas submetidas ao regime florestal deverão ser obrigatoriamente objecto de PGF 

(ver Tabela 19. Lista de propriedades sujeitas a regime florestal.). 

5.4.4 Implicações para o Planeamento 

A estrutura da propriedade pode condicionar de forma significativa as opções de planeamento, 

no entanto a informação disponível, embora com limitações, indica que na AML as 

condicionantes não são tão severas como em outras regiões do país. Mesmo a parte norte do 

Tejo, que como vimos apresenta uma estrutura menos concentrada, se encontram explorações 

com dimensões relativamente grandes, sendo o objectivo de 50% da área florestal abrangida 

por PROF conseguido com um número de explorações relativamente reduzido. 

Assim, podemos afirmar que a estrutura da propriedade não é o factor que mais condicionará 

as futuras opções de planeamento, e no caso de ter alguma influência apenas será significativa 

na parte norte do Tejo. 

 



 

 

6. Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Os incêndios florestais são o principal factor de risco para a actividade florestal em Portugal. 

Na área do PROF da AML, esse aspecto, também assume algum significado, embora não seja 

uma situação tão critica e tão generalizada como noutras zonas do país. 

Podemos ver pelo Gráfico 4, que a área ardida raramente atinge os dois mil hectares (cerca de 

2% do total dos espaços florestais), o que no contexto nacional podemos considerar como 

baixo. 
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Gráfico 4. Evolução da área total ardida e da área média ardida por ocorrência na AML (Fonte: DGRF) 

Assiste-se também a uma diminuição considerável da área média ardida por ocorrência a partir 

de 1993, no entanto esta redução decorre mais do elevado n.º de ocorrências que se registam 
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a partir dos anos 90, com acentuado crescimento a partir de 1995 (Gráfico 5), do que de uma 

maior eficácia ao nível do combate e extinção. 
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Gráfico 5. Evolução do nº de ocorrências e área média por ocorrência (Fonte: DGRF). 

Em termos das causas, foi possível apurar que, embora cerca de 52% das ocorrências 

registadas tenham causas não determinadas, existe um claro predomínio de casos de acção 

criminosa e negligência (Gráfico 6). 
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52%

Criminosas
20%

Causas naturais
5%

Negligência

Criminosas

Causas naturais

Não determinadas

 
Gráfico 6. Causas de incêndios (Fonte: DGRF) 
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6.1 Mapa de Risco de Incêndio 

O mapa de risco de incêndio usado (Figura 14),corresponde à Carta de Risco de incêndio 

resultante da parceria entre a Direcção-Geral das florestas e o Instituto Superior de Agronomia 

(ISA/DGF, 1990-1999).  

Como os próprios autores alertam a carta de probabilidade de fogo é, essencialmente uma 

descrição dos últimos dez anos, em matéria de padrões espaciais de incidência do fogo em 

Portugal continental, e da sua relação com um conjunto de factores ambientais subjacentes. 

Como tal, será válida enquanto se mantiverem presentes, grosso modo, as gamas de valores 

das variáveis observadas e o tipo de relação entre condicionantes ambientais e o processo 

resultante, isto é, a incidência do fogo (Pereira e Santos, 2003). 

Tal como se referiu anteriormente, a área da AML não é muito problemática em termos de 

incêndios florestais. O que se pode constatar quando analisamos a Tabela 10. 

CLASSE AREA (ha) % 
Muito baixo 43813 59
Baixo 21820 30
Médio 8054 11
Alto 0 0
TOTAL 73687 100

Tabela 10. Distribuição de área florestal por classe de risco de incêndio 

A maior parte da área florestal (59%) encontra-se numa classe de risco muito baixo, não 

representando à partida um problema, por outro lado não há qualquer área na classe de maior 

risco. 
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Figura 14. Mapa do risco de incêndio (Fonte – DGRF) 

Do ponto de vista do planeamento, procurou-se complementar esta informação com a 

identificação dos núcleos críticos, tal como é proposto por Pereira e Santos (2003) embora 

utilizando uma gama de valores de área diferente. 
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6.1.1 Mapa dos núcleos críticos 

Na definição de núcleos críticos considerou-se a área contínua de espaços florestais 

(arborizados e incultos), tendo sido estabelecido três níveis de criticidade; nível 1 – áreas 

florestais continuas com área superior a 1000 ha, nível 2 – áreas florestais contínuas com área 

de 500 a 1000 ha e por fim nível 3 – áreas florestais contínuas com áreas de 100 a 500 ha. 

 
Figura 15. Mapa de núcleos críticos da AML 

Como se pode ver, a maior parte dos espaços florestais constituem núcleos críticos de nível 1, 

ou seja, possuem uma área continua superior a 1000 ha. Em termos de planeamento, para 

estas superfícies florestais continuas, deverá ser criada a necessária compartimentação, com 

vista à mitigação do impacto de eventuais incêndios que nelas possam ocorrer.  

Assim, e em conclusão, podemos afirmar que ao nível do planeamento, embora a área da 

região PROF da AML não apresente um risco de incêndio muito elevado, este deverá ser um 

aspecto a ter especial cuidado. Por um lado, pelos cenários que advêm das alterações 

climáticas, por outro, o facto de existirem áreas florestais contínuas de grande dimensão. 
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6.2 Detecção & Prevenção 

6.2.1 Rede de Torres de Vigia 

Através da análise da visibilidade dos postos de vigia, procurou-se identificar 

as áreas críticas em termos de vigilância, de forma a perspectivar a 

necessidade de adensamento/alteração da rede actual, ou em alternativa a 

identificação de áreas, que pelas suas características, exigem uma vigilância 

através de brigadas móveis, dado não serem adequadas a uma vigilância 

estática com base nas torres de vigia. 

Para o apuramento das áreas de visibilidade, contou-se com os postos de 

vigia fora da área PROF em questão, dado que não faz sentido contar apenas 

com as torres de vigia incluídas na área PROF, pois dessa forma estaríamos 

a subavaliar a eficácia da rede no seu todo. 

O apuramento das áreas de visibilidade fez-se com recurso a software SIG 

que, com base no modelo digital do terreno e na localização das torres de 

vigia, permitiu obter a área visível de cada torre. Para efeitos de cálculo, 

considerou-se o raio de visibilidade efectiva de 20 km, uma altura das torres 

de vigia de 15 m e uma sobreelevação do terreno em 10m (no sentido de 

excluir o efeito sombra provocado pela existência de árvores). Como 

resultado obtivemos a Figura 16. 

Na Tabela 11, pode-se observar que 81% dos espaços florestais se encontram razoavelmente 

cobertos pela actual rede de postos de vigia, sendo que mais de 73% se encontram visíveis de 

3 ou mais torres de vigia, o que dá um maior grau de precisão às localizações efectuadas. 

 
Espaços 

Arborizados Incultos  Total  
 Área % Área % Área % 

Não visível 4314 5,85 5253 14,33 9567 8,67
Visível de 1 torre 5618 7,62 5185 14,14 10803 9,79
Visível de 2 torres 4465 6,06 4483 13,23 8948 8,11
Visível de 3 torres ou mais 59291 80,46 21741 59,30 81032 73,43
TOTAL 73688 100,00 36662 100,00 110350 100,00

Tabela 11. Distribuição das áreas dos espaços florestais consoante a sua visibilidade 

Se tivermos em atenção apenas os espaços arborizados o cenário é ainda melhor, pois cerca 

de 86% dessa área é visível de duas ou mais torres. 

A legenda da carta 
de visibilidade foi 
estabelecida em 
termos de eficiência 
operacional, isto é, 
consoante o grau de 
rigor possível na 
localização dos focos 
de incêndio.  

0 – Não visível de 
nenhuma torre (focos 
não detectáveis 
pelas torres de vigia) 

1- Visível de uma 
torre (focos 
detectáveis mas 
impossível de 
localização precisa) 

2 – Visível de duas 
torres (focos 
detectáveis e 
possíveis de 
localizar, embora 
com grau baixo de 
precisão) 

3- Visível de três ou 
mais torres (focos 
detectáveis e 
possíveis de localizar 
com elevada 
precisão) 
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Figura 16. Carta da visibilidade a partir das torres de vigia 

Em conclusão, podemos dizer que a área da AML se encontra bem vigiada pela rede de torres 

de vigia, sendo que as áreas que ainda não possuem visibilidade a partir de nenhuma das 

torres correspondem a situações de vales encaixados onde será mais eficiente o recurso a 

brigadas móveis de vigilância.  

6.2.2 Brigadas de Sapadores Florestais 

Na região da AML apenas existem brigadas de sapadores na margem sul do Tejo (AFLOPS), 

que neste momento conta com três brigadas permanentes, sendo que, durante a época de 

incêndios podem ser complementadas com mais duas brigadas, que dirigem a sua actividade 

essencialmente para o distrito de Setúbal. 

Em caso de incêndio ao nível da área do PROF, considera-se este número muito insuficiente 

para uma resposta rápida e eficaz. De referir que o número de brigadas de sapadores, poderá 
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ser diferente, pois durante o ano de 2004 houve uma re-organização das equipas de sapadores 

florestais, mas o número ainda não está disponível 

6.2.3 Infra-estruturas florestais 

Uma componente importante da prevenção são as infra-estruturas florestais. No âmbito deste 

PROF foram consideradas para análise a rede viária, os pontos de água e os pontos de apoio 

aos meios de combate aéreos. 

A acessibilidade é um factor crucial na primeira intervenção, aqui entendida mais como medida 

de prevenção do que de combate. Assim, procurou-se efectuar a sua análise com base no 

tempo de resposta em caso de incêndio.  

No caso concreto da rede viária, a acessibilidade foi analisada através da sua densidade. Em 

todas as análises de acessibilidade, apenas se contabilizou o tempo de uma viagem (ida ou 

volta). O objectivo, foi o de criar um índice que permitisse avaliar o grau de acessibilidade, 

mais do que obter o tempo exacto de resposta. Deste modo, não foram consideradas na 

análise outras questões que também podem afectar o tempo de resposta, como por exemplo a 

intensidade de tráfego rodoviário, tendo sido eliminadas para simplificar a análise e por se 

achar que esta, não tem cabimento ao nível de um PROF. Pela mesma razão não foram 

considerados os tempos gastos no abastecimento 
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Figura 17. Carta da rede de infra-estruturas da área PROF. 

6.2.3.1 Rede viária 

No caso da rede viária, foi-nos fornecido a rede de estradas principais, 

claramente insuficientes para definir o quer que seja a nível da região PROF. 

Por esta razão, procurou-se complementar a rede viária principal com a 

rede viária secundária (rede de estradas camarárias), digitalizadas a partir 

da carta militar de Portugal, e a rede de caminhos florestais digitalizada a 

partir dos ortofotomapas de 1995. 

Procedeu-se posteriormente ao cálculo da densidade da rede viária para a totalidade do 

território, mas com especial destaque para os espaços florestais. Por forma a pormenorizar a 

análise, a densidade foi calculada com base numa quadrícula de 500x500 m (25ha), tal como 

podemos ver na Figura 18. 

A rede de caminhos 
florestais apenas foi 
digitalizada dentro 
dos espaços 
florestais, embora 
garantindo sempre 
ligação à rede viária 
secundária. 
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Figura 18. Densidade da rede viária 

Para uma análise mais quantitativa sintetizámos os resultados na Tabela 12. 

Classe de densidade 
(m/ha) 

Área 
arborizada % 

< 6,25  20497 28
6,25 - 12,5 4706 6
12,5 - 25 20452 28
> 25 28033 38
TOTAL 73688 100

Tabela 12. Distribuição da área arborizada por classe de densidade 

Se tivermos por base os valores considerados por Veléz (2000) como 

os valores de densidade adequada (valores entre 6,5 e 12,5 m/ha) 

vemos que a maior parte dos espaços arborizados apresenta valores 

superiores (cerca de 66%). Assim, demonstra-se que a rede viária 

enquanto infra-estrutura de prevenção e combate não apresenta 

problemas ao nível da densidade, sendo a sua manutenção o factor 

limitante, uma vez que um acesso intransitável é para todos efeitos como se não existisse. 

Na determinação da 
densidade da rede 
viária não foi tido em 
conta o estado de 
conservação das 
vias. 
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A densidade da rede viária e a acessibilidade terrestre estão intimamente ligadas, no entanto, 

uma maior densidade não é só por si um factor decisivo para determinar uma maior 

acessibilidade, principalmente quando esta acessibilidade se mede em tempo de resposta. Por 

outro lado, a acessibilidade tem de ser vista no contexto das necessidades ao nível da primeira 

intervenção e do próprio combate. Por esta razão, procurou-se efectuar a análise da 

acessibilidade a todas as restantes infra-estruturas na perspectiva de avaliar o tempo gasto 

para aceder aos espaços florestais. 

6.2.3.2 Pontos de Água 

A acessibilidade aos pontos de água foi analisada nas suas vertentes terrestre e aérea. No 

primeiro caso, considerou-se a utilização de viaturas todo-o-terreno usadas em primeira 

intervenção e no segundo a utilização de helicópteros. 

No caso dos meios terrestres a análise de acessibilidade avaliou a distância em tempo de cada 

ponto aos espaços florestais. Deste, modo, utilizou-se a rede viária classificada segundo a 

velocidade média praticada em cada tipo de via conforme a Tabela 13. 

Tipo de Via Velocidade 
média 
(km/h) 

Rede principal regional 80 
Rede secundária regional 70 
Vias regionais municipais 50 
Caminhos florestais 30 

Tabela 13. Velocidades médias por tipo de via considerada para veículos todo terreno de 1ª intervenção 

Para esta análise utilizaram-se todos os pontos de água que apresentassem acesso por meios 

terrestres. 

Através do recurso a um SIG fez-se a análise de distâncias medidas em 

tempo, com base na velocidade média possível em cada troço. Como 

resultado obteve-se a Figura 19. Na Tabela 14, pode-se observar que cerca 

de 62% dos espaços arborizados têm um ponto de água disponível para os 

meios terrestres a menos de 5 minutos de distância, o que nos parece um 

indicador muito bom em termos de acessibilidade aos pontos de água. 

 

Não foi realizada a 
validação no terreno 
do estado de 
conservação dos 
pontos de água, 
tendo sido utilizados 
todos como estando 
operacionais.  



Defesa da Floresta Contra Incêndios   Pág. 92 

 
Distância pontos água 

(min) Área arborizada % 
< 5 45955 62
5 - 10 23866 32
10 - 20 3867 5
> 20 0 0
TOTAL 73688 100

Tabela 14. Distribuição da área arborizada pelas classes de distância aos pontos de água 

 
Figura 19. Acessibilidade aos pontos de água por meios terrestres 

Assim, pode-se afirmar que ao nível das necessidades de construção de novos pontos de água 

(para meios terrestres) estes apenas poderão ter justificação pontual, dado que a generalidade 

do território se encontra satisfatoriamente coberta. No entanto, não queremos deixar de 

alertar para o facto de esta análise partir do pressuposto de que todos os pontos de água se 

encontram operacionais, ou seja, se encontram em boas condições de manutenção, o que 

sabemos não poder ser garantido em absoluto para todos eles, nomeadamente quando a sua 

construção assenta em pequenas barragens de terra (charcas).  
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Consideramos a manutenção essencial para garantir a operacionalidade, sendo para aí que 

deverão ser canalizados os recursos financeiros, mais do que para o adensamento da actual 

rede. 

Na análise da acessibilidade com base nos meios aéreos, esta teve em conta apenas os pontos 

de água que apresentavam acesso a meios aéreos e a distância foi medida através da criação 

de buffers de igual distância a partir e com inicio em cada ponto de água, tendo resultado a 

Figura 20. 

 
Figura 20. Acessibilidade aos pontos de água por meios aéreos (helicópteros) 

Também no caso da acessibilidade aos pontos de água por meios aéreos, se constata que a 

rede de pontos é suficientemente densa para permitir um tempo de resposta muito curto 

(apenas 1% da área arborizada se encontra a mais de 4 minutos de um ponto de água com 

acesso a meios aéreos) - Tabela 15. 
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Distância pontos água (min) Área arborizada % 
< 1 33904 46 
1 - 2 26446 36 
2 - 4 12660 17 
> 4 678 1 
TOTAL 73688 100 

Tabela 15. Distribuição da área arborizada por classes de distância 

Neste caso, tal como no anterior, se pode afirmar que o factor limitativo à acessibilidade aos 

pontos de água por meios aéreos não é a falta de pontos de água, mas sim, a garantia de 

manutenção dos mesmos. 

6.3 Primeira Intervenção 

Ao nível da primeira intervenção considerou-se a acessibilidade a partir dos quartéis de 

bombeiros e a partir dos heliportos. Desta forma foram considerados apenas os mecanismos 

assegurados pelos Grupos de Primeira Intervenção (GPI’s) e pelas brigadas helitransportadas.  

6.3.1 Acessibilidade aos quartéis de bombeiros 

Considerou-se a acessibilidade aos espaços florestais a partir dos quartéis 

de bombeiros. Utilizou-se aqui também a Tabela 13 relativa às velocidades 

médias. Na análise, entrou-se também em linha de conta com os quartéis 

de bombeiros das corporações limítrofes à área PROF, tendo-se usado 

neste caso a rede viária principal como ligação entre esses quartéis de 

bombeiros e a rede viária da área plano em questão. Como resultado 

produziu-se a Figura 21. 

 

Tanto pela análise do mapa como da Tabela 16, podemos verificar que a generalidade dos 

espaços arborizados se encontra a um tempo de resposta relativamente baixo (52% a menos 

de 10 minutos). Esta situação deve-se por um lado, à elevada densidade da rede viária da 

AML, mas também à elevada densidade de quartéis de bombeiros. De referir neste caso, a 

significativa diferença entre as margens sul e norte do Tejo, em claro desfavor da margem sul, 

reflexo já da sua maior ruralidade e menor densidade populacional. 

Nesta análise não se 
teve em conta o facto 
de as brigadas 
poderem estar 
deslocalizadas para 
as áreas florestais, 
como acontece nos 
dias de maior risco 
de incêndio por 
impossibilidade 
prática de saber a 
sua localização. 
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Distância Quartéis 
Bombeiros (min) Área arborizada % 

< 5 12795 17 
5 - 10 25504 35 

10 - 20 33396 45 
> 20 1993 3 

TOTAL 73688 100 
Tabela 16. Distribuição da área de espaços arborizados por classe de tempo de resposta a partir dos quartéis. 

 
Figura 21. Acessibilidade a partir dos quartéis de bombeiros 

A deslocação de equipas de primeira intervenção para os locais de maior tempo de resposta, 

em períodos de elevado risco de incêndio, resolve o problema criado pela menor densidade de 

quartéis na margem sul do Tejo. 
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6.3.2 Acessibilidade às helipistas 

A acessibilidade das helipistas aos espaços florestais, foi analisada através da criação de 

buffers, com centro nas helipistas disponíveis na área PROF e nas suas imediações. A análise 

do tempo de resposta dos meios aéreos a uma primeira intervenção resulta na Figura 22. 

Mais uma vez, a área sul do Tejo apresenta os valores mais elevados, ou seja, os maiores 

tempos de resposta, nomeadamente no que diz respeito aos concelhos de Palmela e Montijo. 

 
Figura 22. Acessibilidade a partir das helipistas ao serviço do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 

Podemos ver pela Tabela 17, que cerca de 75% da área se encontra com um tempo de 

resposta abaixo dos 15 minutos. Se tivermos em conta que os meios aéreos são um meio 

escasso e que têm de ser geridos num contexto mais alargado, podemos concluir que, a 

verificarem-se os tempos apresentados, a área da AML apresenta valores muito bons em 

termos de resposta. Aqui o factor limitante não é a localização de helipistas, mas sim a 

disponibilidade dos meios aéreos nas helipistas. 
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Distância Helipistas (min) Área arborizada % 
< 5 16004 22 
5 - 10 17474 24 
10 - 15 21904 30 
> 15 18306 25 
TOTAL 73688 100 

Tabela 17. Distribuição da área de espaços arborizados por classe de distância às helipistas 

6.4 Implicações para o Planeamento 

As implicações para o planeamento já foram sendo equacionadas ao longo deste capítulo, no 

entanto importa aqui efectuar o seu resumo. 

Podemos então concluir que a região PROF da AML, não apresenta situações de risco muito 

elevado, embora possua um conjunto de núcleos críticos que importa analisar na fase de 

planeamento com mais atenção com vista a elaboração de medidas capazes de atenuar os 

efeitos proporcionados por manchas continuas de alguma dimensão (continuidade horizontal 

dos combustíveis). 

Em termos da rede de infra-estruturas, podemos afirmar que a área PROF se encontra muito 

bem dotada, no entanto alerta-se para a necessidade de manutenção constante dessas infra-

estruturas. 

Ao nível da vigilância, não se prevê a necessidade de adensar a actual rede de postos de vigia, 

importa no entanto reforçar as brigadas de sapadores florestais e com estas suprir as lacunas 

de visibilidade ao nível das linhas de água encaixadas e outras situações particulares. 

De referir também, além da manutenção das infra-estruturas, a verificação da eficácia da 

coordenação entre os vários intervenientes na prevenção e combate dos incêndios florestais. 

 





 

 

7. Sanidade e Vitalidade 

Em termos de sanidade e vitalidade das florestas apenas se considera aqui, as questões 

ligadas com os agentes bióticos e o caso da poluição, uma vez que o caso dos incêndios 

florestais já foi tratado, no capítulo anterior de forma autónoma devido à sua importância. 

7.1 Poluição 

Existem poucos estudos acerca das consequências da poluição nos ecossistemas florestais em 

Portugal, no entanto o caso particular da AML constitui uma excepção, dado que foi elaborado 

pela AFLOPS – Associação de Produtores Florestais, um estudo no âmbito do programa life 

sobre a poluição na região da AML. 

Pela análise das suas conclusões, podemos concluir que a poluição na área da AML não 

apresenta impactos significativos sobre os ecossistemas florestais, apesar de se terem 

detectado fontes importantes de poluição, a maior das quais é a proveniente do tráfego 

rodoviário da cidade de Lisboa. 
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7.2 Pragas e doenças 

Se ao nível da poluição a situação não apresenta motivos de preocupação, ao nível dos 

agentes bióticos o caso muda radicalmente de figura, devido à presença do nemátodo da 

madeira do pinheiro (NMP), que se assume como o problema de sanidade mais grave, na área 

da AML. 

Desde a sua detecção que está em implementação um programa de erradicação – PROLUNP – 

Programa Nacional de Luta Contra o Nemátodo da Madeira do Pinheiro.  

O PROLUNP, para efeitos de implementação das acções no terreno, estabeleceu uma zona de 

restrição, subdividida numa zona afectada (área onde se detectou a presença do NMP) e numa 

zona Tampão (àrea circundante à zona afectada). A zona afectada abrange a totalidade dos 

concelhos da margem sul do Tejo. 

 
Figura 23.  Identificação das áreas afectada e de restrição do PROLUNP 

A exploração de coníferas na zona de restrição do NMP está legislada pela portaria n.º 

1572/2003, de 27 de Dezembro, que regulamenta e define os procedimentos necessários para 

controlar, evitar a dispersão e erradicar a doença do NMP, estabelecendo as medidas 

extraordinárias de protecção fitossanitária indispensáveis ao combate do NMP e seu insecto 

vector. 
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A existência desta situação merece um especial destaque pois afecta em muito a 

potencialidade florestal da região, devendo ao nível do planeamento ser tida em conta como 

um factor de forte condicionamento à instalação de povoamentos de pinheiro-bravo na área 

afectada. 

Outro problema de natureza diversa do anterior, mas que importa realçar, é a processionária 

do pinheiro, Thaumetopoea pityocampa. Além dos impactos que pode ter ao nível da 

produtividade, ou mesmo mortalidade, é um problema de saúde pública em zonas urbanas e 

peri-urbanas devido aos pêlos urticantes que se desenvolvem a partir do 3º instar das larvas 

(Nov/Dez) e que se agudiza quando estas se deslocam das árvores para se enterrar e pupar 

(de Janeiro a Março). Este problema assume particular importância na margem sul do Tejo, 

devido à grande densidade de pinheiro junto dos espaços urbanos. 

Existem um conjunto de acções preventivas que devem ser tomadas para minorar ou mesmo 

evitar o problema, nomeadamente: Evitar a instalação de extensas áreas de monoculturas 

equiénias de pinhal, procurar obter uma estrutura em mosaico com plantação de espécies não 

hospedeiras nas bordaduras, manter uma elevada diversidade do sob coberto.  

Ao nível do combate pode-se promover a instalação de ninhos de nidificação de aves 

insectívoras como os chapins, ou nos casos mais drásticos recorrendo a tratamentos com 

insecticidas. 

É importante também manter a monitorização das populações que poderá ser feita pela 

contagem de ninhos, no Outono, ou mediante o uso de armadilhas iscadas com feromonas no 

Verão, de Julho a final de Agosto. 

 





 

 

8. Funcionalidades da Floresta 

As funcionalidades da floresta devem ser analisadas de diferentes perspectivas. Aqui, a opção 

foi feita com base nos objectivos gerais do PROF, isto é, conseguir uma solução de 

desenvolvimento florestal sustentável. Subjacente a este conceito, está a manutenção do 

equilíbrio entre as componentes ambientais, sociais e económicas. 

Foram consideradas cinco funções principais: Conservação de habitats, de espécies da fauna e 

da flora e de geomonumentos (CONSERVAÇÃO), Protecção (PROTECÇÃO), Produção 

(PRODUÇÃO), Recreio, enquadramento e Estética da Paisagem (RECREIO E PAISAGEM) e 

por fim uma função que engloba a Silvopastorícia, a Caça e a  pesca em águas interiores 

(SILVOPASTORÍCIA, CAÇA E PESCA). 

A análise da adequação do território em questão, para satisfazer cada uma destas 

componentes tem de ser formulada de forma distinta consoante a função em questão. 

Assim, de forma resumida pode-se dizer que, enquanto as funções de conservação e protecção 

têm de ser analisadas partindo das suas características e da sua importância ao nível 

ambiental, as funções de recreio e paisagem, produção e silvopastorícia, caça e pesca 

implicam já, uma análise do contexto sócio-económico, pois obrigam à análise da importância 

social e económica para as populações abrangidas 
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8.1 Produção 

No âmbito do PROF a função Produção inclui todas as actividades que contribuem para o bem-

estar material das sociedades rurais e urbanas, inclui a maioria dos bens tangíveis que os 

espaços florestais proporcionam. 

Foram consideradas e analisadas as várias produções, que correspondem 

às sub-funções principais (lenho, cortiça, biomassa para energia, frutos e 

sementes e outros materiais vegetais e orgânicos), procurando, sempre 

que possível efectuar a sua quantificação. No entanto, muitas das vezes 

os dados existentes são muito escassos para nos permitirem uma 

avaliação suficientemente fiável, razão pela qual nessas situações se 

optou por analisar as produções em termos qualitativos. 

Embora este facto seja um constrangimento, não é impeditivo uma vez que a quantificação da 

produtividade é muito mais importante ao nível de planeamento operacional do que ao nível do 

planeamento estratégico, como é o caso do PROF. 

8.1.1 Produção de Lenho 

A produtividade do lenho tem especial interesse na região em questão, para um conjunto 

alargado de espécies, no entanto, o facto da informação disponível ser muito escassa levou a 

que apenas para o eucalipto foi possível estabelecer a produtividade potencial. No caso do 

pinheiro-bravo, tentou-se elaborar um mapa da sua produtividade, no entanto o número 

reduzido de parcelas inviabilizou esta análise. 

A estimação do potencial produtivo para determinada região, baseado em modelos empíricos, 

obriga a que se tenham dados dendrométricas de povoamentos instalados. Este facto torna-se 

um grave obstáculo à estimativa da produtividade para a região PROF, por um lado nos locais 

onde a espécie não se encontra instalada, por outro, quando instalado o povoamento, o facto 

de não se dispor de dados dendrométricos do mesmo inviabiliza a estimativa. No caso do 

eucalipto, o RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, tem um trabalho de relevo 

neste campo. O trabalho no RAIZ baseia-se num modelo de base fisiológica (PROMOD), pelo 

que as variáveis que entram na definição do potencial produtivo são variáveis climáticas 

(precipitação média anual, n.º de dias com precipitação superior a um mm, precipitação média 

dos meses de Junho, Julho e Agosto, etc.) e variáveis pedológicas (espessura dos horizontes, 

textura, pedrogosidade, etc), para além dos atributos da própria espécie. De forma 

Na função de 
produção não estão 
incluídas a 
silvopastorícia, caça 
e pesca em água 
interiores. Embora se 
possam considerar 
bens tangíveis a sua 
especificidade levou 
à constituição de 
uma função à parte. 
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esquemática podemos ter uma ideia da composição do PROMOD (Error! Reference source 

not found.). 

Clima
mensal

Informação
de solos

Clima diário
e balanço da

água

Condições
médias
anuais

IAF
Fotossintese

e
respiração

Partição em tronco

Produtividade
local

Atributos
da

espécie  
Figura 24. Diagrama genérico dos sub-modelos e inputs exigidos pelo PROMOD (Fonte: RAIZ) 

Em relação à produtividade das restantes espécies com potencial interesse para a área em 

questão, não existe informação disponível que com rigor nos permita efectuar uma avaliação 

quantitativa da produtividade potencial. Assim optou-se por uma questão de coerência e 

uniformidade utilizar para todas as espécies, incluindo o eucalipto, uma classificação do grau 

de adaptação qualitativo tendo por base a carta das séries de vegetação produzida no âmbito 

do PROF e o conhecimento das necessidades ecológicas de cada espécie.  

Assim foram estabelecidos quatro níveis de adaptação das espécies: 

• Muito bem adaptado – Situação de boas condições ecológicas para o 

desenvolvimento da espécie e com boas expectativas em termos produtivos. 

• Bem adaptado – Encontram-se ainda com boas condições ecológicas para 

espécie, no entanto em termos produtivos este nível é inferior ao anterior. 

• Adaptado com limitações – Situação deficitária para o bom desenvolvimento da 

espécie, havendo um ou mais factores limitantes ao seu desenvolvimento, o que 

obriga a medidas de correcção através da prática silvícola. 

• Não adaptado – Situação muito limitante ao desenvolvimento da espécie não 

sendo viável através da prática silvícola alterar estas condições. 
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8.1.1.1 Produtividade do Eucalipto  

Uma das espécies mais valiosa em termos da produtividade ao nível do lenho é o eucalipto, 

não só porque Portugal tem uma fileira ao nível desta espécie de relevo europeu, mas também 

porque é aquela que em igualdade de circunstâncias conduz a maiores rentabilidade para o 

proprietário. 

 
Figura 25. Carta de produtividade do eucalipto 



Funcionalidades da Floresta   Pág. 107 

 

8.1.1.2 Produtividade do Pinheiro-bravo 

 
Figura 26. Carta de adaptação do pinheiro-bravo. 

8.1.1.3 Produtividade do Sobreiro 

O sobreiro tem a sua principal importância, enquanto espécie produtiva de cortiça, pelo que a 

análise da sua produtividade deve ser analisada do ponto de vista da produção de cortiça e 

não de lenho, no entanto, dada a importância económica, social e ecológica é aqui incluída a 

carta de adaptação do sobreiro. 
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Figura 27. Carta de adaptação do sobreiro 

8.1.1.4 Produtividade do Carvalho Português 

O carvalho português, além do potencial que tem como produtor de lenho a sua mais valia é 

sem dúvida em termos ecológicos, devendo ser uma espécie sempre presente nas opções de 

projectos na região do PROF da AML. 
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Figura 28. Carta de adaptação do carvalho português. 

8.1.1.5 Produtividade do Pinheiro Manso 

Sendo a AML (margem sul do Tejo) a continuação natural do solar do pinheiro manso, é 

natural que esta apresente um elevado grau de adaptação a esta área. Embora aqui estejamos 

a analisar o grau de adaptação da espécie, podemos sempre considerar que consoante a 

condução do povoamento, se pode obter pinhão, que é na verdade o maior interesse em 

termos de produção do pinheiro manso. 
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Figura 29. Carta de adaptação do pinheiro manso 

8.1.1.6 Produtividade para as Folhosas Produtoras de Madeira Nobre 

Dentro deste grupo estão englobadas as seguintes espécies: Carvalho alvarinho (Quercus 

roble), carvalho americano (Quercus rubra), castanheiro (Castanea sativa), cerejeira brava 

(Prunus Avium), nogueira preta (Junglas nigra), plátano bastardo, freixo (Fraxinus 

angustifolia). 

Dado o largo número de espécies apenas se apresentam as três espécies mais bem adaptadas: 

castanheiro, carvalho americano e freixo. 

De notar, o facto de Sintra, como local com características únicas apresenta grande adaptação 

para a maioria das espécies. 
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Figura 30. Carta de adaptação do castanheiro 

 
Figura 31. Carta de adaptação do carvalho americano 
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8.1.1.7 Produtividade para as Resinosas Mediterrânicas/Continentais 

Neste grupo encontramos as seguintes espécies: Cupressus sempervirens, Cupressus 

arizonica, Cupressus lusitanica, Cupressus macrocarpa e pinheiro de alepo (Pinus halepensis). 

Como exemplo apresentamos o caso da adaptação do Cupressus lusitanica, cupressus 

sempervirens  e pinheiro de alepo. 
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Figura 32. Carta de adaptação do Cupressus lusitanica 

 
Figura 33.  Carta de adaptação do Cupressus sempervirens 
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Figura 34. Carta de adaptação do pinheiro de alepo 

8.1.2 Produção de cortiça 

A produtividade em termos de cortiça, não pode ser vista única e exclusivamente em termos 

da quantidade, mas também, e em especial, em termos da qualidade.  

Por outro lado, o maior interesse de uma análise prospectiva em termos de produtividade, não 

é a constatação de onde se produz tradicionalmente mais, mas sim a avaliação das 

produtividades potenciais ao nível do território como um todo. Por outro lado, no caso da 

cortiça o que verdadeiramente interessa é potenciar as áreas de melhor qualidade, no entanto, 

não existe disponível informação suficientemente robusta que nos permita avaliar a área do 

PROF quanto à qualidade potencial da cortiça. 

Assim, fomos obrigados a utilizar indicadores indirectos, que não traduzem verdadeiramente a 

produtividade potencial nem a qualidade potencial, mas que nos permite ter uma ideia da 

situação actual. 

Um dos indicadores usados, foi a produção anual actual de cortiça de reprodução (secundeira e 

amadia) com idade de criação igual ou superior a nove anos por concelho (Cartograma 9). 
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Cartograma 9. Produção anual de cortiça 

No entanto, como se referiu, a potencialidade no caso do sobreiro em termos económicos, está 

mais ligada à qualidade da cortiça, razão pela qual importa analisar este factor. Dado que não 

se dispõe de qualquer informação relativa a esta situação, socorremo-nos da classificação das 

diferentes regiões de proveniência estabelecida pela portaria n.º 918/98 de 21 de Outubro, 

onde enquadra a região norte da AML na II (região que abrange a norte do rio Tejo a área da 

AML, Oeste Beira litoral) e região de proveniência e a região sul na IV (região que abrange 

todo o Ribatejo e parte do Alentejo). Este facto, vem assim explicar a razão de ser da 

discrepância, em termos de produtividade actual, entre a margem sul e a margem norte do 

Tejo. 

8.1.3 Produção de Biomassa para Energia 

A informação existente actualmente, não permite efectuar uma avaliação das potencialidades 

em termos de produção de biomassa para energia nesta região PROF. A titulo de exemplo, 

uma área em que a produção de biomassa para energia poderá vir a ser interessante, é a 

serra de Sintra, através do aproveitamento dos resíduos florestais gerados anualmente neste 

local, o que além de poder constituir uma receita, permitia uma diminuição considerável do 

risco de incêndio. 
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8.1.4 Produção de frutos e Sementes 

Actualmente a produção de frutos e de sementes com interesse económico existente na área 

da AML é a produção de pinhão. Não foi possível obter informação sobre a produção de pinhão, 

no entanto pudemos inferi-la indirectamente através do grau de adaptação do pinheiro manso 

(ver Figura 29). 

8.1.5 Outras produções 

Outras produções como sejam as plantas aromáticas e medicinais, cogumelos, resina, etc. têm 

todo o interesse e podem perfeitamente ser exploradas em perfeita harmonia com as restantes 

produções, obrigando apenas a um planeamento e modelo gestão ligeiramente diferente do 

actual. 

8.1.6 Hierarquização Funcional 

Em termos da hierarquização da função produção, tomou-se por base o nível de adaptação das 

espécies, estabelecendo-se a seguinte hierarquia: 

• Nível 1 – Áreas que apresentam pelo menos muito boa adaptação para duas ou mais 

espécies. 

• Nível 2 – Áreas que apresentam pelo menos muito boa adaptação para pelo menos 

uma espécie, ou áreas com boa adaptação para duas ou mais espécies. 

• Nível 3 – Áreas não englobadas nas classes anteriores. 
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Figura 35. Carta da hierarquia da função produção. 

Em termos de produção, podemos concluir que se mantém a diferenciação entre a margem 

norte e a margem sul do Tejo. Há luz desta carta entende-se melhor o desfasamento da 

ocupação florestal das duas margens do rio Tejo. 

8.2 Silvopastorícia, Caça e Pesca 

O desenvolvimento da silvopastorícia, da caça, da pesca em águas interiores e da apicultura é 

objecto de análise no âmbito desta função. Como já se referiu, esta função poderia ser 

claramente enquadrada na função de produção, no entanto a sua maior especificidade levou à 

sua desagregação. 

Com vista à posterior hierarquização desta função procedeu-se à análise de cada uma das suas 

sub-funções. 
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8.2.1 Silvopastorícia 

A importância da silvopastorícia na área do PROF, foi avaliada recorrendo às estatísticas do 

INE para a distribuição de caprinos e ovinos por freguesia, com base na qual se obtiveram os 

cartogramas (Cartograma 10, Cartograma 11). 

De uma forma geral, podemos dizer que a densidade caprinos é muito inferior à de ovinos, o 

que era de esperar atendendo às características do território em questão. 

 
Cartograma 10. Número de efectivos por freguesia (caprinos) 

Embora o n.º de efectivos, no contexto nacional, não seja muito elevado é um indicador 

suficientemente fiável para traduzir a produtividade em termos de silvopastorícia ao nível da 

área PROF. Uma informação importante e que reforça a importância da silvopastorícia no 

território da AML, é o facto do queijo de Azeitão ter a denominação de origem protegida 

(DOP). 
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Cartograma 11. Nº de efectivos por freguesia (ovinos) 

Atendendo aos dados que acima apresentados, foi produzida a carta de produtividade para a 

sub-função silvopastorícia com base no n.º de efectivos de ovinos. Para tal, consideraram-se 

três níveis hierárquicos estabelecidos da seguinte forma: nível 1 (maior ou igual a 1500 

efectivos), nível 2 (maior ou igual a 500 efectivos e menor de 1500) e nível 3 (menor de 500 

efectivos). 
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Figura 36. Carta de Produtividade da Silpostorícia 

Pode verificar-se que fora do arco ribeirinho de Lisboa a silvopastorícia assume relevo, em 

especial a sul do Tejo, mas também a norte de Lisboa se nota um acentuar da importância à 

medida que nos afastamos de Lisboa. 

8.2.2 Caça  

A Área Metropolitana de Lisboa, apresenta grandes assimetrias em termos cinegéticos. Por um 

lado, existem grandes aglomerados urbanos onde a exploração cinegética se encontra 

fortemente condicionada e por outro, o facto desta estar concentrada principalmente em 5 

concelhos, Mafra, Sintra, Montijo, Sesimbra e Loures. 

Os factores que estão na origem desta assimetria são de 2 tipos: condicionantes de ordem 

ambiental e condicionantes de disponibilidade de habitats. Toda esta região apresenta um 

elevado índice de industrialização e de ocupação do solo, logo, a quantidade de locais 

disponíveis para práticas cinegéticas, comparativamente com outras regiões, é limitada. Por 
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outro lado, existem condicionantes de ordem ambiental que se incompatibilizam com a 

actividade cinegética (ruído causado pelos tiros, existência de reservas naturais, etc.). 

A região da Área Metropolitana de Lisboa encontra-se incluída na Região Cinegética III, 

contabilizando 53 Zonas de Caça em Regime Cinegético Especial. 

 
Figura 37. Carta das áreas de regime cinegético especial e pescas. 

Os dados anuais resultantes dos Registos Anuais de Exploração de Zonas de Caça no Regime 

Cinegético Especial, indicam que as espécies cinegéticas mais caçadas na região são: o coelho-

bravo (Oryctolagus cuniculus), a rola-comum (Streptopelia turtur), os pombos e a perdiz-

vermelha. Há ainda a referir a existência de valores acima da média para galinhola (Scolopax 

rusticola), narceja-comum (Gallinago gallinago) e anatídeos. 

O coelho-bravo é uma espécie sedentária existente em todo o território nacional, no entanto, 

encontra-se há já vários anos afectada por 2 doenças específicas, a mixomatose e a febre 

hemorrágica vírica, doenças que poderão num futuro próximo ser combatidas por uma vacina 

única. Na Figura 38, apresentam-se os valores de densidade obtidos com base nos resultados 

de exploração das zonas de caça.  
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Figura 38. Produtividade cinegética para o coelho 

A ocorrência de pombos incide essencialmente em zonas de pinhal e montado de sobro (Figura 

39).  

 
Figura 39. Produtividade cinegética para os pombos 

Embora como dissemos a rola seja uma das espécies mais caçada (Figura 40), em termos 

futuros prevê-se um aumento gradual de restrições para a sua caça, uma vez que estudos 

recentes indicam que os efectivos desta espécie a nível mundial estão a diminuir. 

os valores da 
produtividade 
cinegética foram 
obtidos por 
interpolação dos 
valores médios dos 
resultados de 
exploração através 
do algoritmo IDW -  
Inverse Distance 
Weighted 
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Figura 40. Produtividade cinegética para a rola 

A perdiz apresenta valores mais elevados na margem norte do Tejo, a que não serão alheios a 

maior área de incultos, bem como, o facto de estarmos perante uma agricultura menos 

industrializada (Figura 41). 

 
Figura 41. Produtividade cinegética para a perdiz 

As espécies típicas de habitats aquáticos, como os anatídeos e narcejas, também ocupam um 

lugar de destaque. Este facto, prende-se com a proximidade de Zonas de Caça da Reserva 

Natural do Estuário do Tejo e Sado (Figura 42).  
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Figura 42. Produtividade cinegética para os patos 

No entanto, prevê-se que existam de futuro maiores condicionantes à prática da caça a estas 

espécies por motivos ambientais. Um dos problemas associado à caça de anatídeos, é uma 

doença denominada saturnismo, i.e. intoxicação de anatídeos e outras aves por chumbo. 

Actualmente a caça aos anatídeos em alguns países da União Europeia, já proíbe o uso de 

cartuchos contendo chumbo, sendo este substituído por ligas metálicas não tóxicas, 

nomeadamente molibdénio e aço. 

As espécies de caça maior, não se encontram significativamente representadas na região da 

Área Metropolitana de Lisboa. Uma excepção a esta regra é a Tapada Nacional de Mafra, um 

local onde até há poucos anos se abatiam espécies de caça maior, especialmente Gamos 

(Dama dama) e javalis (Sus scrofa). Esta Tapada apresenta actualmente uma grande 

densidade de gamos, javalis e mais recentemente veados. 

Com base na informação anterior, foi obtida para cada espécie a classificação do território em 

três classes, através da normalização do n.º de peças caçadas, sendo que a classe 1 

corresponde às áreas em que o valor superior a 50% do máximo, a classe 2 onde o valor 

normalizado se situa entre os 50 e os 10% e por fim a classe 3 para as áreas que ficam a 

menos de 10% do máximo. 

Com base neste índice, obtido para cada espécie, foi estabelecida a carta da produtividade 

cinegética global (Figura 43), onde o Nível 1 corresponde às áreas em que pelo menos uma 

das espécies atinge a classe de produtividade 1, Nível 2 corresponde às áreas em que uma das 

espécies têm classe 2 e por fim o Nível 3 que corresponde às restantes situações. 
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Figura 43. Carta da produtividade cinegética global 

Podemos afirmar, em resumo, que a região da Área Metropolitana de Lisboa não perspectiva 

grandes alterações relativamente à sua situação actual. A actividade cinegética é concentrada 

e os efectivos caçados são reduzidos relativamente aos valores médios de outras regiões.  

De futuro, prevê-se que a actividade cinegética se complemente com actividades associadas 

ao meio rural como por exemplo o turismo de natureza, as actividades lúdicas e a 

sensibilização ambiental.  

A existência de Zonas de Caça próximas de pólos populacionais como o de Lisboa, podem 

constituir uma mais valia se compatibilizarem as actividades cinegéticas e a sua componente 

social e económica com actividades complementares de educação ambiental, divulgação das 

espécies, turismo e actividades lúdicas. 

Esta poderá ser uma realidade a breve prazo e dotar os proprietários de mais valias 

económicas que contrabalancem a pressão urbanística, própria da região e preservem locais e 

habitats sensíveis. 
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A Área Metropolitana de Lisboa, poderá servir de exemplo em que a actividade cinegética se 

complementa com outras actividades sociais já referidas, compatibilizando os interesses dos 

proprietários e caçadores com os interesses da sociedade por espaços naturais diversificados e 

que se possam utilizar de forma cívica. 

8.2.3 Pesca 

A pesca em águas interiores assume na área da AML apenas tem expressão pontual no curso 

do rio Tejo, onde assume um papel muito significativo, nomeadamente no caso do meixão 

dado o seu grande interesse económico, existindo neste caso um problema grave de pesca 

ilegal. 

A localização tão especifica das actividades de pesca nas águas interiores deve-se a duas 

realidades: O valor apelativo da costa para os amantes da pesca e por outro lado, o facto de 

não haver, para além do Tejo, cursos de água de interesse piscícola. Esta localização pontual 

faz com que não consideremos esta sub-função como significativa para a determinação da 

função principal. 

8.2.4 Apicultura 

A importância da apicultura é avaliada de forma indirecta, através do n.º de colmeias e 

cortiços registados por freguesia (Error! Reference source not found.). 

 
Figura 44. Distribuição do n.º de cortiços e colmeias por freguesia. 
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Podemos constatar que a apicultura não é uma actividade de grande impacto económico, 

sendo encarada mais como um hobby, por esta razão também não será tida em conta em 

termos da definição da função principal. Além disso o potencial da apicultura na AML está 

também condicionada pelo grau de poluição existente.  

8.2.5 Hierarquização Funcional 

Para a hierarquização desta função, tivemos em conta as cartas globais de produtividade 

criadas para a caça e para a Silvopastorícia, dado que as outras duas sub-funções se 

mostraram pouco significativas. Assim, criaram-se três níveis distintos com base nos seguintes 

critérios: 

• Nível 1 – Áreas que tenham nível de primeira ordem de produtividade para a caça ou 

para a silvopastorícia. 

• Nível 2 – Áreas que tenham produtividade de segunda ordem para uma das sub-

funções. 

• Nível 3 – Áreas não englobadas nas classes anteriores 

De salientar, que o nível 3 não significa que a função não tenha ai qualquer valor, mas apenas 

que em termos hierárquicos essa área apresenta um menor potencial do que as restantes. 
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Figura 45. Carta da hierarquia da função silvopastorícia, caça e pesca. 

Para a totalidade da região da AML, a predomínio de níveis 1 e 2 com excepção dos grandes 

núcleos urbanos, donde se pode concluir que a região da AML apresenta boas potencialidades 

para estas sub-funções. Na margem sul do Tejo, denota-se uma óptima potencialidade para a 

Silvopastorícia. 

8.3 Recreio, enquadramento e estética da paisagem 

A crescente consciência social da importância das florestas, fez com que estas adquirissem um 

novo valor pelos seus usos de recreio, de turismo e paisagem. Neste capítulo, procurou-se 

obter o indicador que permitisse estabelecer uma hierarquia em termos da funcionalidade 

recreio, enquadramento e estética da paisagem (REP). 

O recreio deverá ocorrer nos espaços florestais de uma forma mais ou menos condicionada e 

deverá ter sempre um impacto pontual. Desta forma podemos dizer que não será esta sub-

função a condicionar esta funcionalidade. No caso do enquadramento e estética da paisagem o 
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caso é significativamente diferente dado que a dimensão da necessidade de enquadramento e 

o valor da estético da paisagem encontram-se directamente correlacionados com a extensão 

territorial das áreas em análise. Por esta razão serão estas as duas componentes em análise 

para a definição da hierarquia desta funcionalidade no território da região PROF. 

Assim procurou-se efectuar uma análise do valor de Enquadramento de dois usos que têm 

uma elevada expressão territorial e desta forma poderão servir em termos regionais de bons 

indicadores para esta sub-função. Considerou-se o uso urbano e o uso agrícola. Para avaliar o 

maior ou menor grau de importância da sub-função estabeleceu-se uma grelha composta por 

unidades territoriais de 25K km2 (5km x 5 km) onde em cada célula dessa grelha foi avaliado a 

proporção de uso urbano ou agrícola. Com base no valor obtido e nos limites de referência 

estabelecidos cada célula foi catalogada como tendo ou não valor para a sub-função em 

análise. 

Valor da sub-função 
Tipo de enquadramento 

0 1 
Enquadramento do uso urbano % uso urbano ≤ 20 % uso urbano  > 20 
Enquadramento de uso agrícola % uso agrícola ≤ 80 % uso agrícola > 80 
   

Ao nível da sub-função estética da paisagem utilizou-se a mesma grelha de 5x5 km tendo sido 

o critério de atribuição de valor da sub-função a existência ou não de paisagens de elevado 

valor. Assim cada célula assume o valor de 1 caso esteja presente em mais de 50% da área da 

célula paisagens de elevado valor, caso contrário assume o valor 0. Consideram-se áreas de 

elevado valor paisagístico as áreas de paisagem protegida, toda a faixa litoral e as áreas de 

montado de sobro e azinho. 

A incidência daqueles factores sobre unidades territoriais de 25, permitiu obter uma 

classificação do peso (1 a 3)  da função de Recreio, Enquadramento e Estética da paisagem, 

para cada célula da grelha (Error! Reference source not found.). 
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8.3.1 Hierarquização Funcional 

Para estabelecer a hierarquia funcional ao nível da função Recreio, Enquadramento e Estética 

da Paisagem, conjugaram-se as usou-se como indicador o cruzamento das três classificações 

descritas no ponto anterior, obtendo-se três níveis de prioridade: 

Enquadramento 
do Uso Urbano 

Enquadramento 
do Uso agrícola 

Valor 
paisagístico 

Recreio, 
Enquadramento e 

Estética da Paisagem 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
0 1 0 2 
0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 3 

• Nível 1 – Áreas de elevado potencial para a função de Recreio, Enquadramento e 

Estética da Paisagem ou pelo valor intrínseco das paisagens presentes ou então pela 

necessidade de enquadramento ao nível do uso urbano. 

• Nível 2 – Este nível corresponde essencialmente às extensas áreas agrícolas onde a 

principal função da floresta será a compartimentação da paisagem. 

• Nível 3 – Corresponde às restantes áreas onde não existe ao nível de nenhuma das 

sub-funções um valor significativo. 
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Figura 46. Carta da hierarquia da função recreio e paisagem 

A necessidade de fugir à “urbanidade” e a maior facilidade de acesso faz com que a procura 

dos espaços florestais para recreio, seja maior na vizinhança dos núcleos urbanos. Deste 

modo, como se pode constatar da carta da hierarquia funcional, à medida que nos afastamos 

do arco ribeirinho de Lisboa o nível de aptidão para esta funcionalidade vai diminuindo. O 

factor urbano, aliado ao património paisagístico da região da AML conferem à quase totalidade 

desta região elevada aptidão para a funcionalidade recreio, enquadramento e estética da 

paisagem. 
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8.4 Conservação 

Para análise da função conservação considerou-se a informação de base recolhida no capítulo 

da Fauna e Flora. 

Assim, e como se pode verificar na Figura 47, as áreas identificadas com interesse para a 

conservação são as seguintes: Zonas Especiais de Conservação, Zonas de Protecção Especial, 

toda a faixa litoral com valor para a conservação não classificada (obtida a partir da carta de 

séries de vegetação). 

8.4.1 Hierearquização Funcional 

Para a hierarquia da função conservação tivemos em conta a importância relativa de cada uma 

das áreas anteriormente referidas. Acrescente-se também o facto de terem sido considerados 

tanto nesta hierarquização, como na delimitação das sub-regiões homogéneas, os corredores 

ecológicos definidos no PROTAML. 

Assim, foi estabelecida a seguinte hierarquia: 

• Nível 1 – Áreas de Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial. 

• Nível 2 – Áreas com habitats com valor para a conservação não incluídos na classe 

anterior. 

• Nível 3 – Áreas não englobadas nas classes anteriores. 
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Figura 47. Carta da hierarquia da função conservação 

8.5 Protecção 

Considera-se com especial destaque as necessidades de protecção ao nível da 

conservação/protecção do solo, dado que ao nível da conservação/protecção da água. A 

actividade florestal nesta região, não causa impactos tão significativos ao nível dos aquíferos, 

que coloquem em causa a sua manutenção. Em relação à regularização do regime hidrológico, 

verifica-se que as áreas identificadas coincidem com as zonas mais problemáticas em termos 

de erosão. 

De acordo com a carta de risco de erosão (ver Figura 13. Risco de risco de erosão potencial e 

respectivas zonas sensíveis), a totalidade do território da AML possui na sua generalidade um 

risco moderado de erosão, com excepção de algumas situações (zonas sensíveis). 
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Para além da erosão potencial, foi tida em conta não só a protecção da faixa litoral, dada a sua 

maior vulnerabilidade contra a erosão eólica, como também a protecção dos solos de aluvião 

da lezíria do Tejo. 

8.5.1 Hierearquização Funcional 

Em termos de hierarquia funcional Consideraram-se três níveis de hierarquia assim 

distribuídos: 

• Nível 1 – Áreas sensíveis do ponto de vista da erosão, áreas litorais mais sensíveis e 

lezíria do Tejo. 

• Nível 2 – Áreas com níveis de perda de solo entre as 50 e 100 ton/ha.ano. 

• Nível 3 – Área não englobada nas classes anteriores. 

 
Figura 48. Carta da hierarquia da função protecção 
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Dada a representatividade da erosão potencial por todo o território do PROF, com excepção 

para parte central da área sul da AML, esta função deverá integrar a maioria das sub-regiões 

homogéneas que venham a ser constituídas. 

 





 

 

9. Restrições de Utilidade Pública 

A servidão administrativa é imposta por uma disposição legal sobre uma propriedade por 

razões de utilidade pública. Resulta imediatamente da Lei e do facto de existir um objecto que 

a mesma considera como dominante sobre os prédios vizinhos. Este estatuto contribui para 

maximizar a utilidade pública dos bens que a determinam. Só dão lugar a indemnização 

mediante disposição expressa na Lei, no caso daquela impedir a fruição normal do bem 

causando uma diminuição efectiva do seu valor. 

As servidões administrativas poder-se-ão subdividir, quanto ao modo de constituição, em 

servidões legais, que derivam imediatamente da lei, e servidões voluntárias, que implicam um 

acto de um órgão da administração, concretizando no que respeita a determinados bens a 

genérica previsão legal. Como exemplo das primeiras temos a servidão de margem do domínio 

hídrico ou a servidão rodoviária; das segundas, citam-se as servidões militares, as áreas 

protegidas, as árvores classificadas, etc. 

Existe, à luz da legislação em vigor, um vasto conjunto de restrições de utilidade pública e 

servidões administrativas com interesse para ordenamento e planeamento regional ao nível do 

espaço florestal.  

9.1 Identificação e Implicações para o Planeamento florestal 

Os espaços florestais estão sujeitos a restrições legais de utilidade pública que condicionam o 

exercício do direito de propriedade. Estas restrições e condicionantes resultam do 

reconhecimento da necessidade de salvaguardar o solo a usos inadequados. 
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9.1.1 Regime Florestal 

As áreas florestais, são consideradas suporte do desenvolvimento de importantes ecossistemas 

onde o uso e a gestão pressupõe o inter-relacionamento entre as funções produtiva, 

ambiental, cultural e social. 

Com o Decreto de 24 de Dezembro de 1901 foi estabelecido o regime florestal com o objectivo 

de fomentar e criar um património florestal. Este determinou a arborização, conservação e 

exploração de terrenos considerados de utilidade pública que ficaram sujeitos a restrições.  

O regime florestal aplica-se a terrenos e matas públicas ou privadas, assim como a áreas 

submetidas ao regime cinegético especial, para fiscalização da actividade cinegética, e a áreas 

de pesca concessionada ou reservada, nas águas interiores. Compreende dois objectivos 

fundamentais: a criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, enquadrada na 

economia nacional e o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade 

pública. 

As modalidades principais de aplicação do regime florestal são apresentadas na Tabela 18. 

Regime de Propriedade Regime Florestal Administração 
Património do Estado Total - Matas Nacionais Estado 
Comunidades e Autarquias locais - Parcial - Perímetros 

Florestais 
- Estado  
- Proprietários 

Propriedades Particulares ou 
autarquias locais 

- Parcial (obrigatório ou 
facultativo) 
- Regime Florestal de simples 
política 

-Proprietários 

Tabela 18. Modalidades de aplicação do regime florestal 

A criação da servidão pública do regime florestal incide sobre um território sensível (serras e 

dunas), o que lhe confere um papel importantíssimo ao nível de todas as funcionalidades da 

floresta. 

As áreas sob regime florestal identificadas na área do Plano estão descritas na Tabela 19. 

A área da AML sujeita a regime florestal, atinge mais de4695,33 ha (existem áreas para as 

quais não obtivemos valores concretos da área submetida a regime florestal), correspondendo 

a cerca de 4,25% da área florestal total. Constatamos também, que a quase totalidade da área 

submetida a regime florestal pertence ao Estado ou às autarquias locais, não havendo notícia 
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de áreas de baldios. A única excepção é a serra da Arrábida onde conjuntamente com Estado 

encontramos privados sob o regime florestal parcial. 

 
Figura 49. Áreas sujeitas ao regime florestal 

Apesar das fortes limitações que as áreas sujeitas a regime florestal apresentam, 

nomeadamente ao nível da desafectação do seu uso, tem havido uma crescente pressão sobre 

muitas das áreas com vista à sua urbanização, no entanto, de uma forma geral a integridade 

dos espaços tem sido mantida. 



Restrições de Utilidade Pública   Pág. 140 

 
Nome Área 

(ha) 
Regime 
Florestal 

Concelho Proprietário 

Convento de Santa Cruz dos 
Capuchos 

7,5 Total Sintra Estado 

Jardim de Seteais 6 Total Sintra Estado 

Jardim do Cerco 8 Total Mafra Estado 

Mata da Amieira 69,27 Parcial Sesimbra CM Sesimbra 

Mata Nacional da Machada 385,5 Total Barreiro Estado 

Mata de Sesimbra 25 Total Sesimbra Estado 

Mata Nacional da Serra da 
Arrábida 

292 Total Setúbal Estado 

Sesimbra Mata Nacional dos Medos 106,1 Total 
Almada 

Estado 

Matinha de Queluz 30 Total Sintra Estado 

Parque da Pena e Tapadas anexas 214,68 Total Sintra Estado 

Parque de Monserrate 50 Total Sintra Estado 

Parque Florestal de Monsanto 1070 Total Lisboa CM Lisboa 

Quintas e parques de Lisboa 175 Total Lisboa CM Lisboa 

Perímetro Florestal da Penha 
Longa 

31,5 Parcial Sintra CM Sintra 

783,6 Sintra CM Sintra Perímetro Florestal da Serra de 
Sintra  

Parcial 
Cascais CM Cascais 

Tapada de Monserrate 112 Total Sintra Estado 
Quinta do Marquês 127,08 Total Oeiras Estado 

Serra da Arrábida – Mata do 
Solitário 

141,7 Total Setúbal Estado 

Serra da Arrábida – Mata do 
Alambre 

37,7 Total Setúbal Estado 

Tapada da Ajuda 103,4 Total Lisboa Estado 
Tapada das Necessidades 10 Total Lisboa Estado 
Tapada de D. Fernando II 31,5 Total Sintra Estado 

Tapada do Shore 2,5 Total Sintra Estado 
Quinta da Abelheira 0,8 Total Sintra Estado 

Quinta de Stª Eufémia 0,5 Total Sintra Estado 
Tapada Nacional de Mafra 820 Total Mafra Estado 

Tabela 19. Lista de propriedades sujeitas a regime florestal. 

9.1.2 Protecção e Cultivo de Espécies Florestais 

Na protecção de espécies florestais destacam-se: 

 Os povoamentos de sobreiro e de azinheira que constituem espécies  que integram 

ecossistemas de elevada especificidade e sensibilidade ecológica, o que evidencia a 

sujeição das mesmas a uma estratégia de conservação integrada. Os povoamentos de 
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sobreiro e de Azinheira têm vindo a sofrer forte pressão humana, o que tem tido como 

consequência a ocupação das mesmas com outro usos. 

 O azevinho espontâneo constitui restrição de utilidade pública, cuja principal ameaça 

passa pela apetência por esta espécie do ponto de vista ornamental. 

Estas espécies estão protegidas por lei e a intervenção sob as mesmas está sujeita a 

autorização dos Serviços Florestais ou Instituto de Conservação da Natureza nos casos de 

Áreas Protegidas. 

Na área de intervenção do Plano identificaram-se as seguintes: 

Espécie 
Área 
(ha) 

Povoamentos de sobreiro e 
de azinheira 24 188 
Azevinho espontâneo nd 
Total 24154 

Tabela 20. Áreas com espécies com regime de protecção (Fonte: COS90) 

 
Figura 50. Áreas de montado de sobro e azinho 

Em termos de ordenamento florestal é ainda proibida a plantação ou sementeira de eucaliptos, 

acácias (Acacia dealbata), e de ailantos (Ailanthus altissima), a menos de 20 metros de 

terrenos cultivados e a menos de 30 metros de  nascentes, terras de cultura de regadio, muros 

e prédios urbanos (DL 28039, de 14 de Setembro de 1937). 
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9.1.3 Árvores Classificadas de Interesse Público 

Constituindo o arvoredo, uma interessante moldura decorativa de monumentos arquitectónicos 

ou elementos de grande valorização paisagística, justifica-se a necessidade da existência de 

medidas  que regulamentem e condicionem todos os arranjos florestais e de jardins de 

interesse artístico ou histórico, bem como exemplares isolados de espécies vegetais que pelo 

seu porte, idade ou raridade, aconselhem uma cuidadosa conservação. (DL 28468 de 15 de 

Fev. 1938) 

Os arranjos, incluindo o corte e a desrrama dos exemplares isolados de espécies vegetais, que 

pelo seu porte, desenho, idade ou raridade, sejam classificados de interesse público, ficam 

sujeitos a autorização prévia da Direcção Geral das Florestas. 

Na área do plano identificaram-se 111 árvores classificadas, como se pode ver pela Figura 51. 

 
Figura 51. Distribuição das árvores de interesse público (fonte: DGF) 

9.1.4 Áreas Florestais percorridas por incêndios 

Os ecossistemas florestais têm vindo a ser devastados, ao longo do tempo por incêndios, 

originando prejuízos vultuosos, do ponto de vista económico, social e ambiental. A 

rearborização deve ser uma prioridade dos proprietários, orientada, no entanto, por regras 

técnicas e ambientais rigorosas.  
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Após um incêndio num povoamento florestal fica proibida, nos 10 anos seguintes, a alteração 

do uso e a substituição de espécies florestais por outras que sejam técnica e ecologicamente 

desadequadas. 

É da competência da Direcção Geral dos Recursos Florestais, em conjunto com as Câmaras 

Municipais, a elaboração do levantamento cartográfico das áreas percorridas por incêndios 

florestais. 

 
Figura 52. Distribuição das áreas ardidas 2003. 

Apesar de 2003 ter sido um ano dramático em termos de incêndios florestais a AML não sofreu 

de forma significativa. 

9.1.5 Áreas Protegidas 

A protecção e conservação da natureza devem estar na base de uma estratégia equilibrada de 

desenvolvimento económico e devem estar interligadas com a realidade da limitação dos 

recursos naturais disponíveis e com a capacidade de carga dos ecossistemas, de modo a 

contribuir para um Ordenamento equilibrado de todo o território. A conservação deverá 

orientar-se numa óptica de desenvolvimento sustentável que suporta as acções e políticas de 

conservação dos recursos naturais. 
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Da necessidade de Conservar a Natureza resultou a criação das Áreas Classificadas que 

abrangem todo um conjunto de espaços em função do seu Património Natural.  

São eles: 

 a Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

 os Sítios da Lista Nacional da Directiva Habitats;  

 as Zonas de Protecção Especial da Directiva Aves;  

 as Reservas da Biosfera do Programa MAB da UNESCO;  

 as Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa;  

 as Zonas Húmidas da Convenção de Ramsar; 

 Sítios da Lista do Património Mundial. 

De acordo com o DL n.º 19/93, de 23 de Janeiro que estabelece normas relativas à Rede 

Nacional de Áreas Protegidas, estas são definidas como espaços naturais, seminaturais ou 

humanizado, sujeitas a estatutos de protecção legal onde ocorrem habitats das espécies 

ameaçadas, únicas, ou de qualquer outro modo importantes, dos ecossistemas únicos ou 

exemplos de uma inteligente e adequada utilização e integração pelo homem do património 

natural, cultural e paisagístico. 

A política de Conservação da Natureza da União Europeia, baseia-se fundamentalmente em 

duas directivas: a Directiva do Conselho 79/409/CEE, relativa à protecção da aves (Directiva 

Aves) e a Directiva do Conselho 92/43/CEE, relativa à conservação dos habitats naturais, da 

flora e da fauna selvagens (Directiva Habitats), que Portugal adoptou através do Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de Abril. 
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Estas directivas estabelecem as bases para a protecção e conservação da fauna selvagem e 

dos habitats da Europa apontando para a criação de uma rede ecologicamente coerente de 

áreas protegidas denominada Rede Natura 2000 constituída por: Zonas de Protecção especial 

(ZPE) destinadas a conservar as espécies e subespécies de aves contidas no Anexo I da 

“Directiva das Aves” bem como as espécies migradoras; e Zonas Especiais de Conservação 

(ZEC) que visam conservar habitats, animais e plantas constantes dos Anexos da "Directiva 

Habitats".  

A finalidade primeira desta rede é a de manter ou recuperar habitats e espécies garantindo-

lhes um estatuto de conservação favorável. 

Algumas intervenções e actividades nestas áreas estão sujeitas a legislação especifica, 

nomeadamente ao nível dos Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas em vigor. 

 
Figura 53. Carta das ZEC e ZPE da AML. 

Ao nível do planeamento florestal estas áreas apresentam um conjunto de restrições 

importantes ao nível do tipo e forma das intervenções de índole florestal. 
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9.1.6 Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional foi estabelecida pelo DL 93/ 90, de 19 de Março, com o objectivo 

de assegurar um desenvolvimento ecologicamente equilibrado do território. Constitui uma 

estrutura biofísica básica e diversificada que, através do condicionamento à utilização de áreas 

com características ecológicas específicas, garante a protecção dos ecossistemas e a 

permanência e intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento 

equilibrado das actividades humanas. 

Classificam-se como Reserva Ecológica Nacional as zonas costeiras e ribeirinhas, águas 

interiores, áreas de infiltração máxima e zonas declivosas. 

No âmbito desta reserva são proibidas as acções que levem, entre outros, à destruição do 

coberto vegetal e à execução de aterros e escavações. Como excepção estão as operações 

relativas à florestação e exploração florestal decorrentes de projectos aprovados ou 

autorizados pela Direcção Geral das Florestas. 

Incidindo esta reserva em áreas sensíveis, a sua interacção com o planeamento florestal é 

muito significativa, dado que nessas áreas a presença de espaços florestais é determinante.  

9.1.7 Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional  tem como objectivo defender e proteger as áreas de maior 

aptidão agrícola e garantir a sua afectação à agricultura, de forma a contribuir para o pleno 

desenvolvimento da agricultura portuguesa e para o correcto ordenamento do território. 

Define-se como o conjunto de áreas que, em virtude das suas características morfológicas, 

climatéricas e sociais, maiores potencialidades apresentam para a produção de bens agrícolas, 

ou por terem sido objecto de importantes investimentos destinados a aumentar a capacidade 

produtiva dos mesmos, se mostrem mais vocacionados para uma agricultura moderna e 

racional no espaço europeu (DL 196/89 de 14 de Junho). 

São proibidas todas as acções que diminuem ou destruem as potencialidades agrícolas do solo.  

Operações relativas à arborização e exploração florestal terão de ser previamente aprovados 

ou autorizados pela Direcção Geral das Florestas. 
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A análise desta restrição torna-se pertinente devido à forte dinâmica de ocupação e utilização 

do território, que tem levado ao abandono das áreas agrícolas. A actividade florestal no 

entanto, não altera as características do solo, logo poderá encontrar-se meios de 

compatibilização de ambas.  

9.1.8 Domínio Hídrico 

O Domínio Hídrico entendido como servidão de margem, divide-se em domínio hídrico público 

e privado e poderá ser fluvial, marítimo ou lacustre. Todas as correntes de água, lagos e 

lagoas têm uma servidão de margem de 10 metros e de 30 metros para águas navegáveis, 

marcados a partir da linha limite do leito para cada margem. 

Não são permitidas quaisquer obras, de carácter permanente ou temporário, nos leitos, 

margens, subsolo e espaço aéreo correspondente, sem licença dos serviços competentes, quer 

as parcelas sejam públicas ou privadas. A utilização do domínio público com infra-estruturas 

hidráulicas, culturas biogenéticas, sementeiras, plantações e corte de árvores, está sujeita à 

obtenção de licença de utilização prévia (DL 46/94 de 22 de Fevereiro). 

Estas áreas estão classificadas nos Planos de Bacia Hidrográfica já aprovados. 

9.1.9 Zonas ameaçadas pelas cheias 

O Estado pode classificar como zona ameaçada pelas cheias a área contígua à margem de um 

rio que se estenda até à linha alcançada pela maior cheia que se produza no período de um 

século. Nas áreas non aedificandi destas zonas é proibido realizar obras que possam constituir 

obstrução à livre passagem das águas e destruir o revestimento vegetal ou alterar o relevo 

natural (L 107/01 de 8 de Setembro). 

9.1.10 Albufeiras 

As albufeiras de águas públicas têm como principais finalidades a produção de energia, o 

abastecimento das populações e a rega. Contudo, são lugares muito procurados para 

actividades recreativas e desportivas, o que leva a que as suas margens sofram uma forte 

pressão humana. Cada albufeira será objecto de um Plano de Ordenamento que define os 

princípios e regras de utilização das águas públicas e da ocupação, uso e transformação do 
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solo da respectiva margem de protecção, assim como as actividades proibidas, autorizadas e 

condicionadas. 

9.1.11 Recursos Geológicos 

O conceito de recurso geológico tem vindo a afirmar-se com o reconhecimento da importância 

que na vida económica  têm assumido certos produtos naturais. A diversidade das 

características dos recursos geológicos classificados, das técnicas mobilizadas no seu 

aproveitamento e das implicações decorrentes da sua exploração, aconselha a um 

enquadramento jurídico diversificado que permita um melhor aproveitamento, valorização e 

protecção dos recursos. 

A servidão é constituída, quando o prédio no qual se localize uma pedreira ou uma exploração 

de nascente e, bem assim, como os prédios vizinhos com interesse económico para a 

exploração.  

Também se poderão definir áreas de reserva para aproveitamento de recursos geológicos de 

especial interesse para a economia nacional ou regional, com as devidas restrições e 

condicionalismos na sua exploração, assim como áreas cativas para exploração de 

determinadas massas minerais, impondo igualmente condições especiais para a sua 

exploração. 

Nos casos de exploração de recursos hidrominerais, será fixado, com fundamento em estudo 

hidrogeológico, um perímetro de protecção de explorações para garantir a disponibilidade e 

características da água, bem como condições para uma boa exploração. Esse perímetro de 

protecção abrangerá três zonas: 

- Zona imediata de protecção, onde são proibidas construções de qualquer espécie, a 

realização de aterros, desaterros ou de outras operações que impliquem ou tenham como 

efeito modificações no terreno e a utilização de adubos orgânicos ou químicos, insecticidas, 

pesticidas ou quaisquer outros produtos químicos. A nível de planeamento florestal ficam 

igualmente condicionados, a prévia autorização das entidades competentes da Administração, 

o corte de árvores e arbustos, a destruição de plantações e a demolição de construções de 

qualquer espécie.  
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- Zona intermédia de protecção, onde são proibidas as actividades acima referidas, salvo 

quando devidamente autorizadas pela entidade competente da Administração, se da sua 

prática, comprovadamente, não resultar interferência no recurso ou dano para a exploração. 

- Zona alargada de protecção, onde por despacho do Ministro da Indústria e Energia poderão 

ser proibidas as actividades atrás mencionadas, quando estas representem riscos de 

interferência ou contaminação para o recurso. 

Na área de intervenção do Plano a única área referenciada é a área de exploração da Cimpor 

em Alhandra.  

9.1.12 Monumentos Nacionais e Património Arqueológico 

O valor do património como permanência de uma identidade cultural através dos tempos, 

impõem o estabelecimento de normas de protecção que visam a sua valorização e 

salvaguarda, in situ e sua envolvente, num contexto integrado de componentes do ambiente 

humanizado e edificado. Classificam-se de monumentos nacionais os imóveis cuja conservação 

e defesa represente interesse nacional, pelo seu valor artístico, histórico ou arqueológico.  

São classificados como imóveis de interesse público aqueles que, sem merecerem a 

classificação de monumento nacional, oferecem todavia considerável interesse público (DL 

20985, 7 Março 1932). 

Os monumentos nacionais e os imóveis de interesse público têm uma zona de protecção que 

abrange uma área envolvente do imóvel até 50 m, contados a partir dos seus limites. Em 

casos especiais podem ser definidas zonas de protecção superiores a 50 m. Nesta zona não é 

permitido executar quaisquer obras de demolição, instalação, construção ou reconstrução, em 

edifícios ou terrenos, sem parecer favorável do Instituto Português do Património 

Arquitectónico. Igual autorização é necessária para a criação ou transformação de zonas 

verdes, ou para qualquer movimentação de terras ou dragagens. 

Por parque arqueológico entende-se qualquer monumento, sítio ou conjunto de sítios 

arqueológicos de interesse nacional, integrado num território envolvente marcado de forma 

significativa pela intervenção humana passada. A referida área integra e dá significado ao 

monumento, sítio ou conjunto de sítios, o ordenamento e gestão devem ser determinados pela 

necessidade de garantir a preservação dos testemunhos arqueológicos existentes. Em qualquer 
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lugar onde se presuma a existência de vestígios, bens ou outros indícios arqueológicos, poderá 

ser estabelecido como reserva arqueológica de protecção, com vista a determinar o seu 

interesse.  

Na área de intervenção do Plano identificaram-se 97 monumentos de interesse nacional, 37 de 

interesse municipal e 314 imóveis de interesse público, se bem que a maior parte seja 

localizado nos aglomerados urbanos. 

 
Figura 54. Distribuição do património classificado. 

9.1.13 Linhas de Alta Tensão 

As linhas eléctricas de alta tensão e as redes de distribuição em baixa tensão, pelos problemas 

de segurança que implicam, justificam a obrigatoriedade de manter distâncias mínimas entre 

os condutores e os edifícios, por forma a evitar contactos humanos. No caso das linhas de alta 

tensão, deverão ser reservados corredores de protecção, sempre que se preveja a futura 

passagem de linhas destinadas a alimentar aglomerados populacionais. 

Os proprietários dos terrenos onde se acham estabelecidas linhas de alta tensão declaradas de 

utilidade pública e os proprietários dos terrenos confinantes com quaisquer vias de 

comunicação, ao longo das quais estejam estabelecidas as referidas linhas, são obrigados a 

não consentir nem conservar neles plantações que possam prejudicar a exploração das linhas 

(DL 26 852, de 30 Julho 1936). Contudo, os proprietários têm o direito de serem indemnizados 

pelo concessionário ou proprietário, sempre que daquela utilização resultem redução de 
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rendimento, diminuição da área das propriedades ou quaisquer prejuízos provenientes da 

construção das linhas (DL43 335, de 19 de Novembro de 1960). 

 
Figura 55. Rede das linhas de alta tensão 

9.1.14 Gasodutos  

Entende-se que as servidões relativas à passagem do gás combustível compreendem a 

ocupação do solo e subsolo, devendo os gasodutos subterrâneos ser instalados à profundidade 

determinada pelos regulamentos e respectivas normas técnicas de segurança. As referidas 

servidões compreendem, também, o direito de passagem e ocupação temporária de terrenos 

ou outros bens, aquando a construção, vigilância, conservação e reparação do equipamento 

necessário ao transporte de gás (DL 374/89, de 25 de Outubro). 

A servidão de passagem de gás implica que o terreno não possa ser arado, nem cavado, a 

uma profundidade superior a 50 cm, numa faixa de 2 m para cada lado do eixo longitudinal do 

gasoduto. É proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 5 m para cada lado 

desse eixo, bem como a construção de qualquer tipo, numa faixa de 10 m para cada lado do 

eixo longitudinal da tubagem. 

Na área do PROF existem gasodutos, no entanto, apesar dos contactos encetados, não foi 

possível obter a sua localização. 
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9.1.15 Servidões radioeléctricas 

Ficam sujeitas a servidão radioeléctrica as áreas envolventes de centros radioeléctricos, bem 

como as faixas que unem dois centros, com a finalidade de garantir a emissão, propagação e 

recepção das ondas radioeléctricas, não sendo permitido, salvo autorização da entidade 

competente, instalar árvores que prejudiquem a propagação radioeléctrica. 

9.1.16 Estradas nacionais 

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se, por um lado, 

a proteger essas vias de ocupações demasiado próximas que afectem a segurança do trânsito 

e a visibilidade; por outro, a garantir a possibilidade de futuros alargamentos das vias e a 

realização de obras de beneficiação. O conjunto de normas tem, também, como objectivo, a 

defesa das estradas nacionais da pressão que sobre elas é exercida por sectores da actividade 

económica, cujo interesse é a ocupação dos solos o mais próximo possível da rodovia. 

Na zona de estrada nacional é proibido cortar, mutilar, destruir ou danificar de qualquer modo 

árvores, demais vegetações ou viveiros, sendo que nos terrenos limítrofes a implantação de 

árvores ou arbustos nas zonas de visibilidade ou a menos de 1 m do limite da zona da estrada 

também é interdita. 

Os proprietários confinantes devem cortar as árvores ou demolir as edificações ou outras obras 

que ameacem ruína e desabamento sobre a zona da estrada, podar os ramos de árvores que 

prejudiquem ou ofereçam perigo para o trânsito e remover as árvores, entulhos e materiais 

que, por efeitos de queda, obstruam a zona da estrada. 

As condicionantes incluem ainda zonas non aedificandi, com largura das faixas de protecção  

variável consoante a classificação da estrada e a ocupação pretendida. 

9.1.17 Via Férrea 

As situações de servidão relacionadas com as vias férreas, referem-se às obrigações de manter 

as zonas de visibilidade exigidas, área de protecção de 1,5 metros para cada lado da via, entre 

outras. 
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9.1.18 Servidões Militares  

As organizações e instalações militares, com as respectivas áreas anexas, possuem zonas de 

protecção específicas, com vista a garantir não só a sua segurança, mas também a segurança 

das pessoas e dos bens nas zonas confinantes e, ainda, permitir às forças armadas a execução 

das missões que lhes competem, no exercício da sua actividade normal ou dentro dos planos 

de operações militares. 

As organizações e instalações militares possuem zonas de protecção específicas, cuja 

dimensão é variável, e onde qualquer actividade ou forma de ocupação será condicionada a 

prévia autorização da entidade militar competente. 

9.1.19 Marcos geodésicos 

Os marcos geodésicos, destinados a assinalar pontos fundamentais para apoio à cartografia e 

levantamento topográficos e devem ser protegidos por forma a garantir a sua visibilidade. 

Assim, nas proximidades dos marcos, considerando-se como mínima a área envolvente com 15 

metros de raio, qualquer construção ou plantação só poderá ser autorizada desde que não 

prejudique a visibilidade dos marcos. 

9.2 Carta de Condicionantes 

Com base na compilação das condicionantes legais atrás referidas foi obtida a figura. 
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Figura 56. Carta das condicionantes legais 

9.3 Conclusões 

A maior parte das restrições apresentadas é de carácter pontual – marcos geodésicos, 

património, linhas de alta tensão, rede viária, etc.  As implicações da sua existência tem maior 

relevância a nível operacional. De maior relevância serão as restrições impostas pelas áreas 

classificadas, reservas ecológica e agrícola. 

 





 

 

10. Síntese de Ordenamento 

10.1 Análise Estratégica 

Sendo os PROF um elemento essencial da Política Florestal Nacional, importa que estes 

estejam alinhados estrategicamente com a Lei de bases da Política Florestal, dado que é esta a 

matriz essencial de todo o desenvolvimento florestal. Atendendo aos seus princípios gerais 

(consagrados no seu artigo 2º) implica que se olhe a floresta nas suas diferentes vertentes, 

nomeadamente: 

• O princípio de Uma floresta, várias funções – Uma visão multifuncional da 

floresta é obrigatória, não só porque representa uma oportunidade de valorização 

intrínseca da própria floresta como a própria sociedade o exige. 

• O princípio do uso racional – Os recursos florestais devem ser usufruídos de uma 

forma racional, potenciando as suas características intrínsecas e  promovendo a sua 

articulação as restantes utilizações do território. 

• O princípio da gestão sustentável – A gestão florestal sustentável é hoje em dia 

um dado adquirido, não só porque é uma exigência da própria sociedade, como 

também porque é a melhor forma de promover o desenvolvimento rural integrado. 
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• O princípio da responsabilização – Os proprietários florestais são os 

responsáveis pela gestão de um património  de interesse público, devendo por isso 

ser recompensados na justa medida da sua contribuição para a disponibilização de 

um conjunto de bens e serviços proporcionados pela floresta. 

Nesta primeira fase, apenas são equacionados os principais situações ao nível dos pontos 

fortes e fracos da região PROF para o desenvolvimento florestal, bem como a primeira 

compilação das oportunidades e as ameaças externas que condicionam a actividade florestal 

dentro da área PROF. 

O desenvolvimento de cada uma destes pontos será efectuado durante a fase de planeamento. 

10.1.1 Pontos Fracos 

Falta de competitividade do sector florestal na sua generalidade, conduzindo a um incentivo 

muito precário ao nível da inovação. 

Sector demasiado dependente dos subsídios. 

Fraca organização da produção, com especial destaque para a margem norte do Tejo. 

Forte especulação imobiliária sobre os solos, nomeadamente os florestais, o que condiciona em 

muito a acção dos agentes. Ao criarem expectativas de urbanização dos solos florestais a 

gestão florestal é relegada para segundo plano. 

A falta de gestão profissional da generalidade dos povoamentos florestais 

A diminuta prática ao nível da transferência de Know-how e tecnologia do sector científico para 

o sector produtivo  

Baixo nível de formação dos agentes ao nível da operacionalização das acções. 

10.1.2 Pontos Fortes  

Uma área significativa de espaços dados como incultos, susceptíveis de em grande medida 

serem convertidos em floresta. 
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Proximidade aos mercados consumidores quer da madeira de pinho, eucalipto quer de cortiça 

(primeira Transformação). 

Grande parte do território da AML com excelentes potencialidades ambientais, em que os 

sistemas florestais são a estrutura de suporte. 

As crescente necessidades de áreas de elevado valor paisagístico e ambiental, por contraponto 

a cada vez maior densidade populacional. 

A concentração em propriedades de média e grande dimensão da maior parte da área florestal. 

Maior consciência ambiental, maior número de ONG. 

Proximidade do Instituto Superior de Agronomia e da DGRF. 

10.1.3 Oportunidades 

A cada vez maior identificação da floresta como essencial, para questões de relevo à escala 

mundial; sumidouro de carbono, suporte à conservação da biodiversidade. 

Consciência crescente da importância da floresta na regulação do regimes hídricos e 

conservação do solo 

A crescente valorização dos produtos florestais no mercado mundial. 

A implementação da Norma Portuguesa para a Gestão Florestal Sustentável vem criar 

condições únicas para a organização do sector 

A maior relevância pública que as questões ligadas à floresta assumiram nos últimos tempos, 

nomeadamente após os incêndios de 2003. 

As actuais disponibilidades de apoios à floresta, nomeadamente com a criação do Fundo 

Florestal Permanente.  
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10.1.4 Ameaças 

O desenvolvimento de produtos alternativos à a madeira e à cortiça. 

A maior disponibilidade de matérias primas florestais provenientes de outros países, 

nomeadamente da CE, a baixos custos. 

Os incêndios florestais. 

O nemátodo da madeira do pinheiro. 

10.1.5 Cenários 

A construção de cenários e a definição de diferentes medidas consoante esses cenários serão 

objecto de análise na fase seguinte (Fase de Plano). 

10.2 Espaços Florestais de valor especial/Espaços Florestais de 
Demonstração 

Em termos de espaços florestais de valor especial e espaços florestais de demonstração, para 

além dos espaços referenciados na Figura 49. Áreas sujeitas ao regime florestal, seria 

importante incluir numa futura rede de espaços de demonstração três áreas privadas – 

Herdade de Rio Frio (pelo sobreiro), a Herdade de Espirra (pelo Eucalipto) e a Herdade da 

Apostiça (pelo pinheiro-bravo). 

A constituição de áreas de demonstração, terá todo o interesse se a cada área estiver 

associado um programa de excelência, em termos de gestão e em termos de operação. 

Devendo ser áreas de teste de medidas que se pretendam generalizar à totalidade do território 

da área PROF. 
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10.3 Sub-regiões Homogéneas 

Para a constituição das sub-regiões homogéneas usaram-se as cartas da hierarquia das 

funções produzidas em capítulo anterior (Funcionalidades da Floresta). 

A metodologia seguida, não se baseou pura e simplesmente numa sobreposição cega dessas 

cartas e reclassificação posterior, mas antes numa leitura do território, auxiliada pelas cartas 

de hierarquia das funções, permitindo sempre que necessário extravasar a pura lógica de 

sobreposição de funcionalidades, procurando acima de tudo a optimização das funções no 

território de forma a perspectivar o melhor uso possível do mesmo. 

Nesta análise, seguiram-se alguns critérios orientadores que passamos a enumerar: 

• A função conservação e protecção são prioritárias em relação às restantes. 

• Nas restantes funções, o peso hierárquico final é estabelecido com base na hierarquia 

de cada função, no entanto aceita-se alterações pontuais dessa hierarquia devido a 

factores externos e não cartografáveis. 

• A escala para a obtenção das sub-regiões homogéneas, deve ter em conta as 

especificidades de cada local, mas também uma dimensão mínima susceptível de criar 

uma unidade operativa em termos de planeamento. Caso exista, por especificidades 

locais, pulverização das unidades de planeamento estas devem ser agrupadas, sendo a 

hierarquia de funções atribuída em função da área ocupada por cada função bem como 

respectivo nível hierárquico. 

• Por norma os limites das sub-regiões homogéneas devem corresponder a limites bem 

definidos no terreno (linhas de água, caminhos, estradas, linhas de cumeada, etc) para 

tornar viável a clara identificação posterior. 

Assim, e atendendo a estes princípios foi obtida a carta das sub-regiões homogéneas (Figura 

57. Carta das sub-regiões Homogéneas.). 
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Figura 57. Carta das sub-regiões Homogéneas. 

Foram assim obtidas 11 sub-regiões homogéneas, que passamos a caracterizar. 

 

10.3.1 Sintra 

Engloba a zona de Sintra, incluindo as áreas mais sensíveis em termos de conservação do 

Parque Natural de Sintra – Cascais. Por corresponder a terrenos acidentados altamente 

sensíveis do ponto de vista da erosão, a primeira prioridade funcional desta sub-região será a 

protecção e tendo em conta o património paisagístico único que é, em segundo lugar definiu-

se a função de Recreio, enquadramento e estética da paisagem. Por fim, estabelecemos a 

função conservação por incluir de uma área de património reconhecido e classificado que 

importa conservar. Caso nos fosse solicitada, pelo potencial produtivo que esta sub-região 

apresenta, a quarta função seria a produção. 
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Em termos de prioridade temos:  

• 1ª Prioridade – Protecção  

• 2ª Prioridade – Recreio e enquadramento e estética da paisagem  

• 3ª Prioridade – Conservação 

• 4ª Prioridade - Produção. 

 

10.3.2 Região saloia 

Corresponde à parte mais a norte da AML. Sendo mais rural e mais montanhosa, esta região 

merece especial atenção do ponto de vista da erosão. Neste sentido, ficou estabelecida como 

função prioritária a protecção. Em relação à segunda função, por corresponder ao inicio de 

uma área onde a actividade e tradição cinegética tem elevado peso, estabeleceu-se a 

Silvopastorícia, caça e pesca. Como terceira função, definiu-se a produção pelo potencial 

produtivo que apresenta. 

Em termos de hierarquia de funções ficou assim estabelecida: 

• 1ª Prioridade – Protecção 

• 2ª Prioridade – Silvopastorícia, caça e pesca 

• 3ª Prioridade – Produção 

 

10.3.3 Grande Lisboa 

Como o nome indica corresponde à área mais urbana dos concelhos do arco ribeirinho norte de 

Lisboa. Em termos florestais, como primeira função assume-se o Recreio, enquadramento e 

estética da paisagem para satisfazer uma população urbana ávida de espaços verdes. Por 
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outro lado, por apresentar terrenos com elevado risco de erosão, esta sub-região terá como 

segunda função a protecção. A conservação surge aqui como função enfatizadora do valor que 

os espaços verdes adquirem numa matriz essencialmente urbana.  

A hierarquia de prioridades ficou assim ordenada:  

• 1ª Prioridade – Recreio, enquadramento e estética da paisagem 

• 2ª Prioridade – Protecção 

• 3ª Prioridade – Conservação 

 

10.3.4 Península de Setúbal 

Esta área corresponde a grande parte da margem sul do Tejo, tendo características 

ligeiramente diferentes da sub-região Grande Lisboa que permitem a sua autonomização. Tal 

como a sub-região da Grande Lisboa, assume-se aqui o Recreio, enquadramento e estética da 

paisagem como função prioritária. A Silvopastorícia, caça e pesca definiu-se como segunda 

função pela sua importância ao nível regional (por exemplo o queijo de Azeitão). Para terceira 

função, pelo nível de aptidão florestal, estabeleceu-se a produção embora potencialmente 

nesta região seja oprimida pelas duas funções anteriores. 

Em termos de prioridades foram estabelecidas as seguinte: 

• 1ª Prioridade – Recreio, enquadramento e estética da paisagem 

• 2ª Prioridade – Silvopastorícia, caça e pesca 

• 3ª Prioridade – Produção 
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10.3.5 Charneca 

Trata-se de uma sub-região em que a componente económica assume já um papel de relevo. 

Apresenta alto potencial produtivo em termos florestais com continuidade para o interior, 

razão pela qual a função produção se assume aqui, como prioritária. Como segunda função, a 

silvopastorícia, caça e pesca por apresentar alto nível de produtividade também para esta 

função. Para terceira função, e por corresponder à continuação do corredor ecológico 

resultante dos estuários do Tejo e do Sado (PROTAML), estabelecemos a conservação. Caso 

nos fosse solicitada a quarta função seria o recreio, enquadramento e estética da paisagem.  

As prioridades consideradas foram as seguintes: 

• 1ª Prioridade - Produção 

• 2ª Prioridade – Silvopastorícia, caça e pesca 

• 3ª Prioridade – Conservação 

• 4ª Prioridade – Recreio, enquadramento e estética da paisagem 

10.3.6 Lezíria do Tejo 

No PROF da AML, a área da Lezíria do Tejo cinge-se a uma pequena área, mas que se prolonga 

pelo Ribatejo dentro. A diferença entre esta sub-região e o estuário do Tejo está apenas na 

diferente prioridade das funções. Na Lezíria do Tejo, a Protecção assume função prioritária, 

seguida do Recreio, enquadramento e estética da paisagem. A conservação, por corresponder 

à continuidade do corredor ecológico do estuário do Tejo (PROTAML), assume a terceira 

função. 

Em termos de prioridade temos: 

• 1ª Prioridade – Protecção  

• 2ª Prioridade – Recreio, enquadramento e estética da paisagem 

• 3ª Prioridade – Conservação 
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10.3.7 Estuário do Tejo 

Corresponde, de uma maneira geral, à área classificada do estuário do Tejo acrescida das 

áreas de sapal existentes na margem sul do Tejo nos concelhos da Moita e Barreiro. Como 

área de inegável valor que é, assumem-se como funções prioritárias a conservação e a 

protecção seguidas, então, do recreio, enquadramento e estética da paisagem. 

As prioridades nesta sub-região são: 

• 1ª prioridade - Conservação 

• 2ª Prioridade – Protecção 

• 3ª Prioridade - Recreio, enquadramento e estética da paisagem 

 

10.3.8 Estuário do Sado 

Tal como a sub-região Estuário do Tejo, também esta corresponde, essencialmente à parte 

norte do estuário. Pelas mesmas razões, foram estabelecidas como funções prioritárias, a 

conservação e a protecção seguidas do recreio, enquadramento e estética da paisagem. 

As prioridades estão hierarquizadas da seguinte forma: 

• 1ª Prioridade – Conservação 

• 2ª Prioridade – Protecção 

• 3ª Prioridade – Recreio, enquadramento e estética da paisagem 
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10.3.9 Arribas - Arrábida 

Abrange a faixa costeira desde a Trafaria até Setúbal e procura abranger todos os habitats de 

maior valor, tendo, por estas razões, a conservação como função primordial. Pelas suas 

características singulares, nomeadamente a estabilização da arriba fóssil, estabelecemos como 

segunda função a protecção. Não só pelo seu valor paisagístico, como também pela 

proximidade aos centros urbanos, apresenta como terceira função o Recreio, enquadramento e 

estética da paisagem.  

A hierarquização final das função ditou as seguintes prioridades: 

1ª Prioridade – Conservação 

2ª Prioridade – Protecção 

3ª Prioridade – Recreio, enquadramento e estética da paisagem 

10.3.10 Arribas 

Abrange a faixa costeira desde o Guincho até Assenta tendo continuidade a Norte com o PROF 

do Oeste. Como zona de interesse que representa (incluí o sitio classificado (ZEC) Santa 

Cruz/Peniche), para esta sub-região estabeleceu-se como função primordial a conservação e 

como segunda a protecção devido ao facto de se tratar de uma faixa litoral. Para a terceira 

função, não só pelo seu valor paisagístico, como também valor apelativo do mar definiu-se o 

recreio. 

Hierarquia de funções da sub-região Arribas:  

• 1ª Prioridade – Conservação 

• 2ª Prioridade – Protecção  

• 3ª Prioridade - Recreio e enquadramento e estética da paisagem 
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10.3.11 Floresta do Oeste Litoral 

Esta sub-região caracteriza-se essencialmente por apresentar um relevo suave. Devido ao seu 

elevado potencial produtivo do ponto de vista florestal, definiu-se como primeira função, a 

produção. Tratando-se de uma zona de acentuada tradição cinegética foi estabelecida como 

segunda função a Silvopastorícia , caça e pesca. Num panorama agrícola, como o desta sub-

região, em que pequenos núcleos florestais assumem um papel fundamental na 

compartimentação e diversificação da paisagem, ficou estabelecida como terceira função o 

recreio, enquadramento e estética da paisagem. 

Hierarquia de funções da sub-região Floresta do Oeste Litoral:  

• 1ª Prioridade – Produção 

• 2ª Prioridade – Silvopastorícia, Caça e pesca 

• 3ª Prioridade – Recreio, enquadramento e estética da paisagem 
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