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Os PGF serão sujeitos a revisão de 5 em 5 anos, exceto se ocorrerem alterações nas condições
ambientais, sociais e económicas, dados de monitorização (inventário florestal), informação científica
e/ou técnica relevante e, se aplicável, qualquer outra informação não mencionada que seja
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importante referir.

A duração prevista do PGF é de 20 anos.
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A veracidade da informação incluída no Documento de Avaliação e do Modelo de Exploração é
assegurada por um Termo de Responsabilidade e uma Declaração, apresentados no anexo I.

Os dados e informações constantes neste documento destinam-se exclusivamente à avaliação,
aprovação e acompanhamento do PGF, nos termos da Lei, não podendo ser utilizados para outros
fins.
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Introdução
O presente plano de gestão florestal (PGF), em cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei n.º
127/2005 de 5 de Agosto, com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 15/2009 de 14 de Janeiro e
pelo Decreto-Lei n.º 27/2014 de 8 de Fevereiro, foi elaborado para a Zona de Intervenção Florestal
(ZIF) da Ribeira de Têra, aprovada por despacho de vogal do Conselho Diretivo do ICNF de 13 de
maio de 2019 (ZIF n.º 212, processo n.º 314/17-ICNF). Com uma área de 19 884,14 hectares,
engloba vários prédios rústicos das freguesias de Cabeção, Pavia e União das Freguesias de

a

Alcórrego e Maranhão, concelhos de Avis e Mora.

ic

A Estratégia Nacional para as Florestas (RCM n.º 6-B/2015 de 4 de fevereiro) evidencia e reconhece
que a melhoria da gestão florestal passa pela promoção de uma gestão profissional, que incorpore e
obedeça aos critérios de gestão florestal sustentável definidos num Plano de Gestão Florestal.

pú
bl

Tendo por base um Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF), o PGF é definido como um
instrumento de administração de espaços florestais. Sendo a ferramenta de implementação no
terreno das orientações e especificações constantes no PROF, define no espaço e no tempo as
intervenções de natureza cultural e de exploração dos recursos, visando a produção sustentada dos
bens e serviços por eles proporcionado, tendo em conta as atividades e os usos dos espaços
envolventes.

Ao tratar-se de uma área extensa, pretende-se que em grupo se alcancem os seguintes objetivos:
Dotar o território de uma maior resiliência aos incêndios florestais;

•

Proteção do território contra pragas e doenças;

•

Estabelecer modelos de gestão adequados às principais funcionalidades previstas pelo
PROF;

Monitorizar a implementação das medidas apresentadas.

su

•

lta

•

De acordo com o definido no artigo 15º do Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, este documento
é composto por:

Documento de avaliação;

•

Modelo de exploração;

•

Anexos.

on

•

C

O PGF será sujeito a revisão de 5 em 5 anos, exceto se ocorrerem alterações nas condições
ambientais, sociais e económicas, dados de monitorização, informação científica e/ou técnica
relevante e, se aplicável, qualquer outra informação não mencionada que seja importante referir. A
duração prevista do PGF é de 20 anos.
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A - Documento de Avaliação
1 – ENQUADRAMENTO SOCIAL E TERRITORIAL
1.1 – ENTIDADE GESTORA E EQUIPA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGF

a

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO

Morada: Travessa dos Guerreiros n.º 21-A, 2100-218 Coruche

Telefone: 243 660 777
Telemóvel: 913 882 575

pú
bl

E-mail: forestagri@agrigroup.pt

ic

Nome: Gesfloresta, Consultoria, Lda.

EQUIPA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGF

lta

Coordenação Técnica do PGF:

su

Fernanda Vale Dias (Engenheira Agrónoma)

Equipa Técnica:

Elaboração do PGF: Diogo Castel-Branco (Engenheiro Florestal)

C

on

Cartografia: Paulo Monteiro (Técnico de SIG)
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1.2 – CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA
1.2.1– IDENTIFICAÇÃO E INSERÇÃO ADMINISTRATIVA
A ZIF da Ribeira de Têra é constituída por 434 prédios rústicos, num total de 19 884,14 ha, conforme
consta na carta militar que se apresenta no mapa n.º 1 do anexo II. Atualmente, contam-se 74 prédios

a

aderentes, totalizando 29 entidades aderentes.

ic

1.2.2 – LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

A ZIF da Ribeira de Têra localiza-se nos distritos de Évora e Portalegre, concelhos de Mora e Avis, e
nas freguesias de Cabeção, Pavia e União de Freguesias de Alcórrego e Maranhão, pertencendo à

pú
bl

Unidade Territorial NUT II Alentejo, NUT III Alto Alentejo e Alentejo Central e ao Departamento de
Conservação da Natureza e Florestas de Évora.

A acessibilidade à UG pode realizar-se pelas seguintes principais vias de acesso:
•

Estrada Nacional 251 - faz a ligação entre Mora – Pavia – Vimieiro;

•

Estrada Nacional 370 – faz a ligação entre Avis – Pavia – Arraiolos;

A área delimitada encontra-se a cerca de 44 km de Évora, 82 km de Portalegre (sedes de distrito) e a

lta

cerca de 142 km de Lisboa (capital), enquadrando-se nas seguintes cartas militares: 395, 396, 409,

su

410 e 423 (mapa 2 do anexo II).

2 – ENQUADRAMENTO BIOFÍSICO
2.1 – ALTIMETRIA E RELEVO

on

A caraterização altimétrica foi realizada sobre a base altimétrica do Instituto Geográfico do Exército
(IGeoE), à escala 1/25000, com uma variação de altitude entre curvas de nível de 10 metros.
A altimetria varia entre os 56 e os 230m. Na zona Este atinge-se a cota máxima de cerca de 222 m,
localizada junto da localidade de Covões, conforme se pode verificar no mapa de altimetria

C

apresentada no mapa n.º 3 do anexo II.
O declive influencia a infiltração de água no solo, a erosão e o ângulo dos raios solares. Com base na
carta de declives apresentada no mapa n.º 15 do anexo II, os declives variam entre os 0% e os 25%,
sendo estes, no geral, pouco acentuados.
Em geral, considera-se que, tendo em conta a estrutura e declives pouco acentuados dos Municípios
integrantes, o combate às chamas é facilitado.
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2.2 – CLIMA
O estudo do clima tem uma elevada importância, uma vez que colabora para a formação das
paisagens, o comportamento dos rios e vegetação do solo, influenciando o desenvolvimento das
espécies existentes e as que se venham a instalar.
A Zona de Intervenção Florestal da Ribeira de Têra engloba o Município de Mora e o Município de
Avis. Sendo que a maior parte da área é abrangida pelo Município de Mora, o clima será caraterizado

a

com base na classificação climática para este.

ic

Temperatura

A temperatura do ar é um parâmetro meteorológico de grande importância na prevenção e combate
dos incêndios florestais. Na região onde se insere o Município de Mora, a variação da temperatura é

pú
bl

condicionada por diversos fatores, nomeadamente, pelo relevo, latitude, natureza do coberto vegetal,
afastamento do mar e pelo regime dos ventos.

Para o período de tempo estudado (1956-1988), registou-se uma temperatura média anual de 15,9

on

su

lta

ºC, uma temperatura máxima anual de 21,7 ºC e uma temperatura mínima anual de 10,0 ºC.

C

Figura 1 - Valores mensais médios da temperatura mínima, média e máxima no Município de Mora (1956-1988)
(Fonte: ISA)

Pela análise da Figura 1, observa-se o comportamento mensal dos valores médios da temperatura do
ar, registando-se temperaturas mais elevadas para os meses de julho, agosto e setembro. Por sua
vez, os meses de dezembro e janeiro são considerados os mais frios.
Relativamente às implicações na DFCI poder-se-á dizer que as temperaturas elevadas que se
manifestam no Município de Mora nomeadamente no período estival, podem promover a ocorrência
de incêndios, quer estes sejam originados por causas naturais quer por causas antropogénicas.
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Precipitação
A precipitação, o tipo de sistema de drenagem e a humidade do solo são fatores que condicionam o
tipo de vegetação que pode ocorrer num determinado local. Com base nos dados apurados pelas
estações meteorológicas do INAG, constata-se que o mês de julho regista o valor mais baixo de
precipitação, com 4,6 mm. Por sua vez, o mês mais chuvoso foi dezembro com 85,7 mm de

pú
bl

ic

a

precipitação (Figura 2).

lta

Figura 2 – Precipitação mensal no Município de Mora. Média das médias em diversos períodos (1976-2006)
(Fonte: INAG; ISA)

Relativamente às implicações na DFCI poder-se-á dizer que a precipitação que ocorre durante os
meses considerados críticos para os incêndios (junho, julho e agosto) é muito baixa no Município de

su

Mora, sendo esta situação agravada quando analisada em conjunto com os valores da temperatura
que se registam nesta época do ano. Estes dois parâmetros conjugados potenciam entre si o risco de

on

incêndio no Município.

Humidade relativa

A humidade relativa do ar é um elemento climático que, ao longo do dia, varia na razão inversa da

C

evolução da temperatura, atingindo os valores mais baixos durante a tarde, quando a temperatura do
ar é mais elevada. A representação gráfica da humidade relativa do ar, medida às 9 horas, é a
seguinte (Figura 3):
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Figura 3 - Humidade relativa mensal no Município de Mora às 9 h. Média das médias (1956-1988)
(Fonte: ISA).

Pela análise da figura 3, verifica-se que a humidade relativa do ar apresenta um valor médio anual de
julho com 66,5%.

lta

78,7%, atingindo o valor máximo para o mês de janeiro com 91,5%, e o valor mínimo para o mês de
Conjugando os valores de humidade relativa com os da temperatura do ar, verifica-se que estes
parâmetros apresentam relação inversa entre si, correspondendo a temperaturas mais elevadas

su

menores valores de humidade relativa e vice-versa. A situação descrita ocorre principalmente durante
o período estival, influenciando o teor de humidade dos combustíveis florestais, e consequentemente
o risco de incêndio.

on

Ventos dominantes

O vento é o parâmetro meteorológico que maior influência tem sobre a propagação e comportamento
do fogo. Isto porque por um lado, provoca a inclinação da chama, aproximando-a do combustível e
contribuindo para o aumento da sua temperatura; por outro agita as massas de ar, assegurando a

C

renovação do oxigénio favorável ao processo de combustão, facilitando as transferências de calor por
convecção e radiação. Deste modo, o vento é encarado como um parâmetro muito inconstante,
estando fortemente interligado com a dispersão dos incêndios florestais, merecendo por isso algum
destaque no PMDFCI de Mora.
No Quadro seguinte, é possível verificar a velocidade média e frequência do vento, em cada um dos
pontos cardeais e colaterais, para cada mês do ano, no período de 2002 a 2006. Através desta
análise, consegue-se saber qual a direção preferencial do vento, em cada mês, e qual a direção em
que este parâmetro se manifesta com maior intensidade.
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Tabela 1 - Médias mensais da frequência e velocidade do vento no Município de Mora (2002 a 2006)
(Fonte: INAG)

Com base no Quadro anterior, constata-se que a velocidade média do vento se tem mantido mais ou
menos constante ao longo do ano, nunca atingindo velocidades muito elevadas, com velocidades
máximas entre os 0,3 km/h e 2,9 km/h. As velocidades médias máximas ocorreram,

lta

preferencialmente, na direção Sudeste. Quanto à frequência do vento, a direção Noroeste é
preferencial nos meses de janeiro a dezembro e as outras direções são preferenciais para o mês de
janeiro, não existindo valores de frequência e velocidade do vento para o ponto cardeal Sul. No que
respeita às velocidades do vento inferiores a 1 km/h verifica-se que o mês de janeiro é o que

su

apresenta maior número de dias com estas velocidades. Contrariamente, o mês de julho é o que se
destaca com maior número de dias com velocidades superiores a 1 km/h.
Pelo facto de a maioria das velocidades registadas serem próximas ou superiores a 1 km/h pode-se
assumir que este parâmetro não influenciará em grande medida a progressão dos incêndios. No

on

entanto, relacionando o vento com as restantes variáveis climáticas (temperatura, humidade relativa e
precipitação), verifica-se que durante o período estival, se poderão criar situações propícias à
ocorrência de incêndios, bem como à sua propagação sendo, por isso, importante uma articulação

C

concertada e eficaz dos meios de prevenção e combate disponíveis no Município.

2.3 – SOLOS

A ZIF carateriza-se por um predomínio de solos do tipo Litossolos gleizados álbicos, conforme se
pode constar no mapa n.º 4 do anexo II. Existem ainda áreas significantes com solos do tipo
Cambissolos crómicos calcários, Cambissolos cálcicos, Cambissolos êutricos, Litossolos êutricos,
Luvissolos cálcicos vérticos, Luvissolos férricos, Luvissolos gleizados e Podzóis órticos.
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Os Luvissolos possuem um horizonte B árgico, capacidade de troca catiónica igual ou superior a 50%
em toda a espessura do horizonte B, sem um horizonte A mólico, sem um horizonte E, com transição
abrupta para um horizonte inferior de permeabilidade lenta, sem a forma de distribuição de argila e
sem penetração em forma de línguas que servem de diagnóstico. São solos rasos, frequentemente
com revestimento pedregoso e altamente suscetíveis aos processos erosivos.
Os Litossolos constituem uma família de solos rasos, rochosos, colocados imediatamente sobre a
rocha, não apresentando, portanto, horizontes pedológicos diferenciados. São solos incipientes

a

derivados de rochas consolidadas, de espessura efetiva normalmente inferior a 10 cm. Não
apresentam horizontes genéticos definidos, estando limitados a um perfil do tipo C R, mas podendo,

ic

nalguns casos, definir-se um horizonte A1 ou Ap incipiente, de baixo teor orgânico, já povoado de

microrganismos, onde se encontra maior abundância de raízes. A vegetação associada a este tipo de
solos é tipicamente mediterrânica, composta por quercíneas, azinheiras e sobreiros, e matagais

pú
bl

xerofíticos, em que se destacam estevas, tojos e rosmaninhos.

Este solo, originário de xistos, é particularmente suscetível à erosão pelo facto de o xisto se tratar de
uma rocha metamórfica foliada que se divide facilmente em lâminas. Esta caraterística deve ser
considerada na instalação de diversas práticas agrícolas, que sendo os solos desprovidos das
camadas de matos densos, estes são deteriorados durante os invernos, dando origem a solos
esqueléticos.

Os Cambissolos são solos em que a diferenciação em horizontes ainda está num processo inicial,

lta

mas que começa a evidenciar-se por mudanças na estrutura, na cor, no teor em argila e no teor em
carbonatos. A denominação deriva do termo italiano cambiare. O material parental é médio a
finamente texturado derivado de vários tipos de rochas. Os cambissolos caracterizam-se por fraca a
moderada meteorização do material parental e pela ausência de quantidades apreciáveis de argila

su

iluviada, matéria orgânica e compostos de Al e/ou Fe.

São solos que possuem um horizonte câmbico, não tendo outros horizontes de diagnóstico além de
um horizonte A ócrico ou úmbrico ou um horizonte A mólico que assenta sobre um horizonte B

on

câmbico, com uma saturação em bases (por NH4 0 Ac) inferior a 50%; não apresentam propriedades
sálicas nem propriedades que são típicas dos vertissolos e andossolos, não tendo também
propriedades gleicas dentro dos 50 cm superiores.
Os Podzois são solos com um típico horizonte cinza-claro, devido à perda de matéria orgânica e

C

óxidos de ferro sobre um horizonte escuro, de acumulação de húmus e compostos de Fe.
Desenvolvem-se sobre materiais provenientes da alteração de rochas siliciosas (ex. areias). Têm dois
horizontes de diagnóstico - o álbico, de cor cinza-clara ou branco, que é um horizonte eluvial (devido
à perda de matéria orgânica e óxidos de Fe e Al, por eluviação) e um horizonte espódico, iluvial, por
acumulação de matéria orgânica e óxidos de Fe e Al. Desenvolvem-se em Portugal em materiais
siliciosos muito permeáveis, normalmente em areias e arenitos.
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Capacidade de Uso do Solo
A Carta de Capacidade de uso de solo (mapa n.º 5 do anexo II) trata-se de uma interpretação da
carta de solos, em que estes são agrupados consoante as suas capacidades e limitações.
A carta de capacidade de Uso do solo foi produzida com base nas cartas produzidas pela Direção
Geral do Território (DGT):
Área (ha)
818,67

% Área
4

B

1805,26

9

C

1941,08

10

D

2985,64

15

E

6537,86

33

A ou B+C

3220,44

16

2573,75

100

Classificação da capacidade de uso:
•

ic

pú
bl

C+D ou E

a

Classe
A

Classe A: solos com capacidade de uso muito elevada, poucas limitações, sem riscos de
erosão ou com riscos ligeiros, e suscetíveis de uso agrícola intensivo.

Classe B: solos com capacidade de uso elevada, riscos de erosão moderados, uso agrícola

lta

•

moderadamente intensivo e outras utilizações.
•

Classe C: solos com capacidade de uso condicionada por limitações acentuadas, capacidade

su

de uso mediana, riscos de erosão elevados, suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva
e outras utilizações.
•

Classe D: solos com capacidade de uso baixa, limitações severas, riscos de erosão, no
máximo elevadas a muito elevadas, não suscetíveis de utilização agrícola, salvo casos muito

on

especiais, poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e
exploração florestal.

•

Classe E: solos com capacidade de uso muito baixa, limitações muito severas, riscos de
erosão muito elevados, não suscetíveis de uso agrícola, severas e muito severas limitações

C

para pastagem, exploração de matos e exploração florestal. Em muitos casos, o solo não é
suscetível de qualquer utilização económica.

•

Classes A ou B+C e Classes C+D ou E: apresentam características intermédias, variando
entre capacidade de uso elevada a condicionada e capacidade de uso condicionada a muito
baixa, respetivamente.
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Os solos da UG apresentam uma capacidade de uso inserida maioritariamente na classe E, que
ocupa 33 %. Sendo esta classe predominante, existem elevadas limitações quanto ao uso agrícola e
pastoril. Esta situação resulta dos seguintes fatores:
Acentuado escoamento superficial;

•

Deficiências de água no período estival;

•

Riscos de erosão muito elevados a severos.

a

•

ic

2.4 – Hidrografia

A área da ZIF da Ribeira de Têra encontra-se inserida na Bacia Hidrográfica do Tejo e sub-bacia do
Sorraia. A sub-bacia Rio Sorraia, localizada na margem esquerda do rio Tejo, é a que possui a maior

pú
bl

área da região hidrográfica do Tejo e abrange 140 massas de água. Está sujeita a cheias de longa
duração no curso principal do rio, que muitas vezes originam elevados prejuízos. É uma sub-bacia
com elevadas áreas regadas, sendo a agricultura o uso responsável pelos maiores consumos de
água. Existem sinais de contaminação dos recursos hídricos superficiais interiores por azoto e
fósforo, assim como problemas de poluição orgânica e de eutrofização. Associa-se esta poluição à
inexistência de sistemas de tratamento de águas residuais urbanas e às escorrências de zonas
agrícolas e florestais. Destaca-se, igualmente, a importância do sector agro-pecuário. Relativamente
ao estado, 43% das massas de água classificadas têm estado inferior a bom, sendo os parâmetros

lta

físico-químicos gerais e os biológicos os responsáveis por este estado.
A área da ZIF da Ribeira de Têra é atravessada pelas Ribeiras de Almadafe, Têra e Cré. A vegetação
das margens dos rios e ribeiras desempenha uma função essencial na qualidade da água e é de

su

elevada importância a manutenção desta, pois assume grande influência na disponibilidade de água
para a Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI).
No mapa 12 do anexo II encontram-se representada a disponibilidade hídrica da área da ZIF. As

on

albufeiras de barragens (planos de água artificiais) são as principais estruturas de armazenamento de

C

água existentes.

2.5 – Fauna, flora e habitats
Espécies

Cinegéticas

Nome-comum

Nome científico

Codorniz
Coelho-bravo
Faisão-comum
Galinha-de-água
Galinhola
Gralha-preta

Coturnix coturnix
Orytolagus cuniculus
Phaisianus colchicus
Gallinula chloropus
Scolopax rusticola
Corvus corone
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a

Sus scrofa
Lepus capensis granatensis
Galinago galinago
Anas sp. e Aythya sp.
Pica pica
Alectoris rufa
Columba sp.
Vulpes vulpes
Streptopelia turtur
Herpestes ichneumon
Pluvialis apricania
Turdus sp.

Aderno
Aderno-bastardo
Alecrim
Aroeira
Azinheira
Carrasco
Carvalhiça
Cedro do Buçaco
Espargo silvestre
Espinheiro-preto
Esteva
Eucalipto
Eucalipto-comum
Freixo
Giesta amarela
Medronheiro
Pilriteiro
Pinheiro bravo
Pinheiro manso
Ranha-lobo
Roselha
Rosmaninho
Salgueiro-branco
Salgueiro-preto
Sargaço
Sargaço-Escuro
Silva
Sobreiro
Tojo
Tojo-bonito
Urze-branca

ic

Javali
Lebre
Narceja-comum
Patos
Pega-rabuda
Perdiz vermelha
Pombos bravos
Raposa
Rola
Saca-rabos
Tarambola dourada
Tordos

Urze-das-vassouras

Erica scoparia

pú
bl

Phillyrea latifolia
Rhamnus alaternus
Rosmarinus officinalis
Pistacia lentiscus
Quercus ilex
Quercus coccifera
Quercus lusitanica
Cupressus lustianica
Asparagus sp.
Rhamnus lycioides
Cistus ladanifer
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus globulus
Fraxinus angustifolia
Cytisus striatus
Arbutus unedo
Crataegus monogyna
Pinus pinaster
Pinus pinea
Genista triacanthos
Cistus crispus
Lavandula sp.
Salix salviifolia
Salix atrocinerea
Cistus salviifolius
Cistus monspeliensis
Rubus sp.
Quercus suber
Ulex sp.
Stauracanthus genistoides
Erica arborea

C

on

su

lta

Arbóreas e arbustivas

Cogumelos silvestres
comestíveis

Boletos
Frade

Boletus edulis, Boletus
pinophilus, Boletus aereus e
Boletus aestivalis
Macrolepiota procera
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Laranjinha
Pantorra
Rapazinhos
Sanchas
Silarca
Trompeta da morte

Aderno
Aderno-bastardo
Alecrim
Aroeira
Azinheira
Carrasco
Carvalhiça
Espargo silvestre
Espinheiro-preto
Esteva
Eucalipto
Eucalipto-comum
Giesta amarela
Medronheiro
Pilriteiro
Ranha-lobo
Roselha
Rosmaninho
Sargaço
Sargaço-Escuro
Silva
Sobreiro
Tojo
Tojo-bonito
Urze-branca
Urze-das-vassouras

Phillyrea latifolia
Rhamnus alaternus
Rosmarinus officinalis
Pistacia lentiscus
Quercus ilex
Quercus coccifera
Quercus lusitanica
Asparagus sp.
Rhamnus lycioides
Cistus ladanifer
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus globulus
Cytisus striatus
Arbutus unedo
Crataegus monogyna
Genista triacanthos
Cistus crispus
Lavandula sp.
Cistus salviifolius
Cistus monspeliensis
Rubus sp.
Quercus suber
Ulex sp.
Stauracanthus genistoides
Erica arborea
Erica scoparia

ic

pú
bl

Trompeta dourada

a

Túbera

Amanita caesarea
Morchella esculenta
Cantharellus cibarius
Lactarius deliciosus
Amanita ponderosa
Craterellus cornucopioides
Cantharellus tubaeformise, C.
lutescens
Choiromyces gangliformis

C

on

su

lta

Flora melífera

2.6 – Classificação Biogeográfica

A Biogeografia como objetivo a distribuição dos seres vivos (nomeadamente das plantas) numa
região, através da utilização de um modelo tipológico hierárquico do território. A vegetação natural
potencial constitui o parâmetro fundamental na delimitação das unidades biogeográficas.
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O enquadramento biogeográfico da área de estudo foi efetuado com base nos estudos publicados por
Costa, J.C., Aguiar, C., Capelo, J.H., Lousa, M. & Neto, C., na "Biogeografia de Portugal Continental"
(1998):

Região
Mediterrânica

pú
bl

Província
Luso-Extremadurense

ic

Superprovíncia
Mediterrânica Ibero-Atlântica

a

Sub-região
Mediterrânica Ocidental

Sector
Mariânico-Monchiquense

Baixo Alentejano

Superdistrito

Ribatagano

lta

A Região Mediterrânica caracteriza-se pela existência de um período seco estival mais ou menos
pronunciado, mas sempre significativo (por regra, durando mais de dois meses). Os montantes
anuais da precipitação podem, contudo, ser muito elevados, como acontece geralmente nas serras

su

da região. A nível basal (0 aos 400 m de altitude), a região mediterrânea da Península apresenta
como comunidades florestais típicas as dominadas por espécies arbóreas de folhas perenes e muito
cutinizadas, geralmente designadas por formações de esclerófilas: azinhais (predomínio de Quercus
ilex), sobreirais (Q. suber), zambujais (Olea europaea var. sylvestris), zimbrais (Juniperus spp.) e

on

outras de características idênticas. Estas formações podem ser acompanhadas ou substituídas em
áreas mais quentes e erosionadas por pinhais de pinheiro de Alepo (Pinus halepensis) e em zonas
arenosas por zimbrais de sabina-da-praia (Juniperus turbinata) e pinhais de pinheiro-manso (Pinus
pinea).

C

Dentro da região mediterrânea, os vales dos rios e ribeiras e os solos com o lençol freático próximo
da superfície compensam pela humidade do solo o período de secura estival, permitindo a ocorrência
de formações florestais ribeirinhas dominadas por espécies caducifólias. Incluem ulmeirais (Ulmus
spp.), choupais (Populus spp.), freixiais de Fraxinus angustifolia, salgueirais (Salix spp.) e florestas
mistas destas espécies. No leito dos cursos de água, sobre aluviões ou depósitos coluviais, onde são
frequentes as inundações e alagamentos, desenvolvem-se frequentemente salgueirais arbustivos.
Nas zonas mais quentes e com caudais dos cursos de água com maior grau de intermitência, a
vegetação lenhosa ribeirinha passa a ser dominada por arbustos como a cevadilha (Nerium
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oleander), as tamargueiras (Tamarix spp.) e o tamujo (Securinega tinctoria), este último apenas em
terrenos de origem siliciosa.
Na Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica predominam os solos siliciosos. Os sedimentos
calcários, dolomíticos e arenitos do Mesozóico afloram apenas em pequenas áreas. A sua vegetação
alberga uma flora antiga e rica em endemismos. Devido à grande diversidade bioclimática e à
complexidade da sua paleo-história, possui uma vegetação potencial e subserial altamente

a

individualizada e particularizada.
A Província Luso-Extremadurense caracteriza-se pela presença de solos derivados de materiais

ic

siliciosos paleozoicos, maioritariamente xistos ou granitos. É a área ótima dos estevais pertencentes

à aliança Ulici-Cistion argentei. São próprios deste território os sobreirais mesomediterrânicos do
Sanguisorbo agrimoniodis-Quercetum suberis, os azinhais do Pyro bourgaenae-Quercetum

pú
bl

rotundifoliae e os carvalhais do Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae, na maioria das vezes
transformados em montados, bem como os medronhais do Phillyreo-Arbutetum typicum e
viburnetosum tini, os estevais do Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi, Erico australis-Cistetum
populifolii e Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii. O freixial ribeirinho Ranunculo ficarioFraxinetum angustifoliae ocorre em todo o território luso-extremadurense português, sendo o amial
Scrophulario-Alnetum glutinosae comum em biótopos ripícolas.

O Sector Mariânico-Monchiquense também é essencialmente silicioso, contudo, encontram-se

lta

algumas áreas dominadas por carbonatos com grau variável de metamorfização. Os sobreirais e os
azinhais transformados em montados são predominantes na paisagem vegetal.
O Superdistrito Alto Alentejano é uma área quase plana, ondulada, cortada por algumas serras de
pequena altitude (Monfurado, Montemuro, Ossa), onde predominam solos de origem xistosa e

su

granítica. Os montados em solo silicioso do Pyro-Quercetum rotundifoliae e os sobreirais do
Sanguisorbo-Quercetum suberis são dominantes na paisagem vegetal. Quanto aos matos subseriais,
o escoval Genistetum polyanthi observa-se ao longo do vale do Guadiana, os estevais do Genisto
hirsutae-Cistetum ladaniferi e o esteval/urzal Erico australis-Cistetum populifolii e os urzais do Halimio

on

ocymoidis-Ericetum umbellatae são vulgares em todo o território, ocorrendo ainda o giestal Retamo
sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei.
O Superdistrito Ribatagano corresponde à área da Lezíria do Tejo e Sorraia, onde os solos são

C

maioritariamente de aluvião (terraços aluvionares), ocorrendo também areias podzodolizadas e
arenitos. O Ulex airensis é uma das plantas que melhor caracteriza o território, assim como o
Halimium verticillatum ter a sua maior área de distribuição nesta unidade biogeográfica. Observa-se
também o Thymo villosae-Ulicetum airensis, que é uma comunidade endémica do território, resultante
da destruição dos sobreirais do Asparago aphylli-Quercetum suberis. A geossérie ripícola lêntica da
lezíria do Tejo ocupa grandes extensões e é um elemento taxonómico da paisagem vegetal muito
relevante para a caracterização do território. A ordem das comunidades potenciais, do leito até ao
contacto com a vegetação terrestre é normalmente a seguinte: o salgueiral Polpulo nigrae-Salicetum
neotrichae; o ulmal Aro italici-Ulmetum minoris nos solos mais argilosos; o freixial Ficario-Fraxinetum
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angustifoliae. A maioria destes bosques com exceção do salgueiral, estão, em muitos locais,
destruídos. O solo onde se encontravam está ocupado por culturas horto-industriais ou vinhas,
podendo-se em alguns locais observar-se grande abundância da etapa regressiva dos bosques
ripícolas: os silvados Lonicero hispanicaeRubetum ulmifoliae.

a

2.7 – PRAGAS, DOENÇAS E INFESTANTES

Os danos causados por um determinado agente dependem não só da sua presença e classe de

ic

agressividade, mas também da intensidade do ataque.

A intensidade do ataque quando conjugada com a agressividade do agente permite calcular o grau de

pú
bl

perigosidade da situação, que servirá de base na tomada de decisão e na definição de uma
estratégia de intervenção.

A intensidade do ataque e o grau de perigosidade foram aferidos com base nas seguintes tabelas:

Intensidade do ataque

CLASSES
(% DE ÁRVORES)
X ≤ 0,5

CÓDIGOS

lta

1 (Vestígios)

2 (Ataques ligeiros)

1<X≤5

3 (Ataques médios)

5 < X ≤ 10

4 (Ataques fortes)

X > 10

5 (Ataques muito fortes)

su

0,5 < X ≤ 1

C

on

Classes de agressividade

Insetos

Fungos
Legenda:

ESPÉCIE

CÓDIGOS
ÁRVORES

ÁRVORES

JOVENS

ADULTAS

Coroebus florentinus

1

3

Coroebus undatus

1

3

Lymantria dispar

3

3

Platypus cylindrus

1

4

Thaumatopoea pityocampa

3

2

Armillaria spp.

3

3

Biscogniauxia mediterranea

3

3

Phytophtora spp.

4

4
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1 – Sem probabilidade de ocorrência
2 - Cria perturbações de ordem fisiológica sem grande impacte no hospedeiro
3 – Cria perturbações de ordem fisiológica levando a um enfraquecimento gradual do hospedeiro
4 – Provoca a morte do hospedeiro

Grau de perigosidade

∑2𝑛=1(𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑥 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒)
n

a

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

ic

Onde:
n = n.º de classes de idade

n=1, quando o povoamento tem apenas uma classe de idade (árvores jovens ou árvores adultas)

pú
bl

n=2, quando o povoamento tem duas classes de idade (árvores jovens e árvores adultas)

Classe

Intervalo

Tomada de decisão

Muito Perigoso

X>14

Acionar urgentemente todos os meios de luta

Perigoso

9 < X ≤ 14

Medianamente Perigoso

4<X≤9

Monitorização obrigatória

Ligeiramente perigoso

2<X≤4

Monitorização aconselhada

Não Perigoso

2≤X

Não é necessária nenhuma intervenção

Definição de uma estratégia de controlo

su

lta

consoante a situação

Ano

on

Nome

Classe e
intervalo

Área
afetada
(%)

Controlo prescrito
Dada a reduzida dimensão da área afetada

florentinus

preconiza-se a aplicação das normas genéricas

(Cobrilha dos

relativas à fitossanidade (anexo III) e as normas

C

Coroebus

ramos)

2020

4

2

genéricas para a proteção contra agentes
bióticos no montado de sobro e azinho (anexo
IV). Deverá ainda realizar-se um controlo
fitossanitário regular nomeadamente poda e
queima de ramos atacados.
Dada a reduzida dimensão da área afetada

Coroebus
undatus
(Cobrilha da

2020

4

2

preconiza-se a aplicação das normas genéricas
relativas à fitossanidade (anexo III) e as normas
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cortiça)

genéricas para a proteção contra agentes
bióticos no montado de sobro e azinho (anexo
IV). Deverá ser dada especial atenção às
condições

vegetativas

do

montado

(fertilizações, correção do pH do solo) e
redução de matos (reduzindo a competição de
nutrientes).

a

Poda sanitária das árvores para eliminação de
ramos infetados e remoção de todo o material

ic

infetado do povoamento, uma vez que mesmo

depositado no chão os estromas continuam a
libertar esporos para o ar, são medidas

pú
bl

essenciais para diminuir os níveis de inóculo e
contaminação.

de

poda

ou

descortiçamento constituem entradas diretas

Biscogniauxia

para a infeção das árvores pelo que se

mediterranea

recomenda

(Carvão do
entrecasco)

Feridas

2020

9

20

a

aplicação

de

produtos

desinfetantes/selantes nestas áreas. Todos os
instrumentos de poda ou descortiçamento
deverão ser desinfetados entre cada árvore

lta

com solução de álcool 70%. Estas intervenções
deverão, preferencialmente, ser efetuadas em
períodos de tempo seco.
Deverão

seguidas

as

normas

su

as normas genéricas para a proteção contra
agentes bióticos no montado de sobro e azinho
(anexo IV).
Para

on

C

ser

genéricas relativas à fitossanidade (anexo III) e

as

áreas

afetadas,

preconiza-se

o

seguinte:
•

Aplicação do fertilizante líquido Aliette
Flash®;

Phytophthora

•

cinnamomi
(Fitóftora)

ainda

Controlo

da

entrada

de

pessoas,

veículos e animais;
2020

10

30

•

Limitar o movimento de veículos em
caminhos
atravessem

e

corta-fogos
zonas

que

infetadas,

especialmente na época das chuvas
em que o solo está mais húmido;
•

Não arrancar os cepos dado que só se
eliminam as raízes principais deixando
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no solo as restantes raízes infetadas e
porque, ao movimentar o solo, favorece
a dispersão do patogénico.
Para as restantes áreas, preconiza-se, para
além das normas genéricas para proteção
contra agentes bióticos no montado de sobro e
azinho (anexo IV), as ações e tratamentos

a

descritos nas normas genéricas relativas à
fitossanidade (anexo III) específicos para esta
Para

área

afetada

preconizam-se

as

seguintes medidas:

Platypus
cylindrus

• Remoção

2020

10

das

árvores

severamente

pú
bl

(Plátipo)

a

ic

doença.

30

atacadas antes do período de emergência
dos insetos adultos;

• Instalação de armadilhas com feromonas
atrativas de modo a reduzir a população do
inseto.

Thaumetopoea

Para a área afetada preconizam-se medidas de

pityocampa
do-pinheiro)

carácter sanitário de forma a evitar a dispersão

lta

(Processionária-

2020

4

2

da espécie, nomeadamente:
• Poda e queima de ramos atacados;
• Instalação

su

da espécie, nomeadamente:

on

2

pinheiro)

árvores

severamente

atacadas antes do período de emergência
• Instalação de armadilhas com feromonas
atrativas de modo a reduzir a população do
inseto.

Segundo a redação atual do Decreto-Lei n.º
95/2011, de 8 de agosto, é obrigatório:

xylophilus
madeira-do

das

dos insetos adultos;

Bursaphelenchus
(Nemátodo-da-

respetiva

carácter sanitário de forma a evitar a dispersão
• Remoção

4

e

Para a área afetada preconizam-se medidas de

C

2020

armadilhas

feromona.

Lymantria dispar
(Limântria)

de

2020

12

1

o

Remoção de todos os exemplares das
coníferas hospedeiras – dos géneros
Abies (abetos), Cedrus (cedros), Larix
(larix), Picea (piceas ou espruces),
Página 22 de 168

Plano de Gestão Florestal da ZIF da Ribeira de Têra
Pinus (pinheiros), Pseudotsuga (falsastsugas), e

Tsuga

(tsugas)

– que

apresentem copa seca ou a secar (total
ou

parcialmente),

descoloradas

e

dos

agulhas
que

estejam

tombados e tenham sido afetados por
tempestades ou incêndios (queimados

o

a

ou parcialmente queimados);
Eliminação ou entrega em destino
do

material

lenhoso

e

ic

autorizado
sobrantes.

Recomenda-se ainda o controlo da população

pú
bl

do inseto-vetor (Monochamus galloprovinciallis)
durante o seu período de voo (abril a outubro)
por meio de armadilhas e feromonas sexuais.

Nota: Caso surjam novos meios de combate às pragas e doenças identificadas, estes serão
aplicados, condicionados à lista de produtos homologados em Portugal.

lta

2.8 – INCÊNDIOS FLORESTAIS E OUTROS RISCOS NATURAIS
Registo de incêndios

su

Segundo a informação disponibilizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,
para o período de 1990 a 2017 registaram-se cerca de 16 incêndios na área da ZIF, consumindo um
total de 550,36 ha de área florestal, agrícola e matos. Os anos em que a área ardida foi mais elevada
coincidem com 1991 (215,22ha), 2004 (67,29 ha), 2007 (50,29 ha) e 2014 (60,39ha) (mapa n.º 6 do

on

anexo II).

O facto de a orografia ser pouco acidentada na maior parte do território, contribui para uma reduzida
propagação por incêndios, assim como a compartimentação das zonas florestais e a presença de
uma extensa área florestal aberta.

C

O cálculo da perigosidade de incêndio tem por base dois campos: a análise estrutural, que avalia a
propensão do território para a ocorrência de incêndio e a análise dinâmica que tem por base as
condições meteorológicas que permitem prever o comportamento do fogo face a parâmetros como o
vento e a temperatura.
A perigosidade de incêndio da ZIF da Ribeira de Têra encontra-se maioritariamente nas classes
“Muito Baixa” (31,65%) e Baixa, (42,46%), conforme se verifica no mapa n.º 7 do anexo II.

Perigosidade

I

31,65

II

42,46

III

19,65
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de incêndio
(% em cada classe)

IV

Zona crítica

V

3,05

Sim

Não

3,18

X

a

A qualidade da paisagem é um atributo intrínseco da UG, e a sua fragilidade depende do tipo de
atividade que se desenvolve. O valor paisagístico da exploração é intermédio, pode apresentar

ic

condições que favoreçam a propagação de incêndios, em função das características do material de
combustíveis provenientes da cobertura vegetal, relevo e condições meteorológicas. Uma paisagem

degradada é um ambiente frágil, podendo permitir a ação de agentes externos, como a erosão, as

pú
bl

pragas e o fogo. Existe uma correlação entre a qualidade da paisagem e o risco de incêndios
florestais, sugerindo que a valoração da qualidade da paisagem poderá ser uma ferramenta
importante para a zona de risco de incêndios.

Erosão

As áreas com risco de erosão hídrica do solo são as que, por ação conjunta da chuva e do

lta

escoamento superficial, estão potencialmente sujeitas a uma taxa de perda do solo. Deste modo, este
processo depende das características naturais do território (altimetria, hidrografia, vegetação) e do
efeito das ações antropogénicas (alteração do coberto vegetal ou as operações culturais associadas
às atividades agrícolas e florestais).

su

A identificação das áreas de maior risco de erosão é uma tipologia que integra a Reserva Ecológica
Nacional (REN) e que contribui para a definição de estratégias de proteção dos espaços florestais.
Na Figura 6 estão identificadas as áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo na ZIF da Ribeira

on

de Têra, que totalizam 4 813,40 ha hectares 24,21% da área total da ZIF). Nestes solos deverão ser
atendidas orientações de gestão que minimizem os riscos de erosão hídrica dos solos como resultado
das ações sobre os espaços florestais, matos e pastagens nelas ocorrentes:
o

A gestão da vegetação espontânea deverá ser realizada preferencialmente com corta-matos

C

ou motorroçadora no outono;

o

A mobilização do terreno deverá ser realizada à curva de nível para declives superiores a 5%;

o

Não transitar com máquinas em solos encharcados;

o

Manter encabeçamentos inferiores a 2 CN/ha.
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lta

Figura 4 - Áreas de elevado risco de erosão.

3 – REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS

su

3.1 – RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

on

Condicionantes

Sim

Regime

C

florestal:

Não

Superfície
ha
%

Descrição das condicionantes

X
A UG apresenta cursos de água e
respetivos leitos e margens (218,52 ha),
albufeiras

REN:

X

8663,85

43,57

que

contribuam

para

a

conetividade e coerência ecológica da
REN, com os respetivos leitos, margens
e faixas de proteção (85,87 ha), Áreas
estratégicas de proteção e recarga de
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aquíferos

(2672,68

ha)

Áreas

estratégicas de proteção de aquíferos;
áreas de elevado risco de erosão hídrica
do solo (358,63 ha), Zonas ameaçadas
pelas

cheias

ameaçadas

(515,67
pelas

ha),

Zonas

cheias;

áreas

estratégicas de proteção e recarga de

a

aquíferos (284,94 ha), Áreas de elevado
risco de erosão hídrica do solo (4379,27

ic

ha); albufeiras que contribuem para a
conectividade e coerência ecológica da
REN, com os respetivos leitos, margens

pú
bl

e faixas de proteção; áreas estratégicas
de proteção e recarga de aquíferos
(9,61 ha); Albufeiras que contribuem para
a conectividade e coerência ecológica da
REN, com os respetivos leitos, margens
e faixas de proteção; áreas estratégicas
de proteção e recarga de aquíferos;

C

on

su

lta

zonas ameaçadas pelas cheias (6,42
ha); Albufeiras que contribuem para a
conectividade e coerência ecológica da
REN, com os respetivos leitos, margens
e faixas de proteção; áreas estratégicas
de proteção e recarga de aquíferos;
áreas de elevado risco de erosão hídrica
do

solo

contribuem

(3,45
para

ha);

albufeiras

que

a

conectividade

e

coerência ecológica da REN, com os
respetivos leitos, margens e faixas de
proteção; zonas ameaçadas pelas cheias
(0,65 ha); albufeiras que contribuem para
a conectividade e coerência ecológica da
REN, com os respetivos leitos, margens
e faixas de proteção; áreas de elevado
risco de erosão hídrica do solo (75,49
ha).
A todas estas áreas deve aplicar-se a
legislação em vigor, nomeadamente o
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
agosto, retificado pela Declaração de
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Plano de Gestão Florestal da ZIF da Ribeira de Têra
Retificação n.º 63-B/2008 de 21 de
outubro e alterado pelo Decreto-Lei n.º
239/2012 de 2 de novembro, com a
redação do seu artigo 20.º dada pelo
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de
19 de julho.
Deverá ser aplicada a legislação em

a

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º
73/2009, de 31 de março, e nº 162/2011,

RAN:

X

5486,31

27,59

18

de

abril.

Este

documento

ic

de

estabelece

um

condicionamentos

conjunto

à

utilização

de

não

pú
bl

agrícola do solo, identificando quais as
permitidas, tendo em conta os objetivos
do novo Regime Jurídico da RAN, nos
vários tipos de solos.

Grande parte da área insere-se no Sítio

Rede Natura

X

3169,34

15,93

su
Linha de

X

23 449,53
m
(FGC 32,53 ha)

na

ficha

do

Sítio

Classificado do Anexo VII.
Conforme o artigo 15º da Secção II do
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho, pelas linhas de transporte e
distribuição de energia elétrica em média
tensão deverá providenciar-se a gestão

0,16

do

combustível

numa

faixa

correspondente à projeção vertical dos
cabos condutores exteriores, acrescidos

on

média tensão:

Deverão ser aplicadas as condicionantes
apresentadas

lta

2000: SIC

de Interesse Comunitário de Cabeção.

de uma faixa de largura não inferior a 7
m para cada um dos lados.

Estas

encontram-se identificadas no mapa n.º 9

C

do anexo II.
Conforme o artigo 15º da Secção II do
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de

Linha de alta
tensão:

X

3082,76
m
(FGC –
6,02 ha)

junho, pelas linhas de transporte e
0,03

distribuição de energia elétrica em alta
tensão. Estas encontram-se identificadas
no mapa n.º 9 do anexo II, deverá
providenciar-se a gestão do combustível
numa faixa correspondente à projeção
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vertical dos cabos condutores exteriores,
acrescidos de uma faixa de largura não
inferior a 10 m para cada um dos lados.

Oleodutos/

X

gasodutos:

Existem 19 marcos geodésicos na UG,
de seguida indicados:

X

1,33
(FGC)

0,01

su

lta

geodésicos:

Castelo

o

Bica

o

Monte Ruivo

o

Ruivinhas

o

Ordem

o

Raposeira

o

Pequito

o

Gonçala

o

Azinheira

o

Anta

o

Ilha Nova

o

Oliveiras

o

Cabeça Velha

o

Casa Branca do Outeiro

o

Vale de El Rei

o

Bom Guiso

o

Adua

o

Pavia

o

S. Miguel

o

Moita do Lobo

ic

a

o

Cumpre-se o Decreto-Lei n.º 143/82, de

on

C

Maranhão

pú
bl

Marcos

o

26 de abril. Preconiza-se uma faixa de
gestão de combustíveis de 15 m em
redor de cada sítio.
Encontram-se variados tipos de sítios
arqueológicos na UG. Estes encontram-

Sítios

arqueológicos:

X

9,52

0,05

se identificados no mapa n.º 9 do anexo
II. Preconiza-se uma faixa de gestão de
combustíveis de 15 m em redor de cada
sítio.
Património classificado (mapa n.º 9 do

Outros:

X

-

-

anexo II):
o

Anta da Herdade da Ordem
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o

Anta de Pavia, transformada em
Capela de São Dinis

o
8507,86

42,79

Igreja Matriz de Pavia.

Corredor ecológico (ver anexo IX).

SIC de Cabeção

pú
bl

Sítio de Cabeção

ic

Tipo de área classificada:

a

Nota: A cartografia referente às restrições de utilidade pública é apresentada no mapa n.º 8 do anexo
II.

O Sítio de Cabeção é caraterizado por uma planície levemente ondulada sobre solos arenosos onde
o coberto vegetal é essencialmente constituído por montados de sobro (6310) bem conservados, aos
quais está associada uma utilização pecuária extensiva. Ocorrem também alguns montados de
azinho.

A área de montado assume um papel relevante para a conservação de Halimium verticillatum (este

lta

Sítio alberga mais de 60% do total comunitário da espécie), favorecendo igualmente a presença do
rato de Cabrera (Microtus cabrerae).

Saliente-se também a presença de charcos temporários mediterrânicos (3170*) e os urzais-tojais

su

higrófilos e termófilos de Erica ciliaris (4020*), neste caso com a presença adicional de Erica erigena.
Esta paisagem é cortada por alguns vales aplanados, onde se podem observar bosques ripícolas,

on

sobretudo salgueirais (92A0).

C

3.2 – INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO FLORESTAL
PROF

SRH
Charneca do Alentejo

Alentejo

Montados do Alentejo Central
Peneplanície do Alto Alentejo

PMDFCI
Mora
Avis

(ver mapa n.º 10 do anexo II)
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3.3 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
PDM

PEOT
O município de Avis possui um Plano

n.º 3125/2008, de 8 de fevereiro, corrigido e rectificado
através do Aviso n.º 6749/2010 de 1 de abril de 2010 e
da Declaração de Rectificação n.º 786/2010 de 21 de
abril. Foi alterado por adaptação ao PROF pelo Aviso nº
25696-A/2010, de 9 de dezembro, rectificado pela
Declaração de Rectificação nº 256/2011, de 1 de

Maranhão aprovado pela Resolução
do Conselho de Ministros nº 117/99,
de 6 de outubro.

O município de Mora não possui
planos especiais de ordenamento do
território.

pú
bl

fevereiro, e pelo Aviso nº 4879/2012, de 29 de março, e

de Ordenamento da Albufeira do

a

O PDM de Mora em vigor foi publicado através do Aviso

ic

Mora

corrigido novamente pelo Aviso nº 5081/2012, de 3 de
abril.
Avis

O município de Avis possui PDM aprovado pela
Resolução de Conselho de Ministros nº 9/95, de 2 de
fevereiro, e alterado pelos Avisos nº 19846/2010, de 7 de

lta

outubro, e nº 2762/2012, de 20 de fevereiro, por
adaptação e compatibilização ao PROTA. Alterado pela
Declaração n.º 75/2017 por adaptação do Plano Diretor
Municipal de Avis. Alterado pelo Aviso n.º 5024/2020 de

su

25 de março, por correção ao nível da cartografia.

on

Enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM)
Com vista ao correto ordenamento do território municipal, o regulamento do PDM considera a divisão
da área em Classes de Espaços, estabelecidas em função dos usos dominantes e preferenciais do

C

solo (mapa n.º 11 do anexo II):
Município de Avis
Reserva Agrícola Nacional
Reserva Ecológica Nacional
Biótipos
Faixas de proteção
Linhas de transporte de energia
Área florestal

Município de Mora
Reserva Agrícola Nacional
Reserva Ecológica Nacional
Rede Natura 2000 – SIC Cabeção
Perímetro de rega
Condutas elevatórias
Rede rodoviária e elétrica
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PROT - Plano Regional de Ordenamento do Território
A ZIF da Ribeira de Têra está inserida no PROT do Alentejo (PROTA), podendo ser enquadrada na
caracterização abaixo mencionada.
Segundo as opções estratégicas do PROT, foi definida a valorização do montado, quer do ponto de
vista económico e social quer na perspetiva ambiental.
Segundo o Modelo de Ordenamento do Território foi definido ordenar os espaços rurais,

a

nomeadamente agrícolas e florestais, de forma a salvaguardar os recursos hídricos e o uso racional e
eficiente da água.

ic

Os sistemas culturais tradicionais do Alentejo têm como base as espécies características do clima

mediterrânico, sobretudo o sobro e o azinho explorados em sistema de montado, caracterizando -se
pelo seu elevado valor natural, paisagístico e económico, conferindo uma singularidade única à

pú
bl

paisagem, característica deste clima e potenciadora de identidades sociais regionais e do
desenvolvimento turístico, com projeção a nível do País e da Europa.

No capítulo III do PROTA são referidas as Opções Estratégicas de Base Territorial, nas quais se
enquadram:
o

OEBT III.2 – Desenvolver o modelo de produção agroflorestal e agroindustrial com base nas
fileiras estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos disponíveis,
promovendo a diversificação e valorização das produções e tornando operativa a

lta

multifuncionalidade dos sistemas agrosilvopastoris e do património agrícola e rural.
Por sua vez, a floresta e os sistemas agrosilvopastoris de sobro e azinho explorados em sistema de
montado, pelas funções que exercem tanto ao nível da ocupação do território como de fator de
equilíbrio ambiental, pela sua multifuncionalidade e conjunto de atividades económicas associadas,

su

incluindo a cinegética, assumem um papel relevante na definição de uma estratégia para o
desenvolvimento rural. O sistema de montado encontra-se disseminado por toda a região em grandes
manchas que assumem particular relevância nos concelhos de Mora, Ponte de Sôr, Avis e Arronches

on

do Alto Alentejo; Arraiolos, Montemor-o-Novo, Portel e Vendas Novas no Alentejo Central; Alcácer do
Sal, Grândola e Santiago do Cacém no Alentejo Litoral e Barrancos no Baixo Alentejo, sendo neste
concelho que se regista a maior percentagem de área ocupada com Azinheira.
O Alentejo afirma-se como a região líder nacional (e mundial) de produção de cortiça, pelo que,

C

considerando a posição da produção nacional no mercado mundial, será inequívoca a importância
económica e social da cortiça enquanto cadeia de valor estratégica para a Região. A estratégia de
qualificação e desenvolvimento desta cadeia de valor na Região deverá ainda atender ao potencial
produtivo instalado em territórios vizinhos, nomeadamente, nas áreas de Charneca do Ribatejo como
espaços a privilegiar na constituição e desenvolvimento de um cluster nacional em torno das
atividades de produção e transformação da cortiça e no pleno aproveitamento das potencialidades
multifuncionais do sobreiro explorado em sistema de montado.
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3.4 – REGIME CINEGÉTICO
No panorama nacional, o Alentejo representa a melhor zona de caça, com maior variedade
cinegética. Nesta região, onde se encontra desde a caça à lebre, à perdiz e ao javali, encontram-se
os grandes latifúndios, onde apenas alguns caçam os animais que ali são criados.
Na área da ZIF da Ribeira de Têra existem diversas zonas de caça, onde estão representados os três

a

principais tipos: Zona de Caça Turística, Zona de Caça Associativa e Zona de Caça Municipal.

ic

4 – CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS
4.1.1 – REDE VIÁRIA FLORESTAL

pú
bl

4.1 – INFRAESTRUTURAS FLORESTAIS

A Rede viária foi demarcada com base na informação disponibilizada pelo
PMDFCI de Mora e Avis.

A Rede viária encontra-se dividida em cinco grupos:
o

Estradas Nacionais (29,21 km)

o

Estradas Municipais (12,42km)

o

Caminhos Municipais (41,95km)

o

Rede Viária florestal (504,75km)

o

Rede Viária Local (5,64km)

lta

Breve
descrição da
RVF:

Esta informação pode ser verificada no mapa n.º 13 do anexo II.

su

Densidade: 0,030km/ha

Segundo Bernardo (1992), in Almeida et al. (1995), é considerado que existe uma densidade ótima de

on

caminhos quando a densidade é de aproximadamente 30 m/ha.
Pela análise do mapa n.º 13 verifica-se que os caminhos se encontram bem distribuídos, sendo
possível aceder a qualquer espaço dentro da ZIF. Na área em estudo a densidade é de 30,0 m/ha, ou
seja, apresenta a densidade recomendada, havendo apenas a necessidade de beneficiação de

C

alguns dos caminhos existentes.

Caracterização da rede viária existente:
Existência

Presente

Ausente

Análise qualitativa

Transitável

Transitável em parte

Análise quantitativa

Suficiente

Insuficiente

Não transitável
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4.1.2 – INFRAESTRUTURAS DFCI
Faixas de Gestão de Combustíveis

REDES PRIMÁRIAS:
-

a

Ocupação e

Planeadas (ha)
Executadas (ha)

X

ic

Não
Sim

Segundo a informação disponibilizada no PMDFCI de Mora e Avis, não estão

REDES SECUNDÁRIAS:
X

Planeadas (ha)
Executadas (ha)

613,99
-

lta

Não
Sim

pú
bl

medidas de previstas FGC de rede primária na UG.
execução:

Segundo a informação disponibilizada no PMDFCI de Mora e Avis, estão
previstas as seguintes FGC da rede secundária:
Edificações (73,48) ha;

•

Aglomerados populacionais (91,19 ha);

•

medidas de

Rede viária (399,55 ha)

•

Rede elétrica de média tensão (32,53 ha)

execução:

•

Rede elétrica de alta tensão (6,02 ha)

su

•

on

Ocupação e

•

Património classificado (0,46 ha)

•

Locais arqueológicos (9,28 ha)

•

Rede geodésica (1,48 ha)

C

(ver mapa 14 do anexo II).

REDES TERCIÁRIAS:
Não
Sim

X

Planeadas (ha)
Executadas (ha)

-
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Ocupação e
medidas de
execução:

Segundo a informação disponibilizada no PMDFCI de Mora e Avis, não estão
previstas FGC de rede terciária na UG.

a

PONTOS DE ÁGUA:
Existência:
Sim

ic

Não

N.º de pontos de água:

X

31

Tipo:

Planos de água

Sim

X

Não

X

Sim

0

X

lta

Bom

Razoável

Mau

su

Estado de
conservação

Tomadas de água:

Não

Estruturas fixas

pú
bl

(Ver mapa n.º 13 do anexo II)

Todo o tipo de viaturas
Viaturas todo-o-terreno
Inacessível

on

Acessibilidade por
meios terrestres:

Acessível
Inacessível

X

C

Acessibilidade por
meios aéreos:

X

REDE DE VIGILÂNCIA E DETEÇÃO DE INCÊNDIOS
A vigilância do espaço rural visa contribuir para a redução do número de ocorrências de incêndios
florestais, identificando potenciais agentes causadores e dissuadindo comportamentos que propiciem
a ocorrência de incêndios. Esta função é assegurada por uma rede de postos de vigia cujo objetivo é
a deteção imediata do foco de incêndio, a sua localização e a comunicação rápida da ocorrência, às
entidades responsáveis pela 1ª intervenção.
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A rede de vigilância fixa é complementada por um lado com a obrigatoriedade, que qualquer pessoa
tem, de alertar as entidades competentes sempre que detete um incêndio e, por outro, pela vigilância
terrestre móvel, que cumpre funções de dissuasão, identificação de agentes causadores ou suspeitos
de incêndios e na deteção de incêndios em zonas sombra dos postos de vigia.
O Município de Mora apresenta uma boa rede de vigilância fixa, estando a generalidade do Município

a

bem visível.

ic

4.1.3 – INFRAESTRUTURAS DE APOIO À GESTÃO CINEGÉTICA

A UG é composta por diversas zonas de caça, de diversos tipos e concessionadas a diferentes
apoio à atividade venatória.

pú
bl

entidades gestoras, sendo comum a instalação de infraestruturas de fomento, compatibilização e

Dada a extensão da área da ZIF da Ribeira de Têra, não foi possível realizar o levantamento de todas
as infraestruturas associadas à gestão cinegética.

4.1.4 – INFRAESTRUTURAS DE APOIO À GESTÃO SILVOPASTORIL

Existem várias infraestruturas de apoio à gestão silvopastoril, nomeadamente cercas, bebedouros,

lta

comedouros e zonas de aparcamento de gado.

Dada a extensão da área da ZIF da Ribeira de Têra, não foi possível realizar o levantamento de todas

su

as infraestruturas associadas à gestão silvopastoril.

4.1.5 – INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO RECREIO E TURISMO

on

Não foram identificadas infraestruturas de apoio ao recreio e turismo.

C

4.2 – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA

O setor florestal é um setor chave da economia nacional. Os seus principais indicadores demonstram
uma vocação florestal dos territórios e a subsequente valorização económica das suas produções. A
região PROF-ALT, onde se enquadra a ZIF da Ribeira de Têra, embora tenha uma elevada ocupação
do seu território por espaços florestais, tal realidade não se traduz em riqueza criada na região. As
atividades transformadoras de base florestal são muito incipientes, o que também acontece na
geração de emprego, onde o maior contingente é consequência da concentração em atividades de
silvicultura e exploração florestal.
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A região PROF-ALT, embora servida por uma rica composição de espécies e de áreas de grande
dimensão, não gera riqueza económica direta relevante, bem como o emprego gerado é de baixo
nível tecnológico e técnico. A baixa intensidade das operações florestais e a fraca ocorrência de
indústrias transformadoras, associado a muito baixas densidades populacionais, de escolaridade e,
sobretudo, o acentuado envelhecimento, condicionam as expectativas para o desenvolvimento do
setor florestal nesta região.
Para lá da dimensão económica e social relevante do setor florestal, há a realçar ainda o papel

a

fundamental que o setor tem para a criação e desenvolvimento do capital natural da região (ENF,

2015). A floresta é um recurso natural renovável onde as atividades florestais contribuem

ic

positivamente e potenciam um modelo de desenvolvimento sustentável da região, pela integração
dos componentes intangíveis como os elementos sociais, culturais e ambientais. Além disso, o setor

florestal contribui igualmente para o reforço da identidade regional e para a manutenção e proteção

pú
bl

dos valores naturais, sociais e culturais da região (AIFF, 2013).

A maior parte da área da ZIF da Ribeira de Têra encontra-se incluída na sub-região homogénea
(SRH) de Montados do Alentejo Central (77,24%), existindo ainda uma parte considerável nas SRH
de Charneca do Alto Alentejo (22,03%) e Peneplanície do Alto Alentejo (0,72%) (mapa n.º 10 do
Anexo II).

lta

Sub-regiões Homogéneas

on

su

22%

Montados do Alentejo Central

1%

77%

Charneca do Alto Alentejo

Peneplanície do Alto Alentejo

C

Gráfico 1 – Sub-regiões homogéneas da ZIF da Ribeira de Têra.

SRH Montados do Alentejo Central
Pontos fortes
Elevado potencial para a atividade silvopastoril associada ao gado ovino e bovino, com produtos
de nome protegido (carne alentejana-DOP, carne

Pontos fracos
Reduzida densidade populacional e população
envelhecida
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mertolenga-DOP, carne de porco alentejanoDOP)
Elevado potencial para o desenvolvimento da
atividade cinegética, resultante de uma grande
abundância de caça e existência de vastas áreas
já concessionadas (ZCA e ZCT)

Falta de mão-de-obra qualificada – Relevo para
os operários especializados como tiradores de
cortiça
Montado envelhecido e com fraca regeneração

a

natural – Consequência de desequilíbrios na
gestão destes ecossistemas a favor de uma

Boa aptidão para o sobreiro e azinheira

ic

maximização dos rendimentos provenientes da
atividade silvopastoril (a prazo pode conduzir a
um colapso deste sistema)

ocupação

florestal,

centrada

nos

pú
bl

Elevada

povoamentos e montados de sobro e azinho
Elevada dimensão da propriedade

Existência de áreas com bom potencial para a

produção de produtos não lenhosos – cogumelos
silvestres e ervas aromáticas

lta

Charneca do Alto Alentejo

Pontos fracos
Solos com suscetibilidade à desertificação, nas

bravo, Pinheiro-manso, Eucalipto

linhas de água e locais de declive acentuado

su

Pontos fortes
Elevado potencial produtivo lenhoso – Pinheiro-

on

Bom potencial para a produção de cortiça

Montado envelhecido e com fraca regeneração
natural – Consequência de desequilíbrios na
gestão destes ecossistemas a favor de uma
maximização dos rendimentos provenientes da
atividade silvopastoril. A prazo pode conduzir a
um colapso deste sistema

Existência de áreas com bom potencial para a

C

produção de produtos não lenhosos
Potencial para o desenvolvimento da atividade
cinegética, resultante de uma grande abundância
de

caça

em

especial

os

columbídeos

cinegéticos, notando-se a existência de áreas
concessionadas (ZCA e ZCT)
Potencial para a atividade piscatória nas águas
interiores, decorrente da existência de albufeiras
com potencial para a pesca
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Região com interesse paisagístico - paisagem
com valor estético centrado no mosaico onde
alternam manchas agrícolas e florestais de
montado ou pinhais e com impacto na paisagem
Existência de áreas significativas com valor para

a

a conservação

Peneplanície do Alto Alentejo

envelhecida

Falta de mão-de-obra qualificada – Relevo para

pú
bl

Elevado potencial para a atividade silvopastoril

Pontos fracos
Reduzida densidade populacional e população

ic

Pontos fortes

Elevado potencial para o desenvolvimento da
atividade cinegética

os operários especializados como tiradores de
cortiça

Montado envelhecido e com fraca regeneração
natural – Consequência de desequilíbrios na
gestão destes ecossistemas a favor de uma

Elevada dimensão da propriedade

maximização dos rendimentos provenientes da
atividade silvopastoril. A prazo pode conduzir a

Elevada

ocupação

lta

um colapso deste sistema

florestal,

centrada

nos

montados de sobro e de azinho

Existência de áreas com bom potencial para a

su

produção de produtos não lenhosos – cogumelos
silvestres e ervas aromáticas

Interesse paisagístico - paisagem marcada pela
ocupação

florestal

existente,

centrada

nos

on

montados de sobro e azinho

A importância das potencialidades e condicionantes das 3 SRH reflete-se na hierarquização das

C

funções destas sub-regiões, apresentando-se na seguinte sequência:

1.ª função

•Produção

2.ª função •Proteção
3.ª função

•Silvopastorícia e Caça
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A UG apresenta um conjunto de funcionalidades possíveis de serem realizadas. Do leque das
funções principais, destacam-se as enumeradas de seguida.

4.2.1 – FUNÇÃO DE PRODUÇÃO
Os povoamentos florestais presentes na ZIF assumem uma importante função de produção (PD),

a

uma vez que com a implementação de PGF se pretende o aumento da área florestal, com incidência

nas áreas florestais abertas em que a presença de árvores é reduzida e também nas áreas agrícolas

ic

marginalizadas, reduzindo a erosão do solo e aumentando o coberto florestal.

A produção de madeira (PD1) é assegurada pelas florestas de pinheiro manso, pinheiro bravo,

pú
bl

eucalipto, cipreste e ainda de árvores mortas ou decrépitas de sobreiro e azinheira, tendo como
objetivos da gestão e intervenções silvícolas a condução dos povoamentos (PD11) e a proteção da
regeneração natural e das plantações (PD12).

Tendo em conta a elevada área ocupada por sobreiro, considera-se a função de produção cortiça
(PD2) presente na ZIF com o objetivo da gestão e intervenções florestais no sentido da condução do
montado e sobreiral (PD21).

Os espaços florestais de azinheira, pinheiro manso e as áreas florestais abertas de azinheira têm

lta

naturalmente presente a função de produção de frutos e sementes (PD4). Sendo, um dos objetivos
de gestão para estas áreas o de condução dos povoamentos florestais para a produção de fruto

su

(PD41).

4.2.2 – FUNÇÃO DE PROTEÇÃO

A função de proteção (PT) está também presente na ZIF da Ribeira de Têra, sobretudo no que

on

respeita à proteção da rede hidrográfica (PT1) e proteção contra a erosão hídrica e cheias (PT2).
Efetivamente o coberto florestal é muito importante como forma de proteção contra a erosão hídrica e
proteção contra cheias, promovendo uma melhor qualidade da água e proteção da rede hidrográfica.
Assim entende-se como objetivos da gestão e intervenções florestais o Ordenamento da florestal

C

para proteção da rede hidrográfica (PT11), a fixação de vertentes, correção torrencial e
amortecimento de cheias (PT21) e a Proteção e recuperação do solo (PT22).

4.2.3 – FUNÇÃO DE CONSERVAÇÃO
Como anteriormente referido, a ZIF da Ribeira de Têra encontra-se parcialmente inserida no Sítio de
Interesse Comunitário de Cabeção (SIC) e também parcialmente atravessada por um corredor
ecológico.
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Segundo o PROF a função de conservação (CONS) é a principal função deste território.
A Sub-função de conservação de habitats classificados (CONS1) encontra-se presente com o
objetivo da gestão e intervenções florestais no sentido de fomento e manutenção de habitats de
grande valor natural (CONS11).
A Conservação de espécies da flora e fauna protegida (CONS2) é direcionada para o ordenamento
florestal para a conservação da flora e fauna (CONS21), para a conservação de núcleos florísticos de
elevado valor natural (CONS22) e para a conservação e fomento de habitats para a fauna com valor

a

de conservação (CONS23).

ic

Para a zona percorrida pelo corredor ecológico aplica-se a sub-função de conservação de recursos

genéticos (CONS4), com o objetivo de gestão e intervenções florestais de Manutenção da

pú
bl

diversidade genética dos povoamentos florestais (CONS41).

4.2.4 – FUNÇÃO DE SILVOPASTORÍCIA, CAÇA E PESCA

Dentro da área em estudo, os povoamentos florestais e as zonas de matos assumem uma importante
função de suporte à atividade cinegética, presente na maior parte da área em estudo. Encontra-se
assim presente a sub-função de suporte à caça e conservação das espécies cinegéticas (SILV1),
com o objetivo da gestão e intervenções florestais de melhoria das condições de habitat, de

lta

alimentação e de proteção (SILV11).

A função de suporte da silvopastorícia e caça tem grande destaque na ZIF da Ribeira de Têra,
classificada como a terceira mais importante das funções nas SRH onde se enquadra, sendo uma

su

função com grande impacto socioeconómico. Assim, encontra-se presente a função de suporte à
pastorícia (SILV2), com os seguintes objetivos de gestão: Ordenamento de áreas de pastagem em
povoamentos florestais (SILV21), Instalação de pastagens (SILV22) e condução de pastoreio
(SILV23).

on

Existem ainda vários apiários dispersos por toda a área pelo que se aplica a função de Suporte à
apicultura (SILV3).

Na área em estudo existem barragens de área considerável onde é praticada a pesca desportiva.
Existe ainda a Pista internacional de Pesca Desportiva de Cabeção na Ribeira Raia e ainda outros

C

leitos de ribeiras onde se pode praticar a pesca desportiva, pelo que se aplica a sub-função de
suporte à pesca em águas interiores (SILV4).

4.2.5 – FUNÇÃO DE ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO E RECREIO
Quanto à função de enquadramento paisagístico, existem sítios arqueológicos, identificados no mapa
n.º 9 do anexo II, e alguns alojamentos rurais, percursos pedestres identificados, etc. Assim,
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encontra-se presente a sub-função de Enquadramento de aglomerados urbanos, sítios arqueológicos
e monumentos (RECR1), com os objetivos de gestão de enquadramento em que a área florestal está
inserida (RECR11) e Salvaguarda do património arqueológico, arquitetónico e paisagístico (RECR12).

4.2.6 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA

a

A função de recreio não se encontra presente na ZIF da Ribeira de Têra.

montado aberto de azinho e sobro, com utilização do sob coberto.

ic

Os espaços florestais da ZIF da Ribeira de Têra são atualmente dominados por povoamentos de

Tendo como base cartas de uso e ocupação do solo desde o início do século XX, é possível verificar-

pú
bl

se uma abrupta diminuição da densidade de azinheira, que outrora constituía densos povoamentos
florestais. A densidade de sobreiro foi aumentando ligeiramente até aos anos 90 do século passado,
mas, no entanto, tem vindo a diminuir até ao presente.

A área de eucalipto ganhou maior expressividade nos anos 80/90 do século passado, em áreas de
incultos e matos. Atualmente, perdeu área para o pinheiro-manso.

Com o atual contexto das alterações climáticas, utilizando um cenário RCP (Representative
Concentration Pathways), é possível verificar que as áreas onde atualmente o sobreiro tem uma

lta

aptidão regular, futuramente vão dar origem a áreas de aptidão baixa (Figura 1). A azinheira é
espécie melhor adaptada para um cenário de alterações climáticas, mantendo as zonas de boa

C

on

su

aptidão.

Figura 5 – Cartas de aptidão para o Sobreiro, na atualidade (à esquerda) e previsão no futuro (à direita).
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Segundo diversos autores, não parecem existir tendências de alterações profundas ao uso do solo;
os maiores constrangimentos e ameaças ao setor florestal do território ZIF passam pela i)
disseminação de pragas e doenças e a mortalidade que lhe está associada e pelo ii) cenário de
desertificação previsto pelos modelos globais de alterações climáticas.

Mortalidade de sobreiro e azinheira
Na tabela seguinte apresentam-se alguns dos resultados estimados durante o inventário nacional de

a

mortalidade de sobreiro e azinheira para o Alto Alentejo e Alentejo Central concelho de Mora e Avis

ic

respetivamente.

Tabela 2 - Resultados obtidos no âmbito do Inventário Nacional de Mortalidade de Sobreiro e Azinheira (Fonte:

pú
bl

Adaptado de “Inventário Nacional de Mortalidade de Sobreiro e Azinheira”):

Densidade de
árvores mortas
(arv/ha)
Azinheira Sobreiro

Grau de coberto
(%)

Concelho

Sobreiro

Avis

27,6

20,85

0,20

Mora

32,1

18,45

0,22

lta

Azinheira

su

C

on

35
30
25
20
15
10
5
0

Sobreiro

Avis

Azinheira

Sobreiro

0,33

1,17

2,12

0,39

0,89

3,33

Densidade de árvores mortas
(arv/ha)

Grau de coberto (%)
Azinheira

Índice de Mortalidade
(x10-4)

0,5

Azinheira

Sobreiro

0,4
0,3
0,2
0,1

Mora

0

Avis

Mora

Figura 6 - Representação gráfica das variáveis i) grau de coberto, ii) densidade de árvores mortas estimados
para os concelhos de Avis e Mora para as espécies florestais azinheira e sobreiro.

Os concelhos de Avis e Mora estão amplamente cobertos por povoamentos de azinheira, enquanto
que o grau de coberto de sobreiro é de menor expressão (Figura 7). Relativamente à azinheira, o
número de árvores mortas por hectare é mais elevado no concelho de Mora do que em Avis, mas
ambos registam índices de mortalidade relativamente baixos quando comparados com outros
concelhos da respetiva NUT.
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Os fenómenos cíclicos de mortalidade que atingem as florestas de montado em território ZIF,
traduzem-se na necessidade urgente de adotar boas práticas de gestão e procedimentos de
avaliação e acompanhamento do estado fitossanitário dos povoamentos. Acentuado pela fraca
regeneração e pelas tendências climatéricas atuais, o padrão de declínio começa a surgir com maior

C

on

su

lta

pú
bl

ic

a

frequência e em mais ampla distribuição.
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B - Modelo de Exploração
1 – ADEQUAÇÃO AO PROF

SRH:

Alentejo

Montados do Alentejo Central
Charneca do Alto Alentejo
Peneplanície do Alto Alentejo

a

PROF:

O PROF do Alentejo foi aprovado pela Portaria n.º 54/2019, de 11 de janeiro, e engloba agora as

ic

anteriores regiões do Alto Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo.

Estas áreas abrangidas pelos anteriores PROF são suficientemente homogéneas e partilham, em

pú
bl

larga medida, os mesmos potenciais e condicionantes ao nível do aproveitamento e da gestão dos
espaços florestais. Contudo, procurou-se conservar uma relação com os PROF agora aprovados,
através da utilização do conceito de sub-região homogénea, mantendo-se a respetiva delimitação
relativamente estável, ainda que com os necessários ajustamentos.

Contribuição para os objetivos gerais e estratégicos do PROF

Propõe-se uma gestão dos espaços florestais de forma a serem sustentáveis e multifuncionais, onde

lta

se complementam as atividades tradicionais do montado e as potencialidades provenientes da
certificação florestal, fornecendo novas oportunidades de gestão e rendimento.
O Plano de Gestão Florestal tende a contribuir para os objetivos gerais do PROF do Alentejo nos
seguintes pontos:

Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos incêndios;

•

Aumentar a resiliência dos espaços florestais relativa a riscos bióticos;

•

Promover a conservação do solo e da água em áreas suscetíveis a processos de

su

•

on

desertificação;
•

Controlar e mitigar os processos associados à desertificação;

•

Promover a melhoria da gestão florestal;

•

Aperfeiçoar a transferência do conhecimento técnico e científico mais relevante para as

C

entidades gestoras de espaços florestais;

•

Promover a conservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos;

•

Promover a certificação da gestão florestal sustentável.

Contribuição para os objetivos específicos da SRH Montados do Alentejo Central
O presente Plano de Gestão Florestal enquadra-se nos seguintes objetivos específicos e medidas da
SRH Montados do Alentejo Central:
•

Aumentar a produtividade por unidade de área;
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•

Melhorar a estrutura produtiva dos espaços florestais existentes nas suas funções produtiva e
Espécies florestais a privilegiar

silvopastoril;
Conservação da biodiversidade e riqueza paisagística;

•

Recuperação do montado de sobro e azinho e promoção da regeneração natural.
Espécies florestais a privilegiar

a

•

Aptidão Boa e Regular numa área reduzida

Azinheira (Quercus rotundifolia)

Alfarrobeira (Ceratonia siliqua)

Medronheiro (Arbutus unedo)

Carvalho-português (Quercus faginea,

Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis)

preferencialmente Q. faginea subsp. broteroi)

Sobreiro (Quercus suber)
Ripícolas*

pú
bl

Pinheiro-manso (Pinus pinea)

ic

Aptidão Boa e Regular numa área ≥ 50%

Carvalho-negral (Quercus pyrenaica)

Cipreste-comum (Cupressus sempervirens)

Cipreste-da-califórnia (Cupressus macrocarpa)
Eucalipto (Eucalyptus spp.)
Nogueira (Juglans, ssp.)

lta

Pinheiro-bravo (Pinus pinaster)

Contribuição para os objetivos específicos da SRH da Charneca do Alto Alentejo
O presente Plano de Gestão Florestal enquadra-se nos seguintes objetivos específicos e medidas da
•

su

SRH da Charneca do Alto Alentejo:

Reabilitação do potencial produtivo silvícola através da reconversão/beneficiação de
povoamentos com produtividades abaixo do potencial ou mal-adaptados às condições
ecológicas da estação;

Melhorar a estrutura produtiva dos espaços florestais existentes nas suas funções produtiva e

on

•

silvopastoril;

Conservação da biodiversidade e riqueza paisagística;

•

Recuperação das galerias ripícolas.

C

•
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Aptidão Boa e Regular numa área ≥ 50%

Aptidão Boa e Regular numa área reduzida

Carvalho-português (Quercus faginea,
Alfarrobeira (Ceratonia siliqua)

Carvalho-negral (Quercus pyrenaica)

Azinheira (Quercus rotundifolia)

Eucalipto (Eucalyptus spp.)

Castanheiro (Castanea sativa)

Medronheiro (Arbutus unedo)

Cedro-do-buçaco (Cupressus lusitanica)

Nogueira (Juglans, ssp.)

Cerejeira (Prunus avium)

Pinheiro-bravo (Pinus pinaster)

Cipreste-comum (Cupressus sempervirens)

Pinheiro-manso (Pinus pinea)

Cipreste-da-califórnia (Cupressus macrocarpa)

Sobreiro (Quercus suber)

Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis)

ic

a

preferencialmente Q. faginea subsp. broteroi)

pú
bl

Ripícolas

Contribuição para os objetivos específicos da SRH Peneplanície do Alto Alentejo
O presente Plano de Gestão Florestal enquadra-se nos seguintes objetivos específicos e medidas da
SRH Peneplanície do Alto Alentejo:
•

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

•

Reabilitação do potencial produtivo silvícola através da reconversão/beneficiação de

lta

povoamentos com produtividades abaixo do potencial ou mal-adaptados às condições
ecológicas da estação;

Preservar os valores fundamentais do solo e da água;

•

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

su

•

Espécies florestais a privilegiar
Aptidão Boa e Regular numa área reduzida

Azinheira (Quercus rotundifolia)

Alfarrobeira (Ceratonia siliqua)

Medronheiro (Arbutus unedo)

Carvalho-português (Quercus faginea,

Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis)

preferencialmente Q. faginea subsp. broteroi)

Pinheiro-manso (Pinus pinea)

Carvalho-negral (Quercus pyrenaica)

Sobreiro (Quercus suber)

Cipreste-comum (Cupressus sempervirens)

Ripícolas*

Cipreste-da-califórnia (Cupressus macrocarpa)

C

on

Aptidão Boa e Regular numa área ≥ 50%

Eucalipto (Eucalyptus spp.)
Nogueira (Juglans, ssp.)
Pinheiro-bravo (Pinus pinaster)
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Metas para 2030

Vigência do PGF

Contribuição para as
metas do PROF

SRH
Charneca
do Alto
Alentejo

SRH
Montados
do Alentejo
Central

SRH
Peneplanície
do Alto
Alentejo

Início

Final

% de espaços florestais

86

73

64

58,96

58,96

Azinheira

1

1

1

60,09

60,09

Sobreiro

1

1

1

23,85

23,85

Pinheiro manso

1

1

1

2,94

2,94

Eucalipto

1

0

0

6,86

6,86

Pinheiro Bravo

1

0

0

1,70

1,70

Outras resinosas

-

-

-

0,35

0,35

Outras folhosas

-

-

-

1,93

1,93

Matos

-

-

-

1,36

1,36

pú
bl

ic

a

composição florestal

C

on

su

lta

Nota: Metas de área das espécies possuem três níveis: (-1) – Diminuir, (0) – Manter, (1) - Aumentar
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1.1 – CARACTERIZAÇÃO GERAL E COMPARTIMENTAÇÃO DA UG EM PARCELAS
Pode-se verificar que na UG são visíveis zonas que correspondem a diferentes usos, comprovado
pelo mapa n.º 17 do anexo II.
Área (ha)

Área %)

Área florestal

11 502,30

57,85

Matos

159,59

0,80

Diverso

7 932,52

39,90

Tecido urbano contínuo predominantemente
horizontal

21,43

0,11

9,70

0,05

4,28

0,02

Espaços vazios sem construção

3,39

0,02

Instalações agrícolas

34,19

0,17

Infraestruturas para captação, tratamento e
abastecimento de águas para consumo
Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas
residuais

0,03

0,00

1,53

0,01

Rede viária e espaços associados

3,52

0,02

Instalações desportivas

1,08

0,01

Outros equipamentos e instalações turísticas

3,43

0,02

Cursos de água naturais

37,35

0,19

Lagos e lagoas interiores artificiais

2,53

0,01

Albufeiras de barragens

148,03

0,74

Albufeiras de represas ou de açudes

1,23

0,01

Charcas

10,91

0,05

Aquicultura

6,09

0,03

19 884,14

100,00

Florestal
Agrícola

Tecido edificado descontínuo

pú
bl

Tecido edificado descontínuo esparso

a

Tipo

ic

Uso do Solo

Total

C

on

su

lta

Infraestruturas

A área florestal corresponde a 57,85% do uso do solo, onde a espécie predominante é a azinheira
(60,09%). O sobreiro assume a segunda posição na área mais expressiva dentro do tipo florestal,
com 23,85%. O Eucalipto apresenta elevado potencial produtivo na SRH da Charneca do alto
Alentejo e ocupa cerca de 6,86% do espaço florestal da ZIF, sendo objetivo do PROF aumentar a
superfície por esta ocupada na SRH. As resinosas de maior interesse, pinheiro manso e pinheiro
bravo, ocupam 2,94% e 1,70%, respetivamente.
As florestas de outras folhosas ocupam 1,93% do território e as outras resinosas 0,35%.
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Existe ainda uma importante área coberta com matos 0,80% do uso total da ZIF, que se pretende
preservar.

Uso do Solo

Florestal
58%

Área Florestal (36,56 %)

Área Florestal Aberta (62,08%)
((60,00%)

ic

Agrícola
41%

a

Infrasestruturas
1%

pú
bl

Matos (1,37%)

Gráfico 2 - Distribuição do uso do solo na área da ZIF da Ribeira de Têra.

Considerando a gestão da área da ZIF como um todo, as ações Defesa da Floresta Contra Incêndios

lta

e o Controlo de Pragas e Doenças serão os dois principais objetivos orientadores. No entanto, é
também importante a inclusão dos modelos de gestão silvícola a utilizar para cada espécie, bem
como um programa operacional de operações silvícolas mínimas gerais. Estas são as ferramentas
base da gestão florestal, juntamente com a gestão conjunta de defesa da floresta.

su

Este território maioritariamente florestal é dividido em zonas que correspondem a diferentes usos. A
zona envolvente da UG é constituída por áreas agrícolas e montado de sobro e azinho.
Topograficamente os terrenos confinantes assemelham-se à UG, garantindo um enquadramento e

on

estética da paisagem (ver mapa n.º 16 do anexo II).
Com base nas condições ecológicas e nas potencialidades de produção, atendendo aos interesses e
expectativas da ZIF e tendo em conta os princípios orientadores estabelecidos no PROF, as
condicionantes e os riscos presentes, a área é organizada em três unidades operativas de gestão

C

(UOG) homogéneas, cuja localização se apresenta no mapa n.º 18 do anexo II.
A delimitação cartográfica das UOG foi realizada a uma escala territorial, incluindo áreas sem árvores
com dimensão superior a 0,5 ha que segundo o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas
(ICNF) não são consideradas florestais. Estas áreas estão em constante crescimento, pois todos os
anos, devido a pragas, doenças e outros agentes bióticos e abióticos, são realizados abates de
árvores, dando origem a clareiras e evidenciando um declínio do montado.
Nestas áreas pretende-se realizar arborizações, tendo em conta as orientações do Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Alentejo e o Sítio de Importância Comunitária de Cabeção. As ações a
realizar utilizarão compassos e espécies florestais em consonância com os instrumentos de gestão
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territorial anteriormente mencionados, assim como a vontade dos proprietários que as pretendam
realizar. Todas estas arborizações deverão ser acompanhadas de um Pedido de arborização no
âmbito do RJAAR, de acordo com a redação atual do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho.
A UOG A corresponde à área agrícola, a UOG B à área florestal aberta, a UOG C à área florestal e
UOG D à área de matos.
As UOG B e C foram divididas em talhões e parcelas tendo em conta a espécies dominantes, o tipo

a

de povoamento, o modelo de silvicultura e o tipo de intervenções a realizar.

B.1.1 – Povoamentos florestais abertos de sobreiro

o

B.2.1 - Povoamentos florestais abertos de azinheira

o

B.3.1 - Povoamentos florestais abertos de pinheiro manso

o

B.4.1 – Povoamentos abertos de outras espécies

o

B.5.1 – Povoamentos abertos de sobreiro com azinheira

o

B.6.1 – Povoamentos abertos de outras misturas

pú
bl

o

ic

A UOG B apresenta seis talhões constituídos cada um por uma parcela de gestão:

A UOG C é constituída apenas por sete talhões e com uma parcela cada:
C.1.1 – Povoamentos florestais de sobreiro

o

C.2.1 - Povoamentos florestais de azinheira

o

C.3.1 - Povoamentos florestais de eucalipto

o

C.4.1 - Povoamentos florestais de outras resinosas

o

C.5.1 - Povoamentos florestais de pinheiro bravo

o

C.6.1 - Povoamentos florestais de pinheiro manso

o

C.7.1 – Povoamentos florestais de outras resinosas

su

lta

o

1.2 – COMPONENTE FLORESTAL

on

1.2.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS POVOAMENTOS E ESPÉCIES FLORESTAIS

Talhão

C

UOG

B.1

Parcela

Tipo de
povoamento

B.1.1

Descrição das
espécies

Área
(ha)

Sobreiro

492,75

Florestal
aberto

B

B.2

B.2.1

Azinheira

5662,18

Função
dominante/ Subfunções
PD2/
PD1 PD2 PT1 PT2
SILV1 SILV2 SILV3
CONS1 CONS2
CONS4 RECR1
SILV2/
PD1 PD2 PT1 PT2
SILV1 SILV2 SILV3
CONS1 CONS2
CONS4 RECR1
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Pinheiro manso

17,77

B.4

B.4.1

Outras espécies
florestais

7,06

B.5

B.5.1

Sobreiro e
azinheira

1020,82

B.6

B.6.1

C.1

C.1.1

C.2

C.2.1

a

B.3.1

C
D

Sobreiro,
Azinheira e
Pinheiro manso

38,60

Sobreiro

1792,70

lta

su
C.3

C.3.1

C.4

C.4.1

Florestal

on

C

pú
bl

ic

B.3

PD4/
CONS1 CONS2
CONS4 PD1
SILV1 SILV3
PD1
SILV1 SILV3
SILV2/
PD1 PD2 PD4 PT1
PT2 CONS1
CONS2
CONS3 CONS4
SILV1 SILV2
SILV3
SILV4
SILV2/
PD1 PD2 PD4 PT1
PT2 CONS1
CONS2
CONS4
SILV1 SILV2
SILV3
SILV4
PD2/
PD1 PD2 PT1 PT2
SILV1 SILV2 SILV3
CONS1 CONS2
CONS4 RECR1
SILV2/
PD1 PD2 PT1 PT2
SILV1 SILV2 SILV3
CONS1 CONS2
CONS4 RECR1
PD1/
PT1 PT2 CONS4

Azinheira

871,99

Eucalipto

803,92

Salgueiro e Freixo

226,43

C.5

C.5.1

Pinheiro bravo

199,87

C.6

C.6.1

Pinheiro manso

326,99

C.7

C.7.1

Cedro do Buçaco
e outras resinosas

41,22

D.1

D.1.1

Não aplicável

159,59

Matos

PT1/
PT2 PD1
PD1
SILV1 SILV3
PD2/
PD1 PD4 PT1 PT2
SILV1 SILV3
PD1
SILV1 SILV3
CONS1/
SILV1 SILV3
CONS2 CONS4
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1.2.2 – CARACTERIZAÇÃO DO SUBCOBERTO

Matos de porte
B

7239,18

e densidade
baixa

Matos de porte
C

4263,03

e densidade

Arbutus unedo, Asparagus sp.,
Cistus crispus, Cistus ladanifer,
Cistus
monspeliensis,
Cistus
salviifolius, Crataegus monogyna,
Cytisus striatus, Erica arborea, Erica
scoparia,
Genista
triacanthos,
Lavandula sp., Phillyrea latifolia,
Pistacia
lentiscus,
Quercus
coccifera,
Rhamnus
alaternos,
Rhamnus lycioides, Rosmarinus
officinalis, Rubus sp., Stauracanthus
genistoides, Ulex sp.
Arbutus unedo, Asparagus sp.,
Cistus crispus, Cistus ladanifer,
Cistus
monspeliensis,
Cistus
salviifolius, Crataegus monogyna,
Cytisus striatus, Erica arborea, Erica
scoparia,
Genista
triacanthos,
Lavandula sp., Phillyrea latifolia,
Pistacia
lentiscus,
Quercus
coccifera,
Rhamnus
alaternos,
Rhamnus lycioides, Rosmarinus
officinalis, Rubus sp., Stauracanthus
genistoides, Ulex sp.
Arbutus unedo, Asparagus sp.,
Cistus crispus, Cistus ladanifer,
Cistus
monspeliensis,
Cistus
salviifolius, Crataegus monogyna,
Cytisus striatus, Erica arborea, Erica
scoparia,
Genista
triacanthos,
Lavandula sp., Phillyrea latifolia,
Pistacia
lentiscus,
Quercus
coccifera,
Rhamnus
alaternos,
Rhamnus lycioides, Rosmarinus
officinalis, Rubus sp., Stauracanthus
genistoides, Ulex sp.

Grau de
cobertura (%)

H média
(m)

10

0,3

30

0,4

70

1

su

lta

moderada

Espécies

a

Estratos
arbustivos

ic

Área
(ha)

pú
bl

UOG

Matos de porte

159,59

médio e

densidade

on

D

C

elevada
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1.3 – COMPONENTE CINEGÉTICA, AQUÍCOLA E APÍCOLA
1.1.6 – COMPONENTE DE
RECURSOS GEOLÓGICOS UOG
E ENERGÉTICOS1.1.5
– COMPONENTE
Designação
Observações
CINEGÉTICA, AQUÍCOLA E APÍCOLA
Em algumas áreas com
maior densidade de matos

Áreas com maior densidade de
matos

CeD

Áreas ripícolas com fauna
piscícola

B

Arbutus unedo, Asparagus sp.,
Cistus crispus, Cistus
ladanifer, Cistus
monspeliensis, Cistus
salviifolius, Crataegus
monogyna, Cytisus striatus,
Erica arborea, Erica scoparia,
Eucalyptus camaldulensis,
Eucalyptus globulus, Genista
triacanthos, Lavandula sp.,
Phillyrea latifolia, Pistacia
lentiscus, Quercus coccifera,
Quercus ilex, Quercus
lusitânica, Quercus suber,
Rhamnus alaternos, Rhamnus
lycioides, Rosmarinus
officinalis, Rubus sp.,
Stauracanthus genistoides,
Ulex sp.

CeD

Amanita caesarea, Amanita
ponderosa, Boletus aereus,
Boletus aestivalis, Boletus
edulis, Boletus pinophilus,
Cantharellus cibarius,
Cantharellus lutescens,
Cantharellus tubaeformise,
Choiromyces gangliformis,
Craterellus cornucopioides,
Lactarius deliciosus,
Macrolepiota procera,
Morchella esculenta

CeD

a

na UG e galeria ripícola

Em algumas áreas com
maior densidade de matos
na UG

Espécies presente em todo o
subcoberto

C

on

su

Flora
melífera:

B, C e D

ic

Galerias
ribeirinhas:

matos e galerias ripícolas

pú
bl

Zonas de
refúgio da
fauna:

Áreas com maior densidade de

lta

Campos de
alimentação
da fauna:

Recursos
micológicos:
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1.4 – COMPONENTE DE RECURSOS GEOLÓGICOS E ENERGÉTICOS
1.4.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS ENERGÉTICOS
Não se pretende efetuar aproveitamento da biomassa para fins energéticos.

a

1.4.2 – CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS GEOLÓGICOS

ic

Não aplicável.

Parcela

492,75

Tipo de
povoamento

Modelo de silvicultura

SB2 - Povoamento puro de Sobreiro em
montado,

para

produção

de

cortiça

e

silvopastorícia.

lta

B.1.1

Área
(ha)

Função
dominante/
Subfunções
PD2/
PD1 PD2
PT1 PT2
SILV1
SILV2
SILV3
CONS1
CONS2
CONS4
RECR1

pú
bl

2 – ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E ZONAMENTO FUNCIONAL

su
5662,18

C

on

B.2.1

SILV2/
PD1 PD2
PT1 PT2
SILV1
SILV2
SILV3
CONS1
CONS2
CONS4
RECR1
PD4/
CONS1
CONS2
CONS4
PD1
SILV1
SILV3
PD1
SILV1
SILV3

B.3.1

17,77

B.4.1

7,06

B.5.1

1020,82

SILV2/

Florestal
aberto

AZ2 - Povoamento puro de Azinheira em
montado,

para

produção

de

fruto

e

silvopastorícia.

PM1 - Povoamento puro de Pinheiro manso,
para produção de lenho e fruto.

SB.AZ - Povoamento misto de Sobreiro e
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871,99

C

on

C.2.1

C.3.1

C.4.1

C.5.1

a
ic

1792,70

-

pú
bl

C.1.1

e/ou lenho e cortiça.

SB1 - Povoamento puro de Sobreiro em

lta

38,60

Azinheira (em montado), para produção de fruto

sobreiral, para produção de cortiça.

su

B.6.1

PD1 PD2
PD4 PT1
PT2
CONS1
CONS2
CONS3
CONS4
SILV1
SILV2
SILV3
SILV4
SILV2/
PD1 PD2
PD4 PT1
PT2
CONS1
CONS2
CONS4
SILV1
SILV2
SILV3
SILV4
PD2/
PD1 PD2
PT1 PT2
SILV1
SILV2
SILV3
CONS1
CONS2
CONS4
RECR1
SILV2/
PD1 PD2
PT1 PT2
SILV1
SILV2
SILV3
CONS1
CONS2
CONS4
RECR1

803,92

PD1/
PT1 PT2
CONS4

226,43

PT1/
PT2 PD1

199,87

PD1
SILV1
SILV3

Florestal

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

EC1 - Povoamento puro de Eucalipto, em
talhadia,

para

produção

de

lenho

para

trituração.
Ri - Povoamento misto de ripícolas, para
proteção.
PB - Povoamento puro de Pinheiro bravo, para
produção de lenho.
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C.7.1

41,22

D.1.1

159,59

PM1 - Povoamento puro de Pinheiro manso,
para produção de lenho e fruto.

-

Matos

3 – PROGRAMAS OPERACIONAIS

pú
bl

Nota: Os modelos de silvicultura encontram-se no anexo VI.

-

a

326,99

ic

C.6.1

PD2/
PD1 PD4
PT1 PT2
SILV1
SILV3
PD1
SILV1
SILV3
CONS1/
SILV1
SILV3
CONS2
CONS4

3.1 – PROGRAMAÇÃO DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE (ÁREAS CLASSIFICADAS)
Sítio de Importância Comunitária (SIC) Cabeção

No Sítio Cabeção, as orientações de gestão devem ser prioritariamente dirigidas para a conservação

o

lta

de habitats de montado, de zonas de matos prioritárias (urzais higrófilos) e de ecossistemas ripícolas:
Estabelecer práticas agrícolas, silvícolas e pecuárias adequadas, conciliando a manutenção
da produção suberícola com a conservação de habitats e espécies (designadamente de

su

Halimium verticillatum). Assim, o ordenamento e gestão florestal, deverá ter em conta:
definição e implementação de modelos de uso múltiplo do montado, baseado em sistemas
extensivos; a promoção da regeneração natural; gestão de matos compatível com
conservação de espécies (desmatações seletivas e com periodicidades adequadas); podas

on

conscienciosas; conservação das manchas florestais naturais mais desenvolvidas - azinhais e
sobreirais (impedir cortes e evitar sobrepastoreio); controlo da instalação de novos
povoamentos florestais, nomeadamente condicionando arborizações com eucalipto; e o
estabelecimento de sistemas de prevenção contra incêndios.
Conservar e recuperar as linhas de água e a vegetação ribeirinha associada, bem como as

C

o

linhas de drenagem natural.

Na área do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sorraia, para além das orientações de gestão
identificadas, deverão ver-se cumpridas as exigências das boas práticas agrícolas em vigor. Importa
ainda garantir a compatibilização das atividades turísticas e recreativas com a conservação dos
habitats e espécies existentes.
As medidas de gestão específicas encontram-se na ficha do SIC, que se encontra no Anexo VII.
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3.2 – PROGRAMA DE GESTÃO LENHOSA

Parcelas

Modelo de
silvicultura

Descrição do modo de condução
Manter à perpetuidade um povoamento puro irregular, com mais de uma
função, sendo a principal a produção de cortiça e silvopastorícia.
Presença de árvores com várias classes de idade. Sempre que

B.1.1

a

necessário efetuar o controlo da vegetação espontânea, podas de
SB2

formação, descortiçamento, cortes sanitários e ações de controlo de

ic

pragas e doenças. Pretende-se realizar arborizações em áreas de

clareira que não constituam povoamentos florestais (>0,5 ha) e
adensamentos em zonas a definir com os proprietários, com as espécies

pú
bl

a privilegiar no PROF, anteriormente referidas.

Manter à perpetuidade um povoamento puro irregular, com mais de uma
função, sendo a principal a produção de fruto e silvopastorícia. Presença
de árvores com várias classes de idade. Sempre que necessário efetuar
o controlo da vegetação espontânea, podas de formação, cortes
B.2.1

AZ2

sanitários e ações de controlo de pragas e doenças. Pretende-se
realizar arborizações em áreas de clareira que não constituam

lta

povoamentos florestais (>0,5 ha) e adensamentos em zonas a definir
com os proprietários, com as espécies a privilegiar no PROF,
anteriormente referidas.

Manter à perpetuidade um povoamento puro de pinheiro manso, com a

PM1

principal função a produção de lenho e fruto. Sempre que necessário

su

B.3.1

efetuar desbaste, controlo da vegetação espontânea, cortes sanitários,
desramações e ações de controlo de pragas e doenças.

on

Manter à perpetuidade um povoamento misto irregular, com várias

-

C

B.4.1

funções. Presença de árvores com várias classes de idade. Sempre que
necessário efetuar o controlo da vegetação espontânea, podas de
formação, desramação, correção de densidades, descortiçamento,
cortes sanitários e ações de controlo de pragas e doenças. Caso se
verifique a necessidade, serão realizadas arborizações em áreas de
clareira que não constituam povoamentos florestais (>0,5 ha) e
adensamentos em zonas a definir com os proprietários, com as espécies
a privilegiar no PROF, anteriormente referidas.
Manter à perpetuidade um povoamento misto irregular, com mais de
uma função, sendo a principal a silvopastorícia e produção de e cortiça.

B.5.1

SB.AZ

Presença de árvores com várias classes de idade. Sempre que
necessário efetuar o controlo da vegetação espontânea, podas de
formação, descortiçamento, cortes sanitários e ações de controlo de
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pragas e doenças. Pretende-se realizar arborizações em áreas de
clareira que não constituam povoamentos florestais (>0,5 ha) e
adensamentos em zonas a definir com os proprietários, com as espécies
a privilegiar no PROF, anteriormente referidas.
Manter à perpetuidade um povoamento misto irregular, com várias
funções. Presença de árvores com várias classes de idade. Sempre que
necessário efetuar o controlo da vegetação espontânea, podas de
B.6.1

a

formação, desramação, correção de densidades, descortiçamento,
-

cortes sanitários e ações de controlo de pragas e doenças. Caso se

ic

verifique a necessidade, serão realizadas arborizações em áreas de
clareira que não constituam povoamentos florestais (>0,5 ha) e

adensamentos em zonas a definir com os proprietários, com as espécies

pú
bl

a privilegiar no PROF, anteriormente referidas.

Manter à perpetuidade um povoamento puro de Sobreiro em sobreiral,
C.1.1

para produção de cortiça. Sempre que necessário efetuar desbaste,

SB1

podas de formação, descortiçamento, controlo da vegetação espontânea
e ações de controlo de pragas e doenças.

Manter à perpetuidade um povoamento puro de azinheira (azinhal)
sendo a principal função a produção de fruto para alimentação de gado
e lenho. Presença de árvores com várias classes de idade. Sempre que
C.2.1

AZ1

lta

necessário efetuar o controlo da vegetação espontânea, podas de
formação, cortes sanitários e ações de controlo de pragas e doenças.
Pretende-se realizar arborizações em áreas de clareira que não
constituam povoamentos florestais (>0,5 ha) e adensamentos em zonas

su

a definir com os proprietários, com as espécies a privilegiar no PROF,
anteriormente referidas.
Manter à perpetuidade um povoamento puro de Eucalipto, em talhadia,

EC1

C

on

C.3.1

C.4.1

Ri

para produção de lenho para trituração. Sempre que necessário efetuar
o controlo da vegetação espontânea, cortes sanitários e ação de
controlo de pragas e doenças.
Manter à perpetuidade um povoamento misto de Ripícolas, para
proteção. Sempre que necessário efetuar o controlo de vegetação
espontânea, podas de formação, cortes sanitários e ações de controlo
de pragas e doenças. (Nota: Sempre que seja intervencionada uma
galeria ripícola, deverá ser pedida autorização por escrito à Agência
Portuguesa do Ambiente (APA)).
Manter à perpetuidade um povoamento puro de pinheiro bravo, com

C.5.1

PB

principal finalidade a produção de madeira. Sempre que necessário
efetuar desbastes, desramações, cortes sanitários e ações de controlo
de pragas e doenças.

C.6.1

PM1

Manter à perpetuidade um povoamento puro de pinheiro manso, com a
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principal função a produção de lenho e fruto. Sempre que necessário
efetuar desbaste, controlo da vegetação espontânea, cortes sanitários,
desramações e ações de controlo de pragas e doenças.
Manter à perpetuidade um povoamento misto irregular, com várias
funções. Presença de árvores com várias classes de idade. Sempre que
necessário efetuar o controlo da vegetação espontânea, desramação,
correção de densidades, cortes sanitários e ações de controlo de pragas
-

e doenças. Caso se verifique a necessidade, serão realizadas

a

C.7.1

arborizações em áreas de clareira que não constituam povoamentos

ic

florestais (>0,5 ha) e adensamentos em zonas a definir com os

proprietários, com as espécies a privilegiar no PROF, anteriormente
referidas.
D.1.1

pú
bl

Pretende-se manter os matos, as limpezas de matos devem ser
-

realizadas por manchas de modo a reduzir a carga combustível, sem
que seja posto em risco os habitats neles presentes.

Nota: A ação de adensamento só será permitida desde que não enquadrada em povoamento,
conforme o definido em Inventário Florestal Nacional, isto é, desde que em clareiras inferiores a
0,5ha, não ultrapassando 25% da área da parcela. Deverá ser salvaguardada uma distância de no
mínimo, equivalente ao dobro da área de projeção das copas do arvoredo existente sem mobilização

lta

do solo na ação de adensamento. Deverão ainda ser salvaguardadas faixas de 5 metros em redor
das linhas de água temporárias, 10 metros em redor das linhas de água permanentes e 30 metros

su

das barragens e albufeiras que existam na área de adensamento.

3.3 – PLANO DE CORTES

on

Plano de Cortes
Povoamentos
abrangidos
Azinheira

C

Sobreiro

Pinheiro-manso

Parcelas

B.2.1, B.5.1,

B.6.1 e C.2.1
B.1.1, B.5.1,
B.6.1 e C.1.1

Área (ha)
7 593,59
3 344,87

Descrição
Abate sanitário de árvores
mortas e decrépitas
Abate sanitário de árvores
mortas e decrépitas
Corte de exploração

B.3.1, B.6.1 e
C.6.1

383,36

Ano
Sempre que necessário
Sempre que necessário
No termo de explorabilidade
aos 80 anos

Abate sanitário de árvores
mortas, decrépitas e com

Sempre que necessário

sintomas de declínio
Pinheiro-bravo

B.6.1 e C.5.1

238,47

Corte de exploração

No termo de explorabilidade
aos 40 anos
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Abate sanitário de árvores
mortas, decrépitas e com

Sempre que necessário

sintomas de declínio
B.6.1 e C.3.1

842,52

Corte de rotação

No termo de explorabilidade
aos 10 anos

a

Eucalipto

3.4 – GESTÃO DE PASTAGENS

ic

Um dos principais rendimentos das explorações inseridas na ZIF da Ribeira de Têra passa pela
exploração silvopastoril. Assim, é de grande importância a correta utilização do sub-coberto

pú
bl

herbáceo, tendo em conta a conservação do solo e o alimento do gado.

Com o intuito de um aproveitamento eficiente deste recurso, André Voisin estabeleceu quatro leis
(Fundamentals of rational grazing voisin, 2012):
o

Tempo de repouso – Para que se atinja o máximo rendimento de uma forragem é necessário
que entre dois pastoreios sucessivos tenha ocorrido um período que permita à planta
acumular nas suas raízes reservas suficientes para uma rebentação vigorosa.

o

Tempo de ocupação – O tempo de ocupação de uma parcela deve ser o suficientemente
curto para que uma planta não seja pastoreada mais de uma vez, num mesmo período de

lta

ocupação. A pastagem nunca deve ser consumida totalmente, expondo o solo e
comprometendo nova rebentação.
o

Rendimentos máximos – Para se chegar ao rendimento máximo, é necessário que os animais

su

com maiores necessidades nutricionais tenham uma alta ingestão voluntária de forragem em
termos quantitativos e qualitativos.
o

Rendimentos regulares – De modo a cumprir com este ponto, os animais não devem
permanecer mais de três dias numa mesma parcela, sendo o ideal que o animal não

on

permaneça por mais de um dia numa parcela.
Estas leis devem ser respeitadas, a fim de tornar sustentável a exploração pecuária, perpetuando o

C

sistema de montado.

3.5 – PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS

O objetivo geral deste programa é definir as ações de defesa da floresta contra agentes bióticos e
abióticos de categoria nociva a realizar nos próximos 5 anos na Zona de Intervenção Florestal da
Ribeira de Têra.
A relevância, em termos de extensão e magnitude, das pragas e doenças associadas ao ecossistema
florestal de uma determinada região deve ser analisada à luz de: i) perspetiva histórica, em termos de
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mortalidade e práticas florestais ancestrais; ii) caraterização da situação atual; iii) perturbações e
alterações ambientais com efeitos diretos e indiretos nos usos e ocupações do solo.
Atendendo à vulnerabilidade do território ZIF à ação nociva de pragas e doenças, resultado da
combinação multifatorial entre variáveis de predisposição (caraterísticas do solo, exposição, declive,
idade do arvoredo), de aceleração (práticas de gestão, podas excessivas, compactação do solo,
mobilização do solo, com o corte associado de raízes, perda de vigor, ataques de pragas e doenças)
e de indução (alterações e extremos climáticos), define-se um programa de monitorização assente

•

Recolha de amostras

•

Observação visual do material vegetal;

•

Avaliação do estado fitossanitário.

ic

Definição de parcelas de monitorização;

pú
bl

•

a

em 4 focos de atuação:

A metodologia aqui apresentada está calibrada pelos padrões específicos e gerais propostos pelo
ICNF no documento “Monitorização do Estado Fitossanitário da Floresta em Portugal ContinentalMetodologia Expedita”. A sistematização de uma estratégia nacional de recolha de informação
permite agregar dados e construir séries espácio-temporais com significância estatística,

lta

possibilitando a produção de modelos preditivos para as próximas fases de atuação.

3.5.1 – TIPOLOGIA E DEFINIÇÃO DAS PARCELAS DE MONITORIZAÇÃO
Salvo quaisquer ajustes decorrentes dos dados obtidos ao longo deste programa, existem dois tipos
de parcelas de monitorização: i) de prospeção geral, que devem ser circulares com uma área de 2000

su

m2 (raio de 25,23 m em distância horizontal) para os povoamentos de azinheira e sobreiro, e com
área de 500 m2 (raio de 12,62 m em distância horizontal) para os povoamentos de pinheiro-manso e
eucalipto; ii) de monitorização específica, nos casos em que esteja associada uma rede de controlo

on

biotécnico, composta por binómio armadilha-feromona.
A definição das parcelas de monitorização tem por base uma malha 2x2 km sobre a área florestal da

C

ZIF.

3.5.2 – CARATERIZAÇÃO GERAL DA PARCELA

Todas as parcelas (de prospeção geral e monitorização específica) devem ser alvo de caraterização
geral, com foco nas seguintes variáveis:
1) Locais
a. Exposição dominante da parcela
b. Altitude
2) Sobre o povoamento ou bosquete
a. Composição
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b. Principais espécies
c.

Vegetação sobcoberto

d. Densidade (arv/ha)
e. Estrutura
f.

Regime cultural

g. Distribuição das árvores
h. Evidência de incêndios ou corte
Estado fitossanitário global

a

i.

Nas parcelas de monitorização específica, devem ser recolhidas as seguintes informações adicionais:
a. Densidade (un/ ha);
b. Localização (coordenadas GPS) de cada unidade;
Data da última reposição de feromona

pú
bl

c.

ic

1) Sobre a rede do binómio armadilha-feromona da parcela

2) Sobre o binómio armadilha-feromona

a. Recolha dos insetos até ao máximo de 5 operações anuais representativas do
período de voo/ emergência dos respetivos insetos;

b. Identificação da armadilha (coordenada GPS e código identificativo);
c.

Identificação do material biológico recolhido, com o correspondente código
identificativo da armadilha

i. Em laboratório, proceder à identificação e quantificação de TODOS os

lta

insetos;

ii. Registar a informação em relatório interno de monitorização e, nos casos
aplicáveis, na plataforma digital gerida pelo ICNF.

su

Se na primeira visita à parcela for detetado algum problema fitossanitário, devem selecionar-se os
exemplares a observar, definindo um percurso em linha reta onde se observem 30 árvores, com início
na árvore mais próxima do centro da parcela ou na primeira que apresente sintomas. A orientação do
percurso pode ser decidida pelo observador, mas deve manter-se a mesma em todas visitas de

on

prospeção.

Esta avaliação deve basear-se num conjunto de critérios e variáveis associados à sintomatologia de
cada praga e/ ou doença e à extensão dos danos provocados. Em termos metodológicos, parte para
uma abordagem multifuncional, cujo diagnóstico resulta do cruzamento de 2 fontes de informação:

C

árvore e respetivo material vegetal, recolha de amostras para análise.
A. Critérios de observação da árvore e material vegetal
1) Presença de agentes bióticos nocivos
2) Identificação do(s) órgão(s) afetado(s)
3) Grau de desfolha
4) Sintomas ou sinais de desfolhadores (ninhos de proteção, folhas roídas, folhas enroladas,
folhas com orifícios)
5) Grau de descoloração da copa
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6) Deformação dos tecidos (galhas, tumores/ cancros, engrossamentos, distorções)
7) Alteração da estrutura (deformações do tronco, folhas enroladas, microfilia das folhas)
8) Destruição parcial (classificação por lesão: supressão parcial dos órgãos, orifícios, galerias,
necroses)
9) Destruição completa (supressão completa ou morte)
10) Outros sinais (serrim, exsudado).

a

B. Critérios para a recolha de amostras
Sempre que existam sinais de declínio, mas não seja possível identificar claramente o agente causal,
devem recolher-se amostras para análise laboratorial. As árvores de onde é recolhido o material

ic

devem ser marcadas e georreferenciadas. As amostras devem ser identificadas através de um código

que as associe à parcela de monitorização (de prospeção geral ou monitorização específica). No

pú
bl

anexo VIII deste PGF encontram-se listados os tipos de material a recolher em função do sinal ou
sintoma detetado, bem como os protocolos específicos sobre cada técnica de recolha.

3.5.3 – CALENDARIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORIZAÇÃO

As parcelas de prospeção geral devem ser monitorizadas de 2 em 2 anos, podendo esta
periodicidade ser ajustada (alargada ou reduzida) nos casos que assim o justifiquem (grau de

lta

intensidade dos sintomas e percentagem de árvores afetadas pelo agente biótico), seguindo o
modelo geral apresentado na tabela 3. À semelhança da periodicidade, também a densidade da
malha de monitorização deve ser ajustada em função da intensidade e extensão dos sintomas de

su

declínio registados em cada campanha de amostragem.

Tabela 3 - Cronograma previsional das ações de prospeção geral (periodicidade: 2 em 2 anos, início em 2021).
Ação
Definição da

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

amostra*

on

Visitas de campo/prospeção
Elaboração de relatório

*(nº e localização das parcelas de monitorização a prospetar)

C

As parcelas de monitorização específica devem ser controladas anualmente, traduzindo-se no
máximo de 6 visitas/ ano para recolha dos insetos (estas deslocações podem ser coincidentes com
as operações de troca da feromona). O cronograma de execução das ações de instalação e remoção
do binómio, troca de feromona e recolha de insetos deve seguir o modelo geral, indicado na tabela 4.
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Tabela 4 - Cronograma previsional das ações de monitorização específica dirigidas a insetos-praga ou insetosvetor-de-doença (por exemplo, Platypus cylindrus, Lymantria dispar, Monochamus galloprovincialis):
Ação

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Instalação do binómio
Troca de feromona
Recolha de material

ic

a

Remoção do binómio

Operação

pú
bl

3.6 – PROGRAMA DE OPERAÇÕES SILVÍCOLAS MÍNIMAS

Periocidade
Bienal

Abate de árvores secas, decrépitas

Anual

Abate de árvores com sintomas de pragas ou doenças

Anual

lta

Beneficiação das Faixas de Gestão de Combustíveis

3.7 – DESCRIÇÃO TÉCNICA DAS AÇÕES PROPOSTAS

su

Operação de beneficiação do povoamento
Operação

Descrição Técnica

Sinalização da

Marcação dos exemplares que estejam escondidos e abafados pelo mato

regeneração natural

existente e que se pretendam preservar. Marcação com fita sinalizadora
da regeneração natural existente.

on

(SRN)

Seleção de árvores de
futuro (SAF)

Seleção das melhores árvores, as mais bem conformadas, com melhores
características

produção

e

convenientemente

distribuídas

no

condições

de

povoamento.
Regulação

C

de

da

densidade,

promovendo

melhores

Correção de

desenvolvimento às árvores de futuro e garantindo uma maior vitalidade

densidade excessiva

do povoamento. Corte a realizar com recurso a serra e motosserra. No

(CDE)

caso das galerias ripícolas devem ser somente retiradas as árvores que
obstruam o leito da linha de água.

Controlo de vegetação
espontânea (CVE)

Com esta operação pretende-se destruir o mato existente, de modo a
eliminar a concorrência relativamente à água e elementos nutritivos.
Pretende-se efetuar a destruição de matos por manchas sem provocar
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alterações nas camadas superficiais, não desnudando o solo e evitando a
erosão. O controlo de matos será realizado com corta matos acoplado a
um trator de potência não inferior a 90 hp. A operação manual,
complementando a limpeza mecânica, será realizada em locais onde a
mecanização não seja possível, nomeadamente junto às copas das
árvores, galerias ripícolas e em locais com maior declive será feita
utilizando enxadas, motorroçadoras de disco, etc.
Propõe-se uma adubação de cobertura recorrendo a um adubo de

fertilidade do solo

composição e quantidade recomendável, com base em análise de solos a

a

Restauração da

realizar. Será também realizada uma correção de pH do solo.

ic

(RFS)

Pretende-se instalar uma consociação de leguminosas de modo a
melhorar a estrutura do solo, diminuindo o risco de erosão e reduzindo a

Instalação cultura

incidência de matos e consequentemente a mobilização solo no futuro.

pú
bl

melhoradora (ICM)

Operação a realizar com recurso a trator de potência não inferior a 90 hp
com grade de discos leve.

A efetuar, sempre que necessário, a partir do solo, nos indivíduos
vigorosos com dominância apical, para corrigir a forma das árvores
Desramação (DR)

malconformadas. Suprimem-se os ramos de baixo para cima. A altura a
desramar nunca deverá ser superior a 1/3 da altura total. Para a

lta

realização desta operação será utlizada a motosserra e serra manual.
Redução do número de varas por toiça de eucalipto, no período de menor
possibilidade de aparecimento de novos rebentos (outubro-fevereiro).
Deverão ser mantidos os rebentos que apresentam melhor inserção na
toiça, mais vigorosos e regularmente distribuídos, e cortar os restantes,

su

Seleção de varas (SV)

selecionando 1 a 2 varas por toiça. Para a realização desta operação
será utlizada a motosserra e serra manual.
Pretende-se realizar podas de formação nas árvores jovens de modo a

on

melhorar o crescimento das árvores, aumentando qualidade vegetativa do
povoamento e, consequentemente, a sua produção. Através das podas
de formação pretende-se obter fustes direitos e elevados, com 2 a 3

C

metros de altura, o que permitirá futuramente o máximo aproveitamento
de superfícies a descortiçar. Nesta operação não deverá ser removido

Poda de formação

mais de 1/3 dos ramos vivos de cada vez. Deverá ser realizada

(PF)

considerando a totalidade da copa, com o início do processo de seleção
dos ramos no topo da mesma, seguindo gradualmente para a base, de
forma a identificar e a remover os ramos secundários que tentem
competir com o ramo principal, ramos muito verticais ou com tendência
para engrossar, e ramos muito próximos do solo. Esta operação obriga a
desinfeção de todo o material utilizado, de modo a prevenir a propagação
de pragas e doenças entre árvores. Para a realização desta operação
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será utlizada a motosserra e serra manual.
Pretende-se eliminar ramos secos ou doentes que possam ser
transmissores de pragas ou doenças dentro do povoamento.
Esta operação será realizada com o recurso a motosserras e serras,

Poda sanitária (PS)

sendo feita a desinfeção do material usado sempre que se mude de
árvore. A poda não poderá ser realizada 2 anos antes nem 2 anos depois
de a árvore ter sido descortiçada.

a

Destina-se a restabelecer o equilíbrio da copa quando esta foi afetada por
causas naturais (bióticas ou abióticas) ou anteriores práticas de condução
Poda de manutenção
(PM)

produtivas.

Operação

a

realizar

em

ic

incorretas, mantendo assim a árvores em boas condições fisiológicas e
árvores

adultas,

o

mais

espaçadamente possível, com intervalos superiores a 10 anos, nunca

pú
bl

removendo mais de ¼ da copa. Para a realização desta operação será
utlizada a motosserra e serra manual. A poda não poderá ser realizada 2
anos antes nem 2 anos depois de a árvore ter sido descortiçada.

Realizar em árvores secas, doentes, decrépitas ou dominadas, sendo
Abate sanitário (AS)

obrigatória a prévia marcação com traço a tinta indelével, ao longo de
todo o perímetro do tronco. Para a realização desta operação será
utlizada a motosserra e serra manual.

Esta operação permite aumentar o espaçamento entre as árvores,
estimulando o seu crescimento em diâmetro e proporcionar condições de

lta

Desbaste (DB)

boa frutificação à copa. Para a realização desta operação será utlizada a
motosserra e serra manual.

Efetuar preferencialmente quando a árvore estiver em estado de
dormência total. As toiças serão removidas com escavadora hidráulica

su

Arranque de toiças
(ART)

equipada com enxó.
Propõe-se a aplicação de fosetil de alumínio (Aliette Flash®), fungicida
organometálico sistémico de translocação ascendente e descendente de

on

ação preventiva e de tratamento de fungos, promovendo a estimulação

Tratamento para a

C

Fitóftora (TF)

de defesas fisiológicas da planta. Será aplicado com pulverizador de 600
litros, com uma calda de 1,7 kg de Aliette Flash® por 600 litros de água à
razão de 4,8 kg/ha. A sua aplicação o correrá no início da atividade
vegetativa (abril/maio) e será distribuído na parte aérea e no solo.
Deverão ser respeitadas e salvaguardadas as faixas de proteção às
linhas de água (10 metros para cada um dos lados).
Pretende-se colocar armadilhas para captura do inseto Lymantria dispar,

Instalação de

estando prevista a captura entre junho e agosto. A armadilha é

armadilhas para

constituída por um corpo de plástico, devendo ser colocada no seu

Limântria (IAL)

interior uma placa de cartão impermeável com cola para onde os insetos
serão atraídos e permanecerão presos. Durante o período de voo do
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inseto será colocada uma feromona.
Tratamento para a
Processionária (IAP)

Pretende-se realizar um controlo biotécnico passando pela colocação de
armadilhas iscadas com atraentes específicos para captura das
borboletas, antes do final da Primavera.

Instalação de
Nemátodo-damadeira-do-Pinheiro

Pretende-se

realizar

o

controlo

da

população

do

inseto-vetor

(Monochamus galloprovinciallis) durante o seu período de voo (abril a
outubro) por meio de armadilhas e feromonas sexuais.

a

Armadilhas para o

(IANMP)

armadilhas para
Plátipo (IAP)

cylindrus, estando prevista a captura entre abril e novembro. As
armadilhas serão apoiadas em dois tutores de ferro de 150 cm x 8 mm e

pú
bl

Instalação de

ic

Pretende-se colocar armadilhas para captura do inseto Platypus

estarão protegidas por rede de malha sol de 120 cm de altura e 40 cm de
diâmetro. Durante o período de maior deslocação do inseto será colocada
uma feromona.

Monitorização e

Pretende-se realizar a monitorização no período de voo dos insetos entre

substituição de

abril e novembro. Serão recolhidos os insetos em cada armadilha e

Colocação de tubos
protetores metálicos
(CTM_RN)

contabilizados, trocando a feromona a cada dois meses.

Uma vez que se pretende conciliar a silvopastorícia com o montado de
sobro existente e com o que se pretende instalar, serão colocadas redes

lta

feromona (MSF)

protetoras individuais na regeneração e nas novas plantas a instalar. A
rede será de malha sol eletrosoldada, com 120 cm de altura, diâmetro de
40 cm e com dois tutores de 160 cm x 8 mm (cada).

su

Operação a realizar após o corte de material lenhoso de modo a efetuar o
seu corte e destroçamento, ficando depositado no local. Esta operação
promove a fertilidade do solo por incorporação de matéria orgânica, reduz
o risco de incêndio pela eliminação/redução da biomassa vegetal e
concentração do material combustível e contribui ainda para o controlo da

on

Destroçamento de
sobrantes (DS)

erosão hídrica, diminuindo o escorrimento superficial e absorvendo o
impacto da chuva. Arranque e destroçamento das toiças no final do termo

C

de explorabilidade. Esta operação será realizada com estilhaçador de
facas.

Operações de adensamento e plantação
Piquetagem (PQ)
Ripagem (RP)

De modo a facilitar a armação do terreno e segundo as curvas de nível.
Recorrendo a ripper de um dente acoplado a trator de rastos de 120 a
150 hp, a uma profundidade de 50 cm. Esta operação justifica-se para
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facilitar a penetração das raízes e infiltração de águas no solo, formando
uma zona de retenção de água e reduzindo os problemas de stress
hídrico estival. Permitirá ainda a formação de zona de abastecimento de
elementos minerais.
Armação do terreno em vala e cômoro, recorrendo a um trator borracheiro
de 90 hp com uma charrua de um ferro reversível.
Preparação mecânica realizada em curva de nível, com duas passagens,

a

em sentidos opostos, sendo a segunda ligeiramente a montante da
Armação do Terreno

primeira, com o objetivo de aumentar as dimensões de vala e cômoro.

Esta operação melhora as condições de armazenamento de água na

ic

(AT)

vala, aumentando a sua disponibilidade e, ao mesmo tempo, disponibiliza
um cubo de terra em boas condições de arejamento e drenagem,

pú
bl

influenciando o desenvolvimento das raízes nos primeiros anos de vida e
a defesa contra a erosão.

A espécie e área a realizar nos adensamentos e plantações será a definir
com os proprietários, com as espécies a privilegiar no PROF,
anteriormente referidas.

A plantação será realizada manualmente com plantas com torrão, uma
vez que estas conservam mais facilmente a humidade à sua volta e por

Plantação (PLT)

isso são menos suscetíveis às crises de transplantação, no entanto

lta

poderá também ser realizada por sementeira. As plantas/sementes serão
dispostas no talude do cômoro, sensivelmente a ½ da sua altura total,
disponibilizando mais água em alturas de seca e prevenindo contra o
encharcamento em alturas de chuvas intensas.

su

Aplicação de inoculo com ectomicorrizas florestais, em forma de gel,

Aplicação de

favorecendo a retenção de água, a captura de nutrientes, facilitando a

micorrizas (AM)

sobrevivência nos primeiros tempos após a plantação. O inoculo aplica-se
aquando da plantação/sementeira. (ver nota explicativa no anexo X).

on

Esta proteção visa aumentar o sucesso da plantação facilitando o
enraizamento, por atenuação dos efeitos resultantes das geadas, das
alterações profundas de temperatura e regimes hídricos num curto

C

espaço de tempo. Com a colocação dos ecotubos, a planta fica sujeita a

Proteção individual de
plantas (PIP)

um

microclima

que

tende

a

favorecer

o

seu

desenvolvimento

nomeadamente no Verão, proporcionando um maior teor de humidade.
Deste modo, a atuação dos ecotubos associa duas funções: proteção
física da planta à ação dos herbívoros e a estimulação do crescimento e
desenvolvimento devido ao microclima criado dentro do tubo. Os
ecotubos a utilizar serão perfurados, biodegradáveis e com 60
centímetros de altura.

Colocação de tubos

Uma vez que se pretende conciliar a silvopastorícia com o montado de

protetores metálicos

sobro existente e com o que se pretende instalar, serão colocadas redes
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(CTM_AD)

protetoras individuais na regeneração e nas novas plantas a instalar. A
rede será de malha sol eletrosoldada, com 120 cm de altura, diâmetro de
40 cm e com dois tutores de 160 cm x 8 mm (cada).

Operações complementares ao adensamento e plantação
Prevê-se a retancha de cerca de 30% das plantas.

a

Retancha (RT)

Prevê-se a realização desta nos anos de retancha, pois nesta altura o
aparecimento de vegetação espontânea nas linhas de plantação é

ic

Sacha e amontoa (SA)

bastante comum. Operação a realizar manualmente.
Rega (RG)

pú
bl

Deverá ser realizada rega localizada na Primavera/Verão seguinte à
plantação, para melhorar consolidação da plantação. Será realizada com
cisterna de 6000 litros com apoio de duas operadoras.

Operações de exploração

Deverá ser respeitada a legislação em vigor, fixada pela redação atual do

lta

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio. Deverão ser contratados
trabalhadores experientes, não forçar a saída da cortiça, a atividade

Descortiçamento

deverá ser suspensa caso se verifiquem ventos quentes e secos ou
chuva, e no caso de árvores enfraquecidas (com desfolha elevada),

su

recomenda-se o adiamento para a campanha seguinte. O machado
deverá ser desinfetado entre árvores, para evitar a propagação de pragas
e doenças.

A colheita poderá ser mecânica ou manual, tendo como enquadramento
legal a redação atual do Decreto-Lei n.º 77/2015, de 12 de maio. A

on

Apanha de pinha de
pinheiro-manso

mesma não é permitida entre 1 de abril e 1 de dezembro.
Consiste

no

abate

das

árvores,

desrama,

toragem

e

no

seu

C

empilhamento. As árvores devem ser cortadas o mais próximo possível do

Corte de Eucalipto

solo para se obter um melhor aproveitamento da madeira, para facilitar a
rechega, e para favorecer uma boa rebentação. Para a realização desta
operação será utlizada a motosserra e serra manual ou então um
harvester.
Sempre que proceder ao abate e ou desramação de coníferas

Corte de Coníferas

hospedeiras (pinheiros, abetos, cedros, larix, píceas ou espruces,
pseudotsugas e tsugas), bem como ao transporte de madeira proveniente
do abate de coníferas, estejam estas verdes ou com a copa seca ou a
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secar total ou parcialmente, em todo território continental, é obrigatório o
preenchimento prévio do manifesto de abate, desramação e circulação de
madeira de coníferas (redação atual do Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de

Operações de instalação ou beneficiação de infraestruturas

a

agosto).

ic

Pretende-se beneficiar a plataforma, através da limpeza e regularização

da pavimentação degradada de modo a que os acessos estejam em boas
condições de circulação. As valetas e aquedutos existentes também

viária florestal (BRVF)

deverão ser beneficiados ou construídos sempre que se justifique,

pú
bl

Beneficiação de rede

respetivamente, para melhorar a drenagem de águas pluviais e para que
o curso das linhas de água não seja alterado.

Beneficiação de faixas de interrupção total de combustível sem prejuízo
da manutenção dos arvoredos de quercíneas existente, assegurando o
cumprimento da legislação de proteção do Sobreiro e da Azinheira
(Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º
155/2004, de 30 de junho) e dando cumprimento ao anexo do Decreto-Lei

lta

n.º 17/2007, de 17 de janeiro. Os aceiros serão diferenciados em

Beneficiação de rede

perimetrais e delimitadores de parcelas de gestão que, em conjunto com

divisional (BRD)

o tipo de povoamento existente, irá definir a sua largura. Em

su

povoamentos abertos, o aceiro perimetral deverá ter 10 m, e o aceiro
limitador de parcelas deverá ter entre 6 a 10 m. No caso de plantações, o
aceiro perimetral deverá ter entre 10 a 20 m, enquanto que o aceiro que
delimita parcelas de gestão deverá ter 10 m. A operação será realizada

on

com grade de discos leve acoplada a um trator de potência não inferior a
90 hp.
Beneficiação de parcelas lineares de território com 10 m de largura para
cada lado da estrada, onde se garante a remoção total ou parcial de

C

Beneficiação da FGC
da estrada municipal

biomassa florestal, através da afetação a usos não florestais e do recurso
a determinadas atividades ou a técnicas silvícolas. A operação será
realizada com grade de discos leve acoplada a um trator de potência não
inferior a 90 hp.
Beneficiação de faixas de interrupção de combustível com 50 m de

Beneficiação das FGC
das edificações

largura à volta das edificações ou instalações, medida a partir da
alvenaria exterior da edificação, onde se garante a remoção total ou
parcial de biomassa florestal, através da afetação a usos não florestais e
do recurso a determinadas atividades ou a técnicas silvícolas. A operação
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será realizada com grade de discos leve acoplada a um trator de potência
não inferior a 90 hp.
Beneficiação de faixas de interrupção de combustível numa faixa exterior
Beneficiação da FGC
de aglomerados

de proteção de largura mínima não inferior a 100 m, onde se garante a
remoção total ou parcial de biomassa florestal, através da afetação a
usos não florestais e do recurso a determinadas atividades ou a técnicas

populacionais

silvícolas. A operação será realizada com grade de discos leve acoplada

a

a um trator de potência não inferior a 90 hp.
Gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos

inferior a 10 m para cada um dos lados, onde se garante a remoção total
ou parcial de biomassa florestal, através da afetação a usos não florestais
e do recurso a determinadas atividades ou a técnicas silvícolas. A

pú
bl

Beneficiação da FGC
da rede elétrica de alta
tensão

ic

cabos condutores exteriores, acrescidos de uma faixa de largura não

operação será realizada com grade de discos leve acoplada a um trator
de potência não inferior a 90 hp.

Gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos
cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não
Beneficiação da FGC
da rede elétrica de
média tensão

inferior a 7 m para cada um dos lados, onde se garante a remoção total
ou parcial de biomassa florestal, através da afetação a usos não florestais
e do recurso a determinadas atividades ou a técnicas silvícolas. A

lta

operação será realizada com grade de discos leve acoplada a um trator
de potência não inferior a 90 hp.
Beneficiação de faixas de interrupção de combustível com pelo menos 15
m de largura ao redor do marco geodésico, onde se garante a remoção
total ou parcial de biomassa florestal, através da afetação a usos não

su

Beneficiação da FGC
da rede geodésica

florestais e do recurso a determinadas atividades ou a técnicas silvícolas.
A operação será realizada com grade de discos leve acoplada a um trator
de potência não inferior a 90 hp.

on

Beneficiação de faixas de interrupção de combustível numa faixa lateral
de terreno confinante, contada a partir dos carris externos numa largura

C

Beneficiação da FGC
da rede ferroviária

Instalação/
Beneficiação de
pontos de água (IBPA)

não inferior a 10 m, onde se garante a remoção total ou parcial de
biomassa florestal, através da afetação a usos não florestais e do recurso
a determinadas atividades ou a técnicas silvícolas. A operação será
realizada com grade de discos leve acoplada a um trator de potência não
inferior a 90 hp.
Pretende-se proceder à instalação/beneficiação de charcas na ZIF. Nos
pontos de água a instalar, pretende-se aproveitar as águas de
precipitação ou águas superficiais particulares, não ocupando o domínio
hídrico, não sendo por isso necessária a regularização da mesma.
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3.8 – CALENDARIZAÇÃO E PLANEAMENTO DAS INTERVENÇÕES

B.1.1

492,75

SRN, SAF, CVE,
RFS, ICM, PF,
PS, PM, AS, TF,
IAP, IAL, MSF,
CTM_RN, DS,
PQ, RP, AT, PLT,
AM, PIP,
CTM_AD, RT, SA,
RG, IBPA
CVE, RFS, DR,
DB, AS, DS, IAP,
IANMP, MSF
SRN, SAF, CDE,
RFS, DR, SV, PF,
PS, PM, AS, DB,
ART, DS
SRN, SAF, CVE,
RFS, ICM, PF,
PS, PM, AS, TF,
IAP, IAL, MSF,
CTM_RN, DS,
PQ, RP, AT, PLT,
AM, PIP,
CTM_AD, RT, SA,
RG, IBPA
SRN, SAF, CDE,
RFS, DR, SV, PF,
PS, PM, AS, DB,
ART, DS
SRN, SAF, CVE,
RFS, ICM, PF,
PS, PM, AS, TF,
IAP, IAL, MSF,
CTM_RN, DS,
PQ, RP, AT, PLT,
AM, PIP,
CTM_AD, RT, SA,
RG, IBPA
SRN, SAF, CVE,
RFS, ICM, PF,
PS, PM, AS, TF,
IAP, IAL, MSF,
CTM_RN, DS,
PQ, RP, AT, PLT,
AM, PIP,
CTM_AD, RT, SA,
RG, IBPA
CVE, RFS, SV,
ART, DS

5662,18

B.3.1

17,77

B.4.1

7,06

38,60

on

B.6.1

1020,82

su

B.5.1

1792,70

C

C.1.1

C.2.1

871,99

C.3.1

803,92

3.º Quinquénio

4.º Quinquénio

SRN, SAF, CVE,
RFS, PF, PS, AS,
MSF, CTM_RN,
DS

SRN, SAF, CVE,
RFS, ICM, PF,
PS, PM, TF, AS,
MSF, CTM_RN,
DS, PQ, RP, AT,
PLT, AM, PIP,
CTM, RT, SA,
RG, IBPA

SRN, SAF, CVE,
RFS, PF, PS, AS,
MSF, CTM_RN,
DS

CVE, RFS, DR,
DB, AS, DS, IAP,
MSF
SRN, SAF, CDE,
RFS, DR, SV, PF,
PS, PM, AS, DB,
ART, DS

CVE, RFS, DR,
DB, AS, DS, IAP,
IANMP, MSF
SRN, SAF, CDE,
RFS, DR, SV, PF,
PS, PM, AS, DB,
ART, DS

CVE, RFS, DR,
DB, AS, DS, IAP,
MSF
SRN, SAF, CDE,
RFS, DR, SV, PF,
PS, PM, AS, DB,
ART, DS

SRN, SAF, CVE,
RFS, PF, PS, AS,
MSF, CTM_RN,
DS

SRN, SAF, CVE,
RFS, ICM, PF,
PS, PM, TF, AS,
MSF, CTM_RN,
DS, PQ, RP, AT,
PLT, AM, PIP,
CTM, RT, SA,
RG, IBPA

SRN, SAF, CVE,
RFS, PF, PS, AS,
MSF, CTM_RN,
DS

SRN, SAF, CDE,
RFS, DR, SV, PF,
PS, PM, AS, DB,
ART, DS

SRN, SAF, CDE,
RFS, DR, SV, PF,
PS, PM, AS, DB,
ART, DS

SRN, SAF, CDE,
RFS, DR, SV, PF,
PS, PM, AS, DB,
ART, DS

SRN, SAF, CVE,
RFS, PF, PS, AS,
MSF, CTM, DS

SRN, SAF, CVE,
RFS, ICM, PF,
PS, PM, TF, AS,
MSF, CTM, DS,
PQ, RP, AT, PLT,
AM, PIP, CTM,
RT, SA, RG, IBPA

SRN, SAF, CVE,
RFS, PF, PS, AS,
MSF, CTM_RN,
DS

SRN, SAF, CVE,
RFS, PF, PS, AS,
MSF, CTM_RN,
DS

SRN, SAF, CVE,
RFS, ICM, PF,
PS, PM, TF, AS,
MSF, CTM_RN,
DS, PQ, RP, AT,
PLT, AM, PIP,
CTM, RT, SA,
RG, IBPA

SRN, SAF, CVE,
RFS, PF, PS, AS,
MSF, CTM_RN,
DS

CVE, RFS, SV,
ART, DS

CVE, RFS, SV,
ART, DS

CVE, RFS, SV,
ART, DS

lta

B.2.1

2.º Quinquénio

a

1.º Quinquénio

ic

Área (ha)

pú
bl

Parcelas
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226,43

C.5.1

199,87

C.6.1

326,99

C.7.1

41,22

CDE, CVE, DS

-

CDE, CVE, DR,
AS, DS, IANMP,
MSF
CVE, RFS, DR,
DB, AS, DS, IAP,
IANMP, MSF
CDE, CVE, DR,
AS, DS

CDE, CVE, DR,
AS, DS, MSF
CVE, RFS, DR,
DB, AS, DS, IAP,
MSF
CDE, CVE, DR,
AS, DS

CDE, CVE, DS
CDE, CVE, DR,
AS, DS, IANMP,
MSF
CVE, RFS, DR,
DB, AS, DS, IAP,
IANMP, MSF
CDE, CVE, DR,
AS, DS

CDE, CVE, DR,
AS, DS, MSF
CVE, RFS, DR,
DB, AS, DS, IAP,
MSF
CDE, CVE, DR,
AS, DS

a

C.4.1

ic

Observações complementares:

Os momentos das operações de gestão dos povoamentos ficam condicionados aos fatores

pú
bl

socioeconómicos e intrínsecos da espécie, aos padrões de competição estabelecidos e às condições
climáticas. As normas de gestão ativa e restrições na restauração de galerias ripícolas encontram-se

C

on

su

lta

no anexo V.
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