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1. ENQUADRAMENTO 
 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica que tem por objetivo contribuir para assegurar a biodiversidade através da 

conservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens no território da União Europeia. Trata-se de um 

instrumento político fundamental em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade resultando da aplicação da 

Diretiva das Aves (Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril) e da Diretiva Habitats (Diretiva n.º 92/43/CEE, do 

Conselho, de 21 de maio).  

Esta rede integra Zonas de Proteção Especial (ZPE), criadas ao abrigo da Diretiva Aves, que se destinam a garantir a 

conservação das espécies de aves e seus habitats, e por Zonas Especiais de Conservação (ZEC), ao abrigo da Diretiva 

Habitats, que visam assegurar a conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna, dos anexos das 

mesmas Diretivas. 

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, 

efetua a transposição para o direito interno das Diretivas Aves e Habitats, estabelecendo os mecanismos necessários à gestão 

da Rede Natura. Nos termos deste diploma, os instrumentos de gestão territorial aplicáveis devem incorporar as medidas 

necessárias para garantir a conservação dos habitats e das populações das espécies que fundamentaram a classificação das 

ZEC e das ZPE.  

Com a aprovação do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000)1 foram estabelecidas medidas e orientações de gestão 

para as áreas classificadas como Sítios da Lista Nacional (um estatuto atribuído na fase intermédia do processo de inclusão 

na Rede Natura 2000) e as Zonas de Proteção Especial (ZPE) que constituem a Rede Natura 2000 em Portugal. 

O PSRN2000 é um instrumento de gestão territorial, que visa a salvaguarda e valorização dos Sítios de Importância 

Comunitária (SIC) e das ZPE, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas 

áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão da biodiversidade. 

Este Plano foi desenvolvido para o território nacional a uma macroescala (1:100.000), dele constando a identificação e 

caracterização dos habitats naturais e seminaturais e das espécies da flora e da fauna presentes nos Sítios e ZPE que 

integram a Rede Natura 2000. A cartografia de suporte ao PSRN2000 deve ser considerada como um instrumento de 

orientação e enquadramento indicativo, atendendo à sua escala de referência e à necessidade de atualização contínua. 

Consta igualmente do PSRN 2000 a definição de um conjunto de orientações estratégicas para a gestão territorial das áreas 

que integram a Rede Natura, tendo em consideração os valores naturais que nelas ocorrem, com vista a garantir a sua 

conservação num horizonte temporal de médio e longo prazo. 

A articulação do PSRN 2000 com os demais instrumentos de gestão territorial concretiza-se nos termos previstos no 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), através da integração das medidas e orientações de 

gestão nele preconizadas. Paralelamente, deverão também ser consideradas as opções estratégicas definidas na Estratégia 

Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade2, designadamente: 

                                                           
1 O PSRN 2000 foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho. 
2 Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, 7 de maio 
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 Melhorar o estado de conservação do património natural. 

 Promover o reconhecimento do valor do património natural. 

 Fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade pela sociedade. 

O concelho de Montemor-o-Novo é abrangido por duas áreas que integram a Lista Nacional de Sítios, 

designadamente o Sítio do Monfurado (PTCON0031)3 e o Sítio de Cabrela4 (PTCON0033), pelo que as orientações de 

gestão estabelecidas no âmbito do Plano Setorial da Rede Natura devem ser integradas nos instrumentos de gestão territorial 

de âmbito municipal, nomeadamente, no Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo, de modo a conservar e valorizar o 

património natural existente nestas áreas, a uma escala local. 

Face ao exposto, é objetivo do presente documento apresentar a forma como as orientações do PSRN 2000 foram 

transpostas para o PDM de Montemor-o-Novo e avaliar a sua conformidade.  

                                                           
3 O Sítio do Monfurado foi classificado através da Resolução de Conselho de Ministros nº 76/00, de 5 de julho. 
4 O Sítio de Cabrela foi classificado através da Resolução de Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto. 
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Figura 1 - Âmbito territorial dos sítios de Monfurado e de Cabrela 

Fonte: CMMMN / ICNF (adaptado) 
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2. TRANSPOSIÇÃO DAS 
ORIENTAÇÕES - ASPETOS 
METODOLÓGICOS 

 

Na transposição das orientações do PSRN2000 para o PDM foram seguidas as orientações do documento “Integração das 

Orientações de Gestão do Plano Setorial da Rede Natura 2000 nos Planos Municipais de Ordenamento do Território”, assim 

como as decorrentes do ponto 7.3 do PSRN 2000 (Metodologia de adaptação dos Planos Especiais de Ordenamento do 

Território Planos Municipais de Ordenamento do Território).  

A metodologia geral de integração do conjunto de orientações e disposições constantes do PSRN2000 no âmbito da revisão 

do PDM foi a seguinte: 

 1. Transposição dos limites dos Sítios, para a escala de elaboração do PDM, tendo os mesmos sido vertidos 

para a Planta de Condicionantes. No caso do Sítio de Monfurado, foi considerado o limite já adaptado ao 

território, aprovado no âmbito do PIERSM.  

 2. Análise do conteúdo das fichas dos Sítios de Cabrela e de Monfurado, bem como da informação disponível 

relativa aos valores naturais identificados no PSRN2000, no Plano de Intervenção em Espaço Rural do Sítio 

de Monfurado (PIERSM)5 e na Cartografia de habitats nas ZRN da ITI do Alentejo6 disponibilizada pelo ICNF; 

 3. Aferição da informação cartográfica referente à ocorrência e distribuição dos valores naturais constantes 

nas Fichas de Sítios do PSRN2000, tendo por base a cartografia disponível à escala do PDM; 

 4. Identificação das orientações de gestão preconizadas no PSRN2000 para os valores naturais existentes 

nos SIC, bem como as disposições anteriormente definidas no PIERSM (Ex: Orientações mais restritivas para 

áreas de abrigos de morcegos e carvalhos); 

 5. Consideração dos valores naturais na classificação e qualificação dos solos e integração das áreas de 

ocorrência dos mesmos (ou necessárias à sua conservação) na Estrutura Ecológica Municipal (EEM).  

 6. A definição dos parâmetros de ocupação e de utilização do solo, assegurando a compatibilização das 

funções de conservação, com os usos produtivos, o recreio e o bem-estar das populações. 

 7. Articulação e compatibilização do conjunto de orientações de gestão decorrentes do PSRN 2000 e das 

medidas aplicáveis aos habitats e espécies identificadas, com as disposições do Plano Diretor Municipal; 

  

                                                           
5 PIER do Monfurado - Aviso n.º 3453/2011 (Diário da República, 2ª Série, n.º 22, de 11 de fevereiro de 2011). 
 
6 Cartografia de habitats nas ZRN da ITI do Alentejo. Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL). Instrumentos de Programação e 

Gestão  para  Intervenções Territoriais Integradas, acção 2.4.2. do PRODER. Componentes agro-ambientais e silvo-ambientais da Intervenção Territorial 
Integrada de Zonas de Rede Natura do Alentejo (ITI ZRNA), acção 2.4.13 do PRODER Fevereiro de 2017. 
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3. SÍTIO DO MONFURADO  

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO  

O Sítio de Importância Comunitária de Monfurado – SIC Monfurado (PTCON0031) foi classificado através da Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 de julho, numa abrangência territorial total da ordem dos 23946 hectares abrangendo 

parte os concelhos de Montemor-o-Novo e Évora. 

A área do concelho de Montemor-o-Novo que se encontra integrada no SIC Monfurado assume uma expressão 

territorial de 16340 hectares, correspondendo a cerca de 6 % do território concelhio e a cerca de 32% da área total do 

SIC. 

De acordo com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, no SIC Monfurado, predominam os montados (habitat 6310) 

extensos e em bom estado de conservação, maioritariamente de sobro (Quercus suber) mas também de azinho 

(Quercus rotundifolia), ocorrendo igualmente a presença de montados mistos em zonas mais restritas. No sobcoberto 

apresentam-se arrelvados mediterrânicos xerófilos, de floração primaveril ou estival, onde aparece com grande predomínio a 

Poa bulbosa (6220*).  

Marcam igualmente presença no Sítio os montados mistos de sobro e carvalho-negral (Quercus pyrenaica), 

apresentando aqui esta última espécie o limite sul da sua área de distribuição. Regista-se ainda a presença de alguns 

sobreirais (9330) de pequena dimensão. Neste SIC ocorrem os melhores exemplos de comunidades de espinhais de 

Calicotome villosa (5330), matagais densos que em território nacional surgem em exclusivo na região de Évora. 

O Sítio do Monfurado é atravessado por inúmeras ribeiras, a elas se associando vegetação ripícola de amiais (91E0*) 

e salgueirais (92A0), num estado de conservação que se considera razoável, nelas se observando a presença de 

comunidades de ranúnculos flutuantes (3260), de Potamogeton (3150), bem como vegetação bentónica de Chara (3140). 

No que respeita à fauna, estamos na presença de uma zona de elevada importância para os quirópteros, onde se salienta 

o morcego-rato-grande (Myotis myotis) (criação e hibernação), bem como o morcego-de-ferradura-mourisco 

(Rhinolophus mehelyi) (hibernação). As áreas de montado assumem um papel essencial enquanto zonas de 

alimentação destas espécies, assim como para o rato de Cabrera (Microtus cabrerae), espécie que regista neste Sítio 

numerosas colónias. 

O Sítio do Monfurado apresenta ainda características de habitat privilegiadas ou suscetíveis de serem potenciadas com o 

intuito de promover a ocorrência de lince-ibérico (Lynx pardinus) ou permitir a sua reintrodução num horizonte 

temporal de médio/longo prazo, num programa integrado com os Sítios envolventes. 

Em matéria de ictiofauna, importa destacar a presença da boga-portuguesa (Chondrostoma lusitanicum), endemismo 

lusitano que se apresenta criticamente em perigo. 

Os quadros seguintes identificam os habitats naturais e seminaturais, flora e fauna cuja presença ocorre no SIC de Monfurado 

tal como referido no PSRN2000 (Ficha do Sítio). 
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Quadro 1 - Habitats naturais e seminaturais | Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24/02 – Sítio de Monfurado 

Código 
Habitat Habitat 

3140 Águas oligomesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp. 

3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition 

3170* Charcos temporários mediterrânicos 

3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion 

3270 Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da Bidention p.p. 

3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion c/ cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba 

4030 Charnecas secas europeias 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

6310 Montados de Quercus spp de folha perene 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

6430 Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino 

8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica 

8310 Grutas não exploradas pelo turismo 

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 

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

92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 

9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

9330 Florestas de Quercus suber 

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

Nota: A negrito * - habitats prioritário                                                           Fonte: www.icnf.pt 

Quadro 2 - Espécies de Flora | Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24/02 – Sítio de Monfurado 

Código Espécie Nome comum  Anexos 

1593 Halimium verticillatum  II, IV 

1851 Hyacinthoides vicentina  Jacinto-vicentino II, IV 

1434 Salix salvifolia ssp. australis  Borrazeira-branca, Salgueiro-branco, Salgueiro-folhas-de-salva, Sazeiro, Vimeiro-folhas-de-salva II, IV 

Fonte: www.icnf.pt 

Quadro 3 - Espécies de Fauna | Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24/02 – Sítio de Monfurado 

Código Espécie Nome Comum Anexos 

1065 Euphydryas aurinia  Fritilária dos lameiros II 

1128 Chondrostoma lusitanicum Boga-Portuguesa II 

1116 Chondrostoma polylepis Boga II 

1123 Rutilus alburnoides  Ruivaca II 

1221 Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico II, IV 

1355 Lutra lutra Lontra-europeia II, IV 

1362 Lynx pardinus7 Lince Ibérico II, IV 

1338 Microtus cabrerae  Rato de Cabrera II, IV 

1308 Barbastella barbastellus  Morcego-negro II, IV 

1310 Miniopterus schreibersi  Morcego-de-peluche II, IV 

1323 Myotis bechsteinii  Morcego-de-Bechstein II, IV 

1324 Myotis myotis Morcego-rato-grande II, IV 

1305 Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura mediterrânico II, IV 

                                                           
7 Ocorrência não confirmada; contudo, no âmbito do programa recuperação da espécie, e numa perspetiva integrada com as áreas envolventes, este Sítio 
pode vir a desempenhar um papel importante ao proporcionar as condições de habitat adequadas 
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Código Espécie Nome Comum Anexos 

1304 Rhinolophus ferrumequinum  Morcego-de-ferradura-grande II, IV 

1303 Rhinolophus hipposideros  Morcego-de-ferradura pequeno II, IV 

1302 Rhinolophus mehelyi  Morcego-de-ferradura-mourisco II, IV 

Fonte: www.icnf.pt 

Nota: A negrito - espécies prioritários 

Quadro 4 - Outras espécies dos Anexos B-IV e B-V do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24/02– Sítio de Monfurado 

 Espécie Nome Comum Anexos 

Flora 
Narcissus bulbocodium Campainha-amarela  V 

Ruscus aculeatus Gilbardeira V 

Fauna 

Alytes cisternasii  Sapo-parteiro-ibérico IV 

Bufo calamita Sapo-corredor IV 

Coluber hippocrepis  Cobra-de-ferradura IV 

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo IV 

Hyla arborea Rã-arborícola-europeia; Rela IV 

Hyla meridionalis Rela-meridional IV 

Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra IV 

Triturus marmoratus Tritão-marmoreado IV 

Eptesicus serotinus Morcego-hortelão IV 

Felis silvestris  Gato-bravo IV 

Myotis nattereri  Morcego-de-franja IV 

Myotis daubentonii  Morcego-de-água IV 

Nyctalus leisleri  Morcego-arborícola-pequeno IV 

Pipistrellus pygmaeus  Morcego-pigmeu IV 

Pipistrellus kuhli Morcego-de-Kuhl IV 

Plecotus austriacus  Morcego-orelhudo-cinzento IV 

Fonte: www.icnf.pt 

Tendo por base a informação disponibilizada na Ficha do Sítio do PSRN 2000, pode constatar-se que o Sítio do Monfurado 

é maioritariamente constituído por áreas agrossilvopastoris e por áreas agrícolas arvenses, que abrangem, 

respetivamente, 59,09 % e 23,33 % da área, conforme quadro seguinte.  

Quadro 5 - Principais usos e ocupação do território – Sítio de Monfurado 

Tipo de Uso do Solo Área (ha) Percentagem (%) 

Áreas agrossilvopastoris 14108,67 59,09 

Áreas agrícolas arvenses 5571,967 23,33 

Áreas agrícolas arbóreo-arbustivas 2396,284 10,04 

Matos e Pastagens naturais 551,348 2,31 

Floresta 943,07 3,95 

Zonas húmidas 231,408 0,97 

Outros (áreas urbanas e industriais, áreas sem coberto vegetal) 71,182 0,30 

Não classificado 4,265 0,02 

Fonte: Ficha de Sítio, www.icnf.pt 

Os principais fatores de ameaça identificados no âmbito do PSRN 2000 são a intensificação da agricultura; abandono 

do pastoreio extensivo; degradação de troços de ribeiras devido a utilização agrícola das margens, pisoteio por gado 
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e poluição da água (por agropecuárias intensivas); intervenções nos cursos de água (regularizações, corte de vegetação, 

represamentos); florestação com exóticas; incêndios florestais; construção de vias rodoviárias.  

3.2. ORIENTAÇÕES DE GESTÃO  

De acordo com o determinado pelo PSRN2000, as orientações de gestão estabelecidas para o Sítio do Monfurado 

deverão ter em consideração duas linhas de atuação prioritárias, designadamente: 

1. Acompanhamento das ações de ordenamento e gestão florestal, designadamente através da proteção das áreas 

de montado. A proteção requerida será assegurada evitando lavouras profundas (mobilizações), uma vez que estas ações 

resultam na destruição das raízes pastadeiras e contribuem potencialmente para doenças e mesmo para a morte dos 

sobreiros. Em algumas áreas de montado pode ser necessário controlar a dinâmica vegetal, nomeadamente através de ações 

de pastoreio adequado e desmatações seletivas; 

2. Assegurar a preservação das linhas de água e respetiva vegetação ribeirinha associada, no sentido de salvaguardar 

o seu continuum natural, designadamente através da melhoria da qualidade da água; condicionamento da realização de obras 

de compartimentação dos leitos, de regularizações e do corte de vegetação ribeirinha, sem prejuízo da realização das 

intervenções de limpeza necessárias ao adequado escoamento. Deverá igualmente ser condicionado o acesso do gado e do 

uso agrícola nas bandas ripícolas e promover a recuperação das galerias ripícolas que se apresentem degradadas. 

Tendo em presença a crescente procura de cariz urbano e turístico das áreas abrangidas pelo Sítio, deverá ser desenvolvido 

um modelo de planeamento sustentável, no sentido de minimizar os problemas de fragmentação de habitats em 

resultado da realização de intervenções de natureza construtiva, sendo igualmente de acautelar o ordenamento das 

atividades de recreio e lazer (designadamente atividades motorizadas), tendo em consideração a salvaguarda das áreas 

que apresentam uma maior sensibilidade. Tendo por base o PSRN2000, identificam-se seguidamente as orientações de 

gestão para o Sítio do Monfurado. 

Quadro 6 - Orientações de gestão - Sítio do Monfurado 

Ref.ª ORIENTAÇÕES DE GESTÃO HABITATS E VALORES NATURAIS 

AGRICULTURA E PASTORÍCIA 

58a Adotar práticas de pastoreio específicas 

3170*; 3270; 5330; 6310; 6430; 91B0; Microtus cabrerae, Halimium verticillatum (pastoreio de percurso) 

Euphydryas aurinia* (baixo encabeçamento, preferencialmente bovinos) 

Mauremys leprosa (salvaguardar do pastoreio os locais mais sensíveis) 

58  Manter práticas de pastoreio extensivo 
3280; 4030; 6220*; 6310; Lynx pardinus*; Barbastella barbastellus; Miniopterus schreibersi; Myotis 
bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
hipposideros; Rhinolophus mehelyi 

59 Salvaguardar de pastoreio 

9330; 9340 

91E0*; Salix salvifolia ssp. australis (condicionar o acesso do gado a determinados troços das margens das 
linhas de águas, definindo áreas de bebedouro e salvaguardando as áreas de ocorrência mais importantes) 

49 Assegurar mosaico de habitats 
Euphydryas aurinia* (áreas mais abertas, de prados e pastagens, alternadas com zonas não 
cortadas/abandonadas recentemente) Lynx pardinus* (matagais e bosques mediterrânicos, intercalados com 
áreas abertas de pastos e zonas agrícolas) 



 
 

 
 

 

  
9 

VOL III RELATÓRIO DE CONFORMIDADE COM O PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Ref.ª ORIENTAÇÕES DE GESTÃO HABITATS E VALORES NATURAIS 

Microtus cabrerae (intercalar vegetação alta e rasteira, com arbustos espinhosos. Zonas de pastoreio e áreas 
agrícolas extensivos, em associação com diferentes classes sucessionais de floresta, com abundante estrato 
herbáceo) 

Barbastella barbastellus; Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus 
euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi (bosquetes, 
sebes e matos, intercalados com zonas mais abertas de pastagens e zonas agrícolas) 

128 
Conservar / promover sebes, bosquetes e 
arbustos 

Euphydryas aurinia*; Microtus cabrerae (em áreas mais abertas, com o objetivo de criar locais de refúgio e 
reprodução) 

Barbastella barbastellus; Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus 
euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi (em áreas mais 
abertas, para aumentar a diversidade de presas e facilitar deslocações na paisagem) 

Lutra lutra (promover a manutenção/criação de sebes e bordaduras de vegetação natural na periferia das 
zonas húmidas) 

45 
Manter / melhorar ou promover manchas de 
montado aberto 

Microtus cabrerae; Miniopterus schreibersi; Myotis myotis; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
hipposideros 

115 
Assegurar a manutenção de usos agrícolas 
extensivos 

Microtus cabrerae 

124 Condicionar a intensificação agrícola 
Euphydryas aurinia*; Microtus cabrerae; Barbastella barbastellus; Miniopterus schreibersi; Myotis 
bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
hipposideros; Rhinolophus mehelyi 

116 Condicionar mobilização do solo  

3170*; 5330; 6220* 

Hyacinthoides vicentina (manutenção através de gradagens das pastagens de escala da parcela agrícola, 
sobre solos arenosos; evitar a utilização de arados de lâminas profundas) 

146 Condicionar queimadas  
Euphydryas aurinia* (particularmente nas fases de ovo e crisálida) 

Microtus cabrerae (não efetuar queimadas nas zonas mais sensíveis) 

52 
Condicionar uso de agroquímicos / adotar 
técnicas alternativas  

Euphydryas aurinia*; Barbastella barbastellus; Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis 
myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus 
mehelyi 

Hyacinthoides vicentina (evitar utilização de herbicidas nas pastagens; por precaução, devem ser mantidos 
os níveis estritamente indispensáveis considerando o efeito cumulativo de estrumes devido à permanência do 
gado) 

52x 
Condicionar uso de agroquímicos / adotar 
técnicas alternativas em áreas contíguas ao 
habitat 

3150; 3170*; 3260; 3270; 3280; Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Lutra lutra; 
Mauremys leprosa; Rutilus alburnoides 

51a 
Outros condicionamentos específicos a 
práticas agrícolas 

Hyacinthoides vicentina (à escala da parcela, evitar o uso agrícola dirigido para a produção de hortícolas, 
forrajeiras, pequenos frutos, hidroponia, etc.) 

Euphydryas aurinia* (determinar períodos de corte compatíveis com a manutenção das populações, o que 
implica geralmente retardar o corte da vegetação, de forma a não coincidir com os períodos larvar-crisálida) 

100 Condicionar expansão do uso agrícola 5330; 6420; 9330; 9340 

SILVICULTURA 

40 
Conservar / recuperar povoamentos 
florestais autóctones  

Euphydryas aurinia*; Lynx pardinus*; Barbastella barbastellus; Miniopterus schreibersi; Myotis 
bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
hipposideros; Rhinolophus mehelyi (com um sobcoberto diversificado) 

43 
Conservar / recuperar vegetação dos 
estratos herbáceo e arbustivo 

Euphydryas aurinia*; Lynx pardinus*; Microtus cabrerae; Barbastella barbastellus; Miniopterus 
schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; 
Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi; Halimium verticillatum 

Salix salvifolia ssp australis (manter elevados níveis de naturalidade no sobcoberto de povoamentos 
ripícolas) 

44 Promover áreas de matagal mediterrânico 
9330; 9340; Lynx pardinus*; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
hipposideros; Rhinolophus mehelyi 

127 
Manter árvores mortas ou árvores velhas 
com cavidades 

Barbastella barbastellus; Myotis bechsteinii 

51b Adotar práticas silvícolas específicas 

6310; 91B0; 91E0*; 9230; 9240; 92A0; 9330; 9340 

5330 (condicionar operações de desmatação) 

Halimium verticillatum (desmatações seletivas com recurso a corta-matos preferencialmente na época de 
frutificação; adequação do intervalo de tempo entre desmatações que permita a instalação e permanência 
desta espécie) 

48 Promover a regeneração natural 6310; 91B0; 91E0*; 9230; 9240; 9330; 9340 
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Ref.ª ORIENTAÇÕES DE GESTÃO HABITATS E VALORES NATURAIS 

65 Condicionar a florestação 

5330; 8220; 9330; 9340; Halimium verticillatum; Hyacinthoides vicentina 

Lynx pardinus* (em áreas consideras prioritárias) 

Microtus cabrerae (condicionar a conversão do uso do solo para florestação em áreas com colónias 
identificadas) 

66 Proibir a florestação 91B0 

63 Reduzir risco de incêndio 

5330; 91E0*; 9230; 9240; 9330; 9340; Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Euphydryas 
aurinia*; Lynx pardinus*; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Microtus cabrerae; Barbastella barbastellus; 
Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi; Rutilus alburnoides 

CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURAS 

140 
Apoiar tecnicamente o alargamento de 
estradas e a limpeza de taludes 

Euphydryas aurinia* (em áreas mais sensíveis, efetuar estes trabalhos em função do ciclo de vida da espécie) 

Microtus cabrerae (em áreas onde forem identificadas colónias) 

134 Condicionar a construção de infraestruturas 

4030; 5330; 6220*; 8220; 9330; 9340 

Lynx pardinus* (condicionar a construção de grandes infra-estruturas em áreas prioritárias) 

Barbastella barbastellus; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
hipposideros; Rhinolophus mehelyi (localização dos nós das autoestradas em relação aos abrigos de 
importância nacional) 

Miniopterus schreibersi; Myotis myotis (localização dos parques eólicos em relação aos abrigos de 
importância nacional) 

76 Condicionar expansão urbano-turística 

4030; 5330; 8220; 8310; 9330; 9340 

Lynx pardinus*; Lutra lutra; Mauremys leprosa (ordenar expansão urbanoturística de forma a não afetar as 
áreas mais sensíveis) 

27 
Condicionar construção de açudes em 
zonas sensíveis 

3260; 91E0*; Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides 

Hyacinthoides vicentina (manter o regime hídrico nas zonas de ocorrência, evitando a construção de represas 
que provoquem inundação das zonas depressionárias, em que existe acumulação temporária de água) 

26 
Condicionar construção de barragens em 
zonas sensíveis 

3260; 3280; 91E0*; Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Lynx pardinus*; Rutilus 
alburnoides 

29 Melhorar transposição de barragens/açudes 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (colocação de passagens 
adequadas para peixes) 

34 Assegurar caudal ecológico 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Rutilus 
alburnoides 

31 Condicionar transvases Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides 

4 Reduzir mortalidade acidental 

Lutra lutra (passagens para fauna e sinalizadores em rodovias) 

Barbastella barbastellus; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
hipposideros; Rhinolophus mehelyi (evitar o uso de vedações rematadas no topo com arame farpado) 

OUTROS USOS E ATIVIDADES 

50 
Incrementar sustentabilidade económica de 
atividades com interesse para a 
conservação 

6220*; 6310; 9230; 9240; 9330; 9340; Lynx pardinus* 

41 
Conservar / recuperar vegetação ribeirinha 
autóctone 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Lynx pardinus*; Lutra lutra; Mauremys leprosa; 
Microtus cabrerae; Barbastella barbastellus; Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis myotis; 
Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi; 
Rutilus alburnoides 

30 
Condicionar intervenções nas margens e 
leito de linhas de água 

3170*; 3260; 3270; 3280; 91E0*; 9230; 92A0; Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Lutra 
lutra; Mauremys leprosa; Microtus cabrerae; Rutilus alburnoides 

Salix salvifolia ssp australis (nomeadamente regularizações, cortes e desbastes; a seleção da maquinaria e 
estratégias para as limpezas de linhas de água deverá garantir a continuidade e a complexidade dos 
povoamentos, evitando a redução a um simples remate arbóreo das margens ribeirinhas; não imobilizar os 
taludes de margem através de enrocamentos ou betonização) 

35 
Monitorizar, manter / melhorar qualidade da 
água 

3140; 3150; 3170*; 3260; 3270; 3280; 8310; Lutra lutra; Mauremys leprosa 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (considerando como valores 
de referência os limites previstos para as “águas de ciprinídeos”, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 
236/98, de 1 de agosto) 
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Ref.ª ORIENTAÇÕES DE GESTÃO HABITATS E VALORES NATURAIS 

Barbastella barbastellus; Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus 
euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi (conservação 
das suas áreas de alimentação) 

33 Condicionar captação de água 

3170*; 3260 

Chondrostoma polylepis; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Rutilus alburnoides (nas zonas mais sensíveis 
e durante os meses de menor pluviosidade) 

Chondrostoma lusitanicum (nas zonas mais sensíveis e durante os meses de menor pluviosidade; dar particular 
atenção aos pegos, tomando medidas para a sua permanência) 

32 Condicionar drenagem 

3170*; 3260 

Hyacinthoides vicentina (condicionar drenagem dos terrenos através de valas ou outros dispositivos; laquear 
valas existentes) 

Mauremys leprosa (em zonas mais sensíveis) 

28 Regular uso de açudes e charcas 

3170*; Mauremys leprosa (salvaguardar os charcos temporários do gado; evitar a mobilização dos charcos 
temporários localizados em terrenos agrícolas)  

Lutra lutra (em zonas mais sensíveis) 

74 Regular dragagens e extração de inertes 

3170*; 8220; 8310 

Mauremys leprosa (tomar medidas que impeçam a extração de inertes nas zonas coincidentes com áreas de 
reprodução) Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (tomar medidas 
que impeçam a extração de inertes nos locais de reprodução da espécie, em qualquer época do ano. Nos 
restantes locais, condicionar durante a Primavera) 

144 
Interditar deposições de dragados ou outros 
aterros 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (em áreas mais sensíveis) 

83 Ordenar acessibilidades 
9240; 9330; 9340 

Lynx pardinus* (condicionar a utilização/abertura de acessos em áreas sensíveis) 

77 Ordenar atividades de recreio e lazer 
3150; 3260; 3270; 3280 

Mauremys leprosa (em áreas mais sensíveis, associadas às zonas húmidas) 

78 Ordenar prática de desporto da natureza 

8310 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (desportos associados a 
cursos de água) 

Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi (espeleologia)  

4 Reduzir mortalidade acidental 
Lutra lutra (utilização de grelhas metálicas em artes de pesca, que impossibilitam o acesso da lontra ao interior 
do engenho) 

72 
Implementar gestão cinegética compatível 
com conservação espécie 

Lynx pardinus* (correta exploração cinegética das suas presas, nomeadamente pelo estabelecimento de 
áreas de caça/não caça, condicionantes ao número de efetivos a abater e às épocas de caça) 

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

84  Condicionar o acesso 

8310 

Miniopterus schreibersi; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; 
Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi (quando se justifique, colocar vedações que evitem a 
entrada de visitantes mas permitam a passagem de morcegos. A entrada dos visitantes é restringida apenas 
nas épocas do ano em que o abrigo se encontra ocupado) 

21 Consolidar galerias de minas importantes 
Miniopterus schreibersi; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; 
Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi 

20 Desobstruir a entrada de abrigos 
Miniopterus schreibersi; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; 

Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi (grutas, minas ou algares) 

125 
Impedir encerramento de grutas, minas e 
algares com dispositivos inadequados 

Miniopterus schreibersi; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; 
Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi (como portas compactas ou gradeamentos de malha 
apertadas)  

18 
Manter as edificações que possam albergar 
colónias /populações 

Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros 

138 Criar caixas de abrigo Barbastella barbastellus; Myotis bechsteinii 

24 Recuperar zonas húmidas Mauremys leprosa 

129 
Promover a manutenção de prados 
húmidos 

Euphydryas aurinia* 

46 Manter / recuperar habitats contíguos 6430; 91E0*; 9240 
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Ref.ª ORIENTAÇÕES DE GESTÃO HABITATS E VALORES NATURAIS 

Euphydryas aurinia*; Lynx pardinus*; Microtus cabrerae (assegurar corredores ecológicos) 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (assegurar continuum fluvial) 

137 
Definir zonas de proteção para a espécie / 
habitat 

9230; 9240 

7 
Estabelecer programa de repovoamento / 
reintrodução 

Chondrostoma lusitanicum; Lynx pardinus* 

8 
Estabelecer programa de repovoamento / 
fomento / reintrodução de presas 

Lynx pardinus* (promover o fomento de presas selvagens, em particular o coelho-bravo) 

47 
Impedir introdução de espécies não 
autóctones /controlar existentes 

3140; 3150; 3270; 4030; 6220*; 91B0; 9240; 9330; 9340 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Euphydryas aurinia*; Rutilus alburnoides 
(implementar programas de controlo e erradicação de espécies vegetais exóticas invasoras das margens das 
linhas de água e encostas adjacentes, promovendo a sua substituição por espécies autóctones) 

Mauremys leprosa (controlar introduções furtivas de espécies animais potenciais competidoras) 

15 
Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou 
a competição interespecífica 

91B0 

16 Controlar efetivos de animais assilvestrados Lynx pardinus* (cães e gatos assilvestrados, em áreas prioritárias) 

70 Efetuar desmatações seletivas 
5330; 6220*; 6420 

Lynx pardinus* (criar espaços abertos intercalados nas manchas de matos, para fomento de presas) 

64 Efetuar gestão por fogo controlado 4030; 5330; 6220*; 6420 

Fonte: www.icnf.pt  

3.3. ANÁLISE NO ÂMBITO DA 
REVISÃO DO PDM 

 

A análise realizada teve por base o PSRN2000, o Plano de Intervenção em Espaço Rural do Sítio de Monfurado (PIERSM) e 

a Cartografia de habitats nas ZRN da ITI do Alentejo, que identificam os valores naturais existentes no Sítio.  

Dado que no âmbito do projeto “GAPS – Gestão Ativa e Participada no Sítio de Monfurado” foram elaborados diversos estudos 

de caracterização com o inventário das principais espécies e habitats naturais presentes no SIC (p.ex.: Charcos temporários 

mediterrânicos, Ictiofauna, Flora com Interesse Comunitário, Quirópteros, rato de Cabrera e rã-de-focinho-pontiagudo) que 

serviram de base para a elaboração do PIERSM, optou-se sempre que possível, pela integração da informação disponível no 

processo de aferição dos valores naturais existentes no âmbito do processo de revisão do PDM. 

A associação e articulação destes valores com as orientações de gestão do PSRN2000 permitirá estabelecer disposições de 

ordem regulamentar que condicionarão os usos e ocupações do território de forma a salvaguardar a conservação dos valores 

naturais identificados. 

3.3.1. HABITATS  

Da análise da informação disponível constata-se que dos habitats referenciados na Ficha do Sítio de Monfurado, apenas foi 

identificada a ocorrência dos habitats 3260, 5330, 6310, 6420, 91B0, 9230, 92A0, 9330, 9340 e o habitat prioritário 91E0* no 

concelho de Montemor-o-Novo, assinalando-se também a presença de áreas potenciais para os habitats prioritários 3170* e 

6220*.  
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Tendo sido realizados trabalhos específicos de identificação do Habitat 3170* - Charcos temporários mediterrânicos, no 

âmbito do Projeto GAPS ( Gestão Ativa e Participada do Sítio de Monfurado – Projeto LIFE (Relatório Final da Ação A4)), 

optou-se pela integração destas áreas como Habitat 3170 (Potencial), pese embora não se encontre identificada na cartografia 

da ITI. 

Quadro 7 - Habitats identificados no Sítio de Monfurado 

Código 
Habitat 

Habitat 
PSRN2000 

Cartografia ITI 
(ICNF) 

Cartografia 
GAPS/PIERSM 

Cartografia a 
integrar PDM 

Habitat Habitat Potencial Habitat Potencial Habitat Potencial 

3140 Águas oligomesotróficas calcárias com vegetação bêntica de 
Chara spp. 

●       

3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da 
Hydrocharition 

●       

3170* Charcos temporários mediterrânicos ●  ● ●   ● 

3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da 
Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion 

● ●    ●  

3270 Cursos de água de margens vasosas com vegetação da 
Chenopodion rubri p.p. e da Bidention p.p. 

●       

3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-
Agrostidion c/ cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba 

●       

4030 Charnecas secas europeias ●       

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos ● ● ● ●  ● ● 

6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea ●  ● ●   ● 

6310 Montados de Quercus spp de folha perene ● ● ● ●  ● ● 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-
Holoschoenion 

● ● ●   ● ● 

6430 Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos 
montano a alpino 

●       

8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica ●       

8310 Grutas não exploradas pelo turismo ●       

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia ● ●    ●  

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

● ●    ●  

92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba ● ●    ●  

9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus 
pyrenaica 

● ●    ●  

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis ●       

9330 Florestas de Quercus suber ● ●    ●  

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia ● ●  ●  ●  

Para efeitos da cartografia a utilizar na revisão do PDM para o sítio de Monfurado foram considerados todos os habitats 

delimitados na cartografia da ITI (fornecida pelo ICNF - Março de 2017) e incluídas as áreas definidas no âmbito do projeto 

GAPS para o Habitat 3170* como Habitat Potencial, de acordo com o quadro seguinte. 

No âmbito da aferição da cartografia, procedeu-se a ajustamentos à cartografia de base o que resultou em  alterações pontuais 

à delimitação de alguns habitats (Ex: Ajustes aos Planos de Água).  
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Quadro 8 - Habitats naturais e seminaturais | Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro - Sítio de Monfurado 
(Montemor-o-Novo) 

Código 
Habitat 

Habitat 
Habitat 

Área (ha) 
Potencial 
Área (Ha)  

3170*  Charcos temporários mediterrânicos   7,03 

3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-
Batrachion 

1,06  

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos  28 45,66 

6220*  Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea  269,86 

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene  9371,81 171,96 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 0,04 0,53 

92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 0,79  

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 29,75  

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

5,76  

9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica 1,19  

9330 Florestas de Quercus suber 1,09  

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 14,26  

Nota: * - A negrito os habitats prioritários;                                                     Fonte: www.icnf.pt 

Tendo presente o PSRN2000, sintetizam-se no quadro seguinte as orientações de gestão a ter em conta para cada habitat 

identificado. 

Quadro 9 - Orientações de gestão | - Sítio de Monfurado (Montemor-o-Novo) 

Ref.ª Orientações de Gestão por habitat 

31
70

* 
 

32
60

 

53
30

 

62
20

* 
 

63
10

 

64
20

 

92
A

0 

91
B

0 

91
E

0*
 

92
30

 

93
30

 

93
40

 

  AGRICULTURA E PASTORÍCIA 

58a Adotar práticas de pastoreio específicas             

58  Manter práticas de pastoreio extensivo             

59 Salvaguardar de pastoreio             

124 Condicionar a intensificação agrícola             

52x 
Condicionar uso de agroquímicos / adotar técnicas alternativas em áreas 
contíguas ao habitat        

   
  

100 Condicionar expansão do uso agrícola             

  SILVICULTURA 

44 Promover áreas de matagal mediterrânico             

51b Adotar práticas silvícolas específicas             

48 Promover a regeneração natural             

65 Condicionar a florestação             

63 Reduzir risco de incêndio             

  CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURAS 

134 Condicionar a construção de infraestruturas             

76 Condicionar expansão urbanoturística             

27 Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis             

26 Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis             

  OUTROS USOS E ATIVIDADES 

50 
Incrementar sustentabilidade económica de atividades com interesse para a 
conservação 

       
   

  

30 Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água             

35 Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água             

33 Condicionar captação de água             

32 Condicionar drenagem             

28 Regular uso de açudes e charcas             

74 Regular dragagens e extração de inertes             

83 Ordenar acessibilidades             



 
 

 
 

 

  
15 

VOL III RELATÓRIO DE CONFORMIDADE COM O PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Ref.ª Orientações de Gestão por habitat 

31
70

* 
 

32
60

 

53
30

 

62
20

* 
 

63
10

 

64
20

 

92
A

0 

91
B

0 

91
E

0*
 

92
30

 

93
30

 

93
40

 

77 Ordenar atividades de recreio e lazer             

  ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

47 Impedir introdução de espécies não autóctones /controlar existentes             

15 Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a competição interespecífica             

16 Controlar efetivos de animais assilvestrados             

70 Efetuar desmatações seletivas             

64 Efetuar gestão por fogo controlado             

Nota: * - habitats prioritários                                                                              Fonte: www.icnf.pt 

3.3.2. FLORA E FAUNA   

Da análise da cartografia existente para as espécies de Flora e Fauna do Sítio de Monfurado referidas na Ficha do Sítio e 

tendo por base os estudos realizados no âmbito do Projeto GAPS e do Plano de Intervenção no Espaço Rural do Sítio de 

Monfurado, constata-se que embora o Sítio apresente condições favoráveis para a sua ocorrência, apenas existe informação 

cartográfica disponível para algumas espécies. (vd. Anexo II e III) 

Quadro 10 - Flora - Sítio de Monfurado 

Código 
Espécie 

Flora identificada na Ficha 
do Sítio 

PSRN2000 Cartografia ICNF 

Cartografia 
GAPS/PIERSM 

Cartografia 
a integrar 
PDM 

Ficha do 
Sítio 

Espécies da Flora do PSRN2000 
(Valores Naturais - PSRN 2000) 

(1/100000)  

Distribuição de 
Espécies, Fauna e 
Flora, da Diretiva 

Habitats 2007-2012 
- RN2000 (1/100000) 

- Polígonos  - Pontos  

1593 Halimium verticillatum ●   ● ● ● 

1851 Hyacinthoides vicentina  ●   ● ● ● 

1434 Salix salvifolia ssp. australis  ●   ●  ● 

 Narcissus bulbocodium ●   ●  ● 

 Ruscus aculeatus ●   ●  ● 

De referir que no âmbito do Projeto GAPS e no que respeita à Flora foram elaborados estudos específicos relativos às 

espécies Halimium verticillatum e Hyacinthoides vicentina, espécies identificadas no anexo B-II do Decreto-Lei nº49/2005 de 

24/02, e elaborada a respetiva cartografia. 

No âmbito deste projeto foram ainda elaborados estudos para identificação do Habitats 9230 e 9240 não tendo sido possível 

verificar a sua existência enquanto habitat, pelo que se cartografou apenas os bosquetes e árvores isoladas das espécies 

Quercus pyrenaica e Quercus faginea. Estas espécies embora não constem dos anexos II e IV do Decreto-Lei nº49/2005 de 

24/02, devem ser objeto de medidas de conservação pela sua importância em termos de biodiversidade e potencial habitat. 

Neste sentido, para efeitos de aplicação das orientações de gestão no âmbito da transposição para a revisão do PDM serão 

consideradas estas 4 espécies identificadas, estabelecendo-se para as espécies Quercus pyrenaica e Quercus faginea, as 

orientações de gestão referentes aos habitats 9230 e 9240. 

http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/pset-cart
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Quadro 11 - Orientações de gestão | Flora no Sítio do Monfurado 

Ref.ª 
Orientações de Gestão por espécie 

Agricultura e pastorícia 

H
al

im
iu

m
 

ve
rt

ic
ill

at
u

m
 

H
ya

ci
n

th
o

id
es

 
vi

ce
n

ti
n

a 

Q
u

er
cu

s 

p
yr

en
ai

ca
 8  

Q
u

er
cu

s 

fa
g

in
ea

 9  

AGRICULTURA E PASTORÍCIA 

58a Adotar práticas de pastoreio específicas     

116 Condicionar mobilização do solo      

52 Condicionar uso de agroquímicos / adotar técnicas alternativas      

51a Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas     

SILVICULTURA 

43 Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo     

51b Adotar práticas silvícolas específicas     

48 Promover a regeneração natural     

65 Condicionar a florestação     

63 Reduzir risco de incêndio     

CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURAS 

27 Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis     

OUTROS USOS E ATIVIDADES 

50 Incrementar sustentabilidade económica de atividades com interesse para a conservação     

30 Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água     

32 Condicionar drenagem     

83 Ordenar acessibilidades     

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

46 Manter / recuperar habitats contíguos     

137 Definir zonas de proteção para a espécie / habitat     

47 Impedir introdução de espécies não autóctones /controlar existentes     

Fonte: www.icnf.pt / Plano de Intervenção no Espaço Rural do Sítio de Monfurado  

No âmbito do projeto GAPS, foram desenvolvidos estudos específicos relativos à Fauna existente no Sítio de Monfurado 

referida na Ficha, nomeadamente: 

 Inventariação da ictiofauna do Sítio de Monfurado e Proposta de programa de gestão (Universidade de Évora); 

 Inventariação e monitorização de população de morcegos cavernícolas e arborícolas, incluindo o estudo das suas 

relações com o meio e a prospeção de abrigos (ICNB e CMMN) 

 Distribuição do Rato de Cabrera (Microtus cabrerae) e propostas de medidas de gestão (Universidade de Évora) 

 Monotorização da Mortalidade Rodoviária de Anfíbios no troço S. Brissos - Escoural e propostas de intervenção 

(Universidade de Évora) 

Em resultado destes estudos foi verificada no terreno a existência de diversas espécies constantes dos anexos II e IV Decreto-

Lei n.º 49/2005 de 24/02 com a respetiva inventariação e cartografia, que posteriormente foi enquadrada no Plano de 

Intervenção no Espaço Rural do Sítio de Monfurado. 

                                                           
8 As orientações de gestão formuladas para o habitat em que a espécie ocorre, Habitat 9230 (Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus 
Pyrenaica). 
9 As orientações de gestão formuladas para o habitat em que a espécie ocorre, Habitat 9240 (Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis) 
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A informação cartográfica disponível encontra-se resumida no quadro seguinte, constatando-se que não existe cartografia 

disponível para as espécies Lynx pardinus, Felis silvestres, Plecotus austriacus e Nyctalus noctula. 

Quadro 12 - Fauna - Sítio de Monfurado 

Código 
Espécie 

Espécie 

PSRN2000 

Cartografia ICNF 

Cartografia 
GAPS/PIER

SM 

Cartografia a 
integrar PDM 

Espécies da Fauna do PSRN2000 
(Valores Naturais - PSRN 2000) 

(1/100000)  

Distribuição de 
Espécies, Fauna 

e Flora, da 
Diretiva Habitats 

2007-2012 - 
RN2000 (1/100000) 

Ficha do 
Sítio 

Linhas Polígonos  Pontos  

1065 Euphydryas aurinia  ●  ●    ● 

1128 Chondrostoma lusitanicum ● ●   ● ● ● 

1116 Chondrostoma polylepis ● ●   ● ● ● 

1123 Rutilus alburnoides  ● ●   ●  ● 

1221 Mauremys leprosa ●  ●  ●  ● 

1355 Lutra lutra ●  ●  ●  ● 

1362 Lynx pardinus10 ●       

1338 Microtus cabrerae  ●   ● ● ● ● 

1308 Barbastella barbastellus  ●   ● ●  ● 

1310 Miniopterus schreibersi  ●  ●  ●  ● 

1323 Myotis bechsteinii  ●   ● ●  ● 

1324 Myotis myotis ●  ● ● ●  ● 

1305 Rhinolophus euryale ●  ●    ● 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum  

● 
 ● ● ●  ● 

1303 Rhinolophus hipposideros  ●  ● ● ●  ● 

1302 Rhinolophus mehelyi  ●  ●  ●  ● 

 Alytes cisternasii  ●    ●  ● 

 Bufo calamita ●    ●  ● 

 Coluber hippocrepis  ●    ●  ● 

 Discoglossus galganoi ●    ● ● ● 

 Hyla arborea ●    ●  ● 

 Hyla meridionalis ●    ●  ● 

 Pelobates cultripes ●    ●  ● 

 Triturus marmoratus ●    ●  ● 

 Eptesicus serotinus ●    ●  ● 

 Felis silvestris  ●       

 Myotis nattereri  ●    ●  ● 

 Myotis daubentonii  ●    ●  ● 

 Nyctalus leisleri  ●    ●  ● 

 Pipistrellus pygmaeus  ●    ●  ● 

 Pipistrellus kuhli ●    ●  ● 

 Plecotus austriacus  ●       

 Nyctalus lasiopterus ●    ●  ● 

 Nyctalus noctula ●       

                                                           
10 Ocorrência não confirmada; contudo, no âmbito do programa recuperação da espécie, e numa perspetiva integrada com as áreas envolventes, este Sítio 
pode vir a desempenhar um papel importante ao proporcionar as condições de habitat adequadas 

http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/pset-cart
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Assim, no âmbito do PDM será incluída toda a cartografia produzida no âmbito destes estudos e identificadas as orientações 

de gestão para todas as espécies identificadas na Ficha de Sítio, mesmo para as quais não existe conhecimento da sua 

distribuição territorial.  

As orientações de gestão do PSRN2000 para as espécies de fauna constantes do anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 

24/02 referenciadas no Sítio de Monfurado encontram-se identificadas no quadro seguinte. 

Quadro 13 - Orientações de gestão | Fauna - Sítio do Monfurado  

Ref.ª 
Orientações de Gestão por 

espécie 

E
u
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h
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ry
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p
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e 
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b
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b
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s 

M
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p

te
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s 
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h
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M
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b
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M
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R
h
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s 

h
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p
o
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R
h
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o
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m
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L
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x 
p
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d
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u
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M
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re
m
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p
ro

sa
 

L
u

tr
a 

lu
tr

a 

R
u

ti
lu

s 

al
b

u
rn

o
id

es
 

AGRICULTURA E PASTORÍCIA 

58a 
Adotar práticas de pastoreio 
específicas                 

58 
Manter práticas de pastoreio 
extensivo 

                

49 
Assegurar mosaico de 
habitats                 

128 
Conservar / promover sebes, 
bosquetes e arbustos                 

45 
Manter / melhorar ou 
promover manchas de 
montado aberto 

                

115 
Assegurar a manutenção de 
usos agrícolas extensivos 

                

124 
Condicionar a intensificação 
agrícola                 

146 Condicionar queimadas                  

52 
Condicionar uso de 
agroquímicos /adotar 
técnicas alternativas  

                

52x 

Condicionar uso de 
agroquímicos /adotar 
técnicas alternativas em 
áreas contíguas ao habitat 

                

51a 
Outros condicionamentos 
específicos a práticas 
agrícolas 

                

SILVICULTURA 

40 
Conservar / recuperar 
povoamentos florestais 
autóctones  

                

43 
Conservar / recuperar 
vegetação dos estratos 
herbáceo e arbustivo 

                

44 
Promover áreas de matagal 
mediterrânico 

                

127 
Manter árvores mortas ou 
árvores velhas com 
cavidades 

                

65 Condicionar a florestação                 

63 Reduzir risco de incêndio                 

CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURAS 

140 
Apoiar tecnicamente o 
alargamento de estradas e a 
limpeza de taludes 

                

134 
Condicionar a construção de 
infraestruturas 

                

27 
Condicionar construção de 
açudes em zonas sensíveis 

                

26 
Condicionar construção de 
barragens em zonas 
sensíveis 

                

29 
Melhorar transposição de 
barragens/açudes 

                

34 Assegurar caudal ecológico                 

31 Condicionar transvases                 
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Ref.ª 
Orientações de Gestão por 

espécie 
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4 
Reduzir mortalidade 
acidental 

                

OUTROS USOS E ATIVIDADES 

41 
Conservar / recuperar 
vegetação ribeirinha 
autóctone 

                

30 
Condicionar intervenções 
nas margens e leito de linhas 
de água 

                

35 
Monitorizar, manter / 
melhorar qualidade da água 

                

33 
Condicionar captação de 
água 

                

74 
Regular dragagens e 
extração de inertes 

                

144 
Interditar deposições de 
dragados ou outros aterros 

                

78 
Ordenar prática de desporto 
da natureza 

                

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

84 Condicionar o acesso                 

21 
Consolidar galerias de minas 
importantes 

                

20 
Desobstruir a entrada de 
abrigos 

                

125 
Impedir encerramento de 
grutas, minas e algares com 
dispositivos inadequados 

                

18 
Manter as edificações que 
possam albergar colónias 
/populações 

                

138 Criar caixas de abrigo                 

129 
Promover a manutenção de 
prados húmidos                 

46 
Manter / recuperar habitats 
contíguos                 

137 
Definir zonas de proteção 
para a espécie / habitat 

                

47 
Impedir introdução de 
espécies não autóctones 
/controlar existentes 

                

Fonte: www.icnf.pt / Plano de Intervenção no Espaço Rural do Sítio de Monfurado  
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4. SÍTIO DE CABRELA  

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO  

O Sítio de Importância Comunitária de Cabrela – SIC Cabrela (PTCON0033) foi classificado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 142/97 de 28 de agosto, abrangendo uma área 56555 hectares correspondendo a parte dos concelhos de 

Montemor-o-Novo, Alcácer do Sal e Viana do Alentejo. 

A área do concelho de Montemor-o-Novo integrada no SIC Cabrela assume uma expressão territorial de 18970 hectares, 

correspondendo esta superfície a cerca de 15 % do território concelhio e a cerca de 33% da área total abrangida pelo Sítio. 

No SIC Cabrela predominam os montados (6310), sendo na sua maioria compostos por povoamentos de azinho (Quercus 

rotundifólia). Ocorre igualmente a presença de montados de sobro (Quercus suber) ou mistos, nos quais, em sobcoberto, se 

encontram presentes arrelvados xerófilos, dominados por gramíneas anuais e/ou perenes (6220*) e sujeitos a pastoreio. 

Estas áreas apresentam-se entrecortadas por vales cujas encostas, quando de caráter xérico e declives acentuados, exibem 

medronhais (Arbutus unedo) (5330), formações que atingem portes consideráveis na Ribeira de São Cristóvão. Verifica-se 

igualmente na área de abrangência territorial do Sítio a presença, em situação reliquial, de azinhais (9340) e sobreirais (9330), 

estando a sua presença confinada a situações de maior declive e de difícil acesso. 

É frequente nas linhas de água a presença de vegetação flutuante com ranúnculos (3260), bem como de galerias 

ripícolas, apresentando-se num estado de conservação variável. A presença de tamargais (92D0), em estado de conservação 

razoável, é sobretudo observada nalguns troços das ribeiras de São Cristóvão e Alcáçovas, sendo os freixiais (91B0) a 

formação ripícola que ocorre com maior frequência, ainda que os exemplos em bom estado de conservação sejam pontuais. 

Os amiais (91E0*), bosques ripícolas dotados de elevado interesse na região (por serem pouco frequentes no sul de Portugal), 

apresentam alguma fragmentação. 

Destaca-se a presença do endemismo lusitano Hyacinthoides vicentina, representado no Sítio pela subespécie 

transtagana, que ocorre nas clareiras de matos e em área de pousios com encharcamento temporário. A ocorrência de 

micromosaicos, associados a clareiras de matos, relvados, e algum uso agrícola em regime extensivo, sustenta e favorece a 

presença do rato de Cabrera (Microtus cabrerae).  

O SIC Cabrela assume igualmente importância para a ictiofauna de água doce, designadamente para a boga-portuguesa 

(Chondrostoma lusitanicum). 

Historicamente associado à presença do lince-ibérico (Lynx pardinus), o Sítio mantém características adequadas 

para a presença desta espécie, ou suscetíveis de otimização, no sentido de promover a sua recuperação ou possibilitar 

a sua reintrodução num horizonte temporal de médio/longo prazo, num programa integrado com os Sítios circundantes. 

Os quadros seguintes identificam os habitats naturais e seminaturais, flora e fauna cuja presença ocorre no SIC Cabrela tal 

como referido no PSRN2000 (Ficha do Sítio). 
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Quadro 14 - Habitats naturais e seminaturais | Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24/02 – Sítio de Cabrela 

Código 
Habitat 

Habitat 

3170* Charcos temporários mediterrânicos 

3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion 

3290 Curso de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 

5210 Matagais arborescentes de juniperus spp. 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 

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

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

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

9330 Florestas de Quercus suber 

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

Nota: A negrito - habitats prioritários*                                                     Fonte: www.icnf.pt  

Quadro 15 - Espécies da Flora | Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24/02 – Sítio de Cabrela 

Código Espécie  Nome comum  Anexos 

1644 Armeria rouyana Arméria-das-areias  II, IV 

1888 Festuca duriotagana Festuca II, IV 

1851 Hyacinthoides vicentina  Jacinto-silvestre II, IV 

1669 Myosotis lusitanica Miosótis II, IV 

1434 Salix salvifolia ssp. australis  
Borrazeira-branca, Salgueiro-branco, Salgueiro-folhas-de-salva, Sazeiro, Vimeiro-folhas-de-
salva 

II, IV 

1777 Santolina impressa Santolina II, IV 

Nota: A negrito - espécies prioritárias*                                                    Fonte: www.icnf.pt 

Quadro 16 - Espécies da Fauna | Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24/02 – Sítio de Cabrela 

Código Espécie Nome Comum Anexos 

1128 Chondrostoma lusitanicum Boga-portuguesa II 

1116 Chondrostoma polylepis Boga-comum II 

1123 Rutilus alburnoides  Bordalo II 

1221 Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico  II, IV 

1355 Lutra lutra Lontra II, IV 

1362 Lynx pardinus11 Lince ibérico II, IV 

1338 Microtus cabrerae  Rato de Cabrera II, IV 

1303 Rhinolophus hipposideros  Morcego-de-ferradura-pequeno II, IV 

Nota: A negrito - espécies prioritárias*                                                    Fonte: www.icnf.pt 

 

 

 

                                                           
11 Ocorrência não confirmada; contudo, no âmbito do programa recuperação da espécie, e numa perspectiva integrada com as áreas envolventes, este Sítio 

pode vir a desempenhar um papel importante ao proporcionar as condições de habitat adequadas 
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Quadro 17 - Outras espécies dos Anexos B-IV e B-V do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24/02 – Sítio de Cabrela 

 Espécie Nome Comum Anexos 

Flora 

Narcissus bulbocodium Campainha-amarela  V 

Ruscus aculeatus Gilbardeira V 

Spiranthes aestivalis Orquídea-silvestre IV 

Thymus capitellatus Tomilho IV 

Fauna 

Alytes cisternasii  Sapo-parteiro-ibérico IV 

Alytes obstetricans Sapo-parteiro-comum IV 

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo IV 

Hyla arborea Rela-comum IV 

Hyla meridionalis Rela-meridional IV 

Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra IV 

Triturus marmoratus Tritão-marmoreado IV 

Felis silvestris  Gato-bravo IV 

Genetta genetta Gineta V 

Herpestes ichneumon Saca-rabos V 

Mustela putorius Toirão V 

Fonte: www.icnf.pt 

De acordo com a Ficha de Sítio, que faz parte integrante do PSRN 2000, pode concluir-se que o Sítio de Cabrela se apresenta 

maioritariamente constituído por áreas agro/silvo/pastoris e por áreas e por áreas agrícolas arvenses, as quais abrangem, 

respetivamente, 46,21 % e 30,91 % da área total do Sítio, tal como representado no quadro seguinte. 

Quadro 18 - Principais usos e ocupação do território – Sítio de Cabrela 

Tipo de Uso do Solo Área (ha) Percentagem (%) 

Áreas agrossilvopastoris 26134,376 46,21 

Áreas agrícolas arvenses 17482,873 30,91 

Áreas agrícolas arbóreo-arbustivas 2589,883 4,58 

Matos e Pastagens naturais 1487,382 2,63 

Floresta 5396,661 9,54 

Zonas húmidas 1440,028 2,55 

Outros (áreas urbanas e industriais, áreas sem coberto vegetal) 463,368 0,82 

Não classificado 0,036 0 

Sem cartografia 1559,898 2,76 

Fonte: www.icnf.pt 

Relativamente aos principais fatores de ameaça, foram identificados os seguintes: degradação de troços de ribeiras causada 

pela utilização agrícola das margens, pisoteio por gado, poluição orgânica e despejo de lixos; intervenções nos cursos de 

água (regularizações, corte de vegetação, represamentos); florestação em áreas inadequadas, como encostas mais 

declivosas das principais ribeiras; intensificação agrícola; pressão cinegética e furtivismo; expansão urbano-turística. 
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4.2. ORIENTAÇÕES DE GESTÃO   

De acordo com o PSRN2000, as orientações de gestão estabelecidas para o Sítio de Cabrela deverão desenvolver-se 

segundo duas linhas de atuação prioritárias: 

 1. Assegurar o acompanhamento das ações de ordenamento e gestão florestal, através da definição e 

implementação de modelos de uso múltiplo do montado, baseados em sistemas de exploração extensivos, da 

conservação das manchas florestais naturais mais desenvolvidas - azinhais e sobreirais, (impedindo a 

realização de cortes e evitando o sobrepastoreio). Este acompanhamento será igualmente sustentado através 

controlo da instalação / localização de novos povoamentos florestais (com a preservação do montado e 

azinhais), do seu dimensionamento e composição e da criação de infraestruturas de apoio (rede viária, corta-

fogos, entre outras), bem como através da sua gestão futura, da promoção da regeneração natural nos 

montados e bosques de sobro e azinho e ainda através do estabelecimento de sistemas de prevenção contra 

incêndios; 

 2. Preservação das linhas de água e respetiva vegetação ribeirinha (amiais, freixiais, tamargais), considerados 

habitats fundamentais para a conservação de espécies da fauna associadas a este meio, considerando para 

o efeito: a melhoria da qualidade da água; o condicionamento à realização de obras de compartimentação do 

leito e de regularizações/corte de vegetação ribeirinha, sem prejuízo da realização de intervenções de limpeza 

necessárias ao adequado escoamento; planeamento das florestações de produção, por forma a garantir a 

salvaguarda das margens das linhas de água; condicionamento do acesso do gado às galerias ripícolas e 

juncais; e recuperação das galerias ripícolas que se apresentem degradadas. 

Torna-se ainda fundamental promover o ordenamento da atividade cinegética, nomeadamente através de ações que 

favoreçam as espécies de caça menor, sendo também de assegurar o ordenamento das atividades de recreio e lazer 

(sobretudo as que envolvam atividades motorizadas), por forma a salvaguardar as áreas mais sensíveis. 

Dada a crescente procura da área numa vertente urbano-turística, deverão ser tomadas medidas capazes de promover um 

modelo de planeamento sustentável e capaz de contribuir para a minimização os problemas de fragmentação de habitats, 

decorrentes da construção dispersa 

Tendo em conta os eixos de atuação referidos, e tendo por base o PSRN2000, encontram-se definidas as seguintes 

orientações de gestão para o Sítio de Cabrela:  

Quadro 19 - Orientações de gestão - Sítio de Cabrela 

Ref:ª Orientações de gestão Habitats e valores naturais 

AGRICULTURA E PASTORICIA 

58a Adotar práticas de pastoreio específicas 

3170*; 5210; 5330; 6310; 91B0; 9240; Microtus cabrerae 

Hyacinthoides vicentina (manter o uso ganadeiro, sem intensificação pecuária nem a utilização de 
espécies forrajeiras de prolongada persistência, como por exemplo ervilhaca, festucas, etc; estas pastagens 
devem associar-se a bovinos e em menor grau a ovinos; promover a conversão de parcelas atualmente 
afetas à exploração agrícola) 

Mauremys leprosa (salvaguardar do pastoreio os locais mais sensíveis) 
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Ref:ª Orientações de gestão Habitats e valores naturais 

58 Manter práticas de pastoreio extensivo 3290; 6220*; 6310; Lynx pardinus*; Rhinolophus hipposideros 

59 Salvaguardar de pastoreio 

9330; 9340; 92D0 

Festuca duriotagana; Salix salvifolia ssp australis (condicionar o acesso do gado a determinados troços 
das margens das linhas de águas, definindo áreas de bebedouro e salvaguardando as áreas de ocorrência 
mais importantes) 

49 Assegurar mosaico de habitats 

Microtus cabrerae (intercalar vegetação alta e rasteira, com arbustos espinhosos; zonas de pastoreio e 
áreas agrícolas extensivos, em associação com diferentes classes sucessionais de floresta, com abundante 
estrato herbáceo) 

Lynx pardinus* (matagais e bosques mediterrânicos, intercalados com áreas abertas de pastos e zonas 
agrícolas) 

Rhinolophus hipposideros (bosquetes, sebes e matos, intercalados com zonas mais abertas de pastagens 
e zonas agrícolas) 

128 
Conservar / promover sebes, bosquetes e 
arbustos; 

Lutra lutra (promover a manutenção/criação de sebes e bordaduras de vegetação natural na periferia das 
zonas húmidas) 

Microtus cabrerae (em áreas mais abertas, com o objetivo de criar locais de refúgio e reprodução) 

Rhinolophus hipposideros (em áreas mais abertas, para aumentar a diversidade de presas e facilitar 
deslocações na paisagem) 

115 
Assegurar a manutenção de usos agrícolas 
extensivos 

Microtus cabrerae 

146 Condicionar queimadas Microtus cabrerae (não efetuar queimadas nas zonas mais sensíveis) 

116 Condicionar mobilização do solo 

3170*; 6220* 

Hyacinthoides vicentina (manutenção através de gradagens das pastagens de escala da parcela agrícola, 
sobre solos arenosos; evitar a utilização de arados de lâminas profundas) 

124 Condicionar a intensificação agrícola Microtus cabrerae; Rhinolophus hipposideros 

52 
Condicionar uso de agroquímicos / adotar 
técnicas alternativas 

Rhinolophus hipposideros 

Hyacinthoides vicentina (evitar utilização de herbicidas nas pastagens; por precaução, devem ser 
mantidos os níveis estritamente indispensáveis considerando o efeito cumulativo de estrumes devido à 
permanência do gado) 

52x 
Condicionar uso de agroquímicos / adotar 
técnicas alternativas em áreas contíguas ao 
habitat 

3170*; 3260; 3290; Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Lutra lutra; Mauremys 
leprosa; Rutilus alburnoides 

51a 
Outros condicionamentos específicos a 
práticas agrícolas 

Hyacinthoides vicentina (à escala da parcela, evitar o uso agrícola dirigido para a produção de hortícolas, 
forrajeiras, pequenos frutos, hidroponia, etc.) 

100 Condicionar expansão do uso agrícola 5210; 5330; 6420; 9330; 9340; Armeria rouyana* 

SILVICULTURA 

51b Adoptar práticas silvícolas específicas 

6310; 91B0; 91E0*; 9240; 9330; 9340  

5330 (condicionar operações de desmatação) 

Armeria rouyana* (práticas silvícolas sustentáveis: ciclos de limpeza florestal de 3 a 5 anos, permanência 
de aceiros e clareiras, desmatações seletivas e mobilizações superficiais, evitando intervenções entre 
Novembro e Julho) 

Santolina impressa (aumento do intervalo de tempo entre desmoitas) 

48 Promover a regeneração natura 5210; 6310; 91B0; 91E0*; 9240; 9330; 9340 

116 Condicionar mobilização do solo 

5330 

Armeria rouyana* (limpezas florestais preferencialmente efetuadas com corta-matos ou eventualmente por 
gradagens superficiais) 

Santolina impressa (recorrer a mobilizações superficiais do solo (ex. gradagem) nas atividades silvícolas) 

40 
Conservar / recuperar povoamentos florestais 
autóctones 

Lynx pardinus*; Rhinolophus hipposideros (com um sobcoberto diversificado) 

45 
Manter / melhorar ou promover manchas de 
montado aberto 

Microtus cabrerae; Rhinolophus hipposideros 

43 
Conservar / recuperar vegetação dos estratos 
herbáceo e arbustivo 

5210; Lynx pardinus*; Microtus cabrerae; Rhinolophus hipposideros 

Salix salvifolia ssp australis (manter elevados níveis de naturalidade no sobcoberto de povoamentos 
ripícolas) 

62 Promover a recuperação dos zimbrais 5210 

44 Promover áreas de matagal mediterrânico 9330; 9340; Lynx pardinus*; Rhinolophus hipposideros 
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Ref:ª Orientações de gestão Habitats e valores naturais 

65 Condicionar a florestação 

5210; 5330; 9330; 9340; Hyacinthoides vicentina 

Armeria rouyana* (conter e reconverter o eucaliptal) 

Lynx pardinus* (em áreas mais sensíveis)  

Microtus cabrerae (condicionar a conversão do uso do solo para florestação em áreas com colónias 
identificadas) 

66 Proibir a florestação 91B0 

63 Reduzir risco de incêndio 
5210; 5330; 91E0*; 9240; 9330; 9340; Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Lynx 
pardinus*; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Microtus cabrerae; Rhinolophus hipposideros; Rutilus 
alburnoides 

CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURAS 

140 
Apoiar tecnicamente o alargamento de 
estradas e a limpeza de taludes 

Santolina impressa 

Microtus cabrerae (em áreas onde forem identificadas colónias) 

134 Condicionar a construção de infraestruturas 

5330; 6220*; 9330; 9340 

Santolina impressa (estradas) 

Lynx pardinus* (condicionar a construção de grandes infraestruturas em áreas prioritárias) 

76 Condicionar expansão urbano-turística 

5210; 5330; 92D0; 9330; 9340; Armeria rouyana; Santolina impressa 

Lynx pardinus*; Lutra lutra; Mauremys leprosa (ordenar expansão urbano-turística de forma a não afetar 
as áreas mais sensíveis) 

27 
Condicionar construção de açudes em zonas 
sensíveis 

3260; 3290; 91E0*; 92D0; Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides 

Hyacinthoides vicentina (manter o regime hídrico nas zonas de ocorrência, evitando a construção de 
represas que provoquem inundação das zonas depressionárias, em que existe acumulação temporária de 
água) 

26 
Condicionar construção de barragens em 
zonas sensíveis 

3260; 3290; 91E0*; 92D0; Lynx pardinus*; Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; 

Rutilus alburnoides 

Festuca duriotagana (manter o regime hídrico na sua área de ocorrência, nomeadamente cursos de água 
de regime intermitente, evitando a construção de represas a montante da sua área de distribuição)  

29 Melhorar transposição de barragens/açudes 

Rutilus alburnoides 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (colocação de passagens 
adequadas para peixes) 

34 Assegurar caudal ecológico 
3260; Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Rutilus 
alburnoides 

31 Condicionar transvases Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides 

4 Reduzir mortalidade acidental 
Lutra lutra (passagens para fauna e sinalizadores em rodovias) 

Rhinolophus hipposideros (evitar o uso de vedações rematadas no topo com arame farpado) 

OUTROS USOS E ATIVIDADES 

41 
Conservar / recuperar vegetação ribeirinha 
autóctone 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Lynx pardinus*; Lutra lutra; Mauremys leprosa; 
Microtus cabrerae; Rhinolophus hipposideros; Rutilus alburnoides Salix salvifolia ssp australis 
(adensar povoamentos ripícolas) 

30 
Condicionar intervenções nas margens e leito 
de linhas de água 

3170*; 3260; 3290; 91E0*; 92D0; Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Lutra lutra; 

Mauremys leprosa; Microtus cabrerae; Rutilus alburnoides 

Festuca duriotagana; Myosotis lusitanica (nomeadamente regularizações)  

Salix salvifolia ssp australis (nomeadamente regularizações, cortes e desbastes; a seleção da maquinaria 
e estratégias para as limpezas de linhas de água deverá garantir a continuidade e a complexidade dos 
povoamentos, evitando a redução a um simples remate arbóreo das margens ribeirinhas; não imobilizar os 
taludes de margem através de enrocamentos ou betonização) 

35 
Monitorizar, manter / melhorar qualidade da 
água 

3170*; 3260; 3290; 92D0; Lutra lutra; Mauremys leprosa 

Rhinolophus hipposideros (conservação das suas áreas de alimentação) 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (considerando como valores 
de referência os limites previstos para as «águas de ciprinídeos», de acordo com o disposto no Decreto-Lei 
nº 236/98, de 1 de agosto) 

33 Condicionar captação de água 3170*; 3260 
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Ref:ª Orientações de gestão Habitats e valores naturais 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Rutilus 
alburnoides (nas zonas mais sensíveis e durante os meses de menor pluviosidade) 

32 Condicionar drenagem 

3170*; 3260; 6420 

Mauremys leprosa (em zonas mais sensíveis) 

Hyacinthoides vicentina (condicionar drenagem dos terrenos através de valas ou outros dispositivos; 
laquear valas existentes) 

28 Regular uso de açudes e charcas 
3170*; Mauremys leprosa (salvaguardar os charcos temporários do gado; evitar a mobilização dos charcos 
temporários localizados em terrenos agrícolas) 

130 
Condicionar ou interditar corte, colheita e 
captura de espécies 

5210 

50 
Incrementar sustentabilidade económica de 
atividades com interesse para a conservação 

6220*; 6310; 9240; 9330; 9340; Lynx pardinus* 

72 
Implementar gestão cinegética compatível com 
conservação espécie 

Lynx pardinus* (correta exploração cinegética das suas presas, nomeadamente pelo estabelecimento de 
áreas de caça/não caça, condicionantes ao número de efetivos a abater e às épocas de caça)  

74 Regular dragagens e extração de inertes 

3170* 

Mauremys leprosa (tomar medidas que impeçam a extração de inertes nas zonas coincidentes com áreas 
de reprodução) 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (tomar medidas que 
impeçam a extração de inertes nos locais de reprodução da espécie, em qualquer época do ano. Nos 
restantes locais, condicionar durante a Primavera) 

144 
Interditar deposições de dragados ou outros 
aterros 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (em áreas mais sensíveis) 

85 
Interditar circulação de viaturas fora dos 
caminhos estabelecidos 

5210 

83 Ordenar acessibilidades 

5210; 9240; 9330; 9340 

Festuca duriotagana (evitar pisoteio, através de sinalização de acessos à linha de água e, se necessário, 
instalação de parques de estacionamento junto a alguns acessos) 

Lynx pardinus* (condicionar a utilização/abertura de acessos em áreas sensíveis) 

77 Ordenar atividades de recreio e lazer Mauremys leprosa (em áreas mais sensíveis, associadas às zonas húmidas) 

78 Ordenar prática de desporto da natureza 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis (desportos associados a cursos de água) 
Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus hipposideros (espeleologia) 

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

46 Manter / recuperar habitats contíguos 

91E0* 9240 

Armeria rouyana* (no sentido de aumentar a conectividade entre os centros de abundância) 

Microtus cabrerae; Lynx pardinus* (assegurar corredores ecológicos) 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (assegurar continuum 
fluvial) 

42 Conservar / recuperar vegetação palustre Myosotis lusitanica 

70 Efetuar desmatações seletivas  

5330; 6220*; 6420 

Armeria rouyana* (estabelecer e manter zonas de menor densidade (clareiras em aproximadamente 10 % 
de cada parcela) e aceiros) 

Santolina impressa (favorecer perturbações com padrão reticulado, resultantes da condução do pinhal; 
corte controlado de urzais e tojais, promovendo o mosaico vegetacional) 

Lynx pardinus* (criar espaços abertos intercalados nas manchas de matos, para fomento de presas) 

64 Efetuar gestão por fogo controlado 5330; 6220*; 6420 

18 
Manter as edificações que possam albergar 
colónias / populações 

Rhinolophus hipposideros 

8 
Estabelecer programa de repovoamento / 
fomento / reintrodução de presas 

Lynx pardinus* (promover o fomento de presas selvagens, em particular o coelho-bravo) 

7 
Estabelecer programa de repovoamento / 
reintrodução 

Chondrostoma lusitanicum; Lynx pardinus* 

15 
Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a 
competição interespecífica 

91B0 

16 Controlar efetivos de animais assilvestrados Lynx pardinus* (cães e gatos assilvestrados, em áreas prioritárias) 

47 
Impedir introdução de espécies não autóctones 
/controlar existentes 

6220*; 9240; 9330; 9340 

Armeria rouyana* (conter e reconverter o acacial) 
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Ref:ª Orientações de gestão Habitats e valores naturais 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides (implementar programas de 
controlo e erradicação de espécies vegetais exóticas invasoras das margens das linhas de água e encostas 
adjacentes, promovendo a sua substituição por espécies autóctones) 

Mauremys leprosa (controlar introduções furtivas de espécies animais potenciais competidoras) 

24 Recuperar zonas húmidas Mauremys leprosa 

Fonte: www.icnf.pt 

4.3. ANÁLISE NO ÂMBITO DA 
REVISÃO DO PDM 

 

A aferição realizada teve por base a cartografia disponibilizada pelo ICNF elaborada no âmbito das ITI, a identificação dos 

habitats, fauna e flora referidos na Ficha do Sítio e a sua confrontação com a cartografia existente para a área do Sítio (Uso 

do solo, Ortofotomapas, etc…).  

A identificação destes valores naturais e a sua subsequente associação com as respetivas orientações de gestão assume 

uma importância fundamental, uma vez que permitirá orientar o desenvolvimento de um conjunto de disposições relativamente 

à ocupação e uso do solo tendo em vista a salvaguarda e conservação dos valores naturais que ocorrem na área do concelho. 

4.3.1. HABITATS  

Do cruzamento da informação disponível constata-se que embora na ficha do sítio esteja identificada a existência dos habitats 

91E0*, 9240 e 6220* no Sítio de Cabrela, na Cartografia da ITI estes apenas são identificados como áreas de Potencial 

Habitat. Por outro lado, foram delimitadas no âmbito desta cartografia, áreas correspondentes aos habitats 2260, 4030 e 92A0 

bem como potenciais 2260 e 92A0 que não se encontram referidos na ficha de sítio do PSRN2000. (Vd Quadro seguinte) 

Quadro 20 - Cartografia Habitats -  Sítio de Cabrela 

Código 
Habitat 

Habitat 
PSRN2000 
Ficha do 

Sítio 

Cartografia ICNF 
(ITI) 

Cartografia a 
integrar PDM 

  
Habitat Habitat Habitat 

Potencial 
Habitat Habitat 

Potencial 

2260  Dunas com vegetação esclerófita da Cisto- Lavenduletania  ● ● ● ● 

3170* Charcos temporários mediterrânicos ● ● ● ● ● 

3260 
Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion 
fluitantis e da Callitricho-Batrachion 

● ●  ●  

3290 Curso de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion ● ●  ●  

4030  Charnecas Europeias  ●  ●  

5210 Matagais arborescentes de juniperus spp. ● ●  ●  

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos ● ● ● ● ● 

6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea ●  ●  ● 

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene ● ● ● ● ● 

6420 
Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-
Holoschoenion 

● ●  ●  
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Código 
Habitat 

Habitat 
PSRN2000 
Ficha do 

Sítio 

Cartografia ICNF 
(ITI) 

Cartografia a 
integrar PDM 

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia ● ●  ●  

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

●  ●  ● 

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis ●  ●  ● 

92A0 Florestas-Galerias de Salix alba e Populus alba   ●  ● 

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

● ●  ●  

9330 Florestas de Quercus suber ● ● ● ● ● 

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia ● ● ● ● ● 

Para efeitos da revisão do PDM foram considerados todos os habitats cartografados no âmbito da ITI, constatando-se que 

existem dois habitats prioritários (3170* e 91E0*) com ocorrência confirmada e áreas potenciais de habitat prioritário 6220* 

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea.  

Quadro 21 - Habitats naturais e seminaturais | Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro - Sítio de Cabrela 
(Montemor-o-Novo) 

Código 
Habitat 

Habitat 
Habitat 
Área (ha) 

Potencial 
Área (ha) 

2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia 286,6 60,45 

3170* Charcos temporários mediterrânicos 54,57 0,90 

3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion 1,62  

3290 Cursos de água  mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 6,67  

4030 Charnecas secas europeias 67,15  

5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp. (5210p3-zimbrais) 2,39  

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 173,96 25,34 

6220*  Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea  186,74 

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 9501,99 3244,02 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 13,01  

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 17,22  

91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  0,72 

9240  Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis  1,21 

92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba  4,18 

92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) Presença: C (566 ha) 4,38  

9330 Florestas de Quercus suber 426,22 243.27 

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 70,37 11,08 

Nota: *A negrito - habitats prioritários;                                                         Fonte: www.icnf.pt 

Tendo em apreço a informação do PSRN2000, houve lugar à identificação das orientações de gestão que se encontram 

associadas a cada um dos habitats cuja ocorrência se verifica na área de abrangência territorial do concelho. 

A identificação destas orientações de gestão, a observar nas áreas do concelho que se encontram diretamente associadas 

aos habitats considerados, observam conformidade com o exposto no quadro seguinte. 

Por questões de ordem metodológica optou-se por representar os habitats potenciais que assumem expressão territorial no 

concelho, a eles se associando o conjunto de orientações de gestão estabelecido para os respetivos habitats. 
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Quadro 22 - Orientações de gestão | Habitats - Sítio de Cabrela (Montemor-o-Novo)  

Ref.ª 
Orientações de Gestão por 

habitat 22
60

 

31
70

* 

32
60

 

32
90

 

40
30

 

52
10

 

53
30

 

63
10

 

62
20

* 

64
20

 

91
B

0 

91
E

0*
 

92
40

 

92
A

0 

92
D

0 

93
30

 

93
40

 

AGRICULTURA E PASTORICIA 

58a 
Adotar práticas de pastoreio 
específicas 

                 

58 
Manter práticas de pastoreio 
extensivo 

                 

59 Salvaguardar de pastoreio                  

116 Condicionar mobilização do solo                  

52x 
Condicionar uso de agroquímicos / 
adotar técnicas alternativas em 
áreas contíguas ao habitat 

                 

100 
Condicionar expansão do uso 
agrícola 

                 

SILVICULTURA 

51b 
Adotar práticas silvícolas 
específicas 

                 

48 Promover a regeneração natural                  

116 Condicionar mobilização do solo                  

43 
Conservar / recuperar vegetação 
dos estratos herbáceo e arbustivo 

                 

62 
Promover a recuperação dos 
zimbrais 

                 

44 
Promover áreas de matagal 
mediterrânico 

                 

65 Condicionar a florestação                  

66 Proibir a Florestação                  

63 Reduzir risco de incêndio                  

CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURAS 

134 
Condicionar a construção de 
infraestruturas                  

76 
Condicionar expansão urbano-
turística                  

27 
Condicionar construção de açudes 
em zonas sensíveis 

                 

26 
Condicionar construção de 
barragens em zonas sensíveis 

                 

34 Assegurar caudal ecológico                  

OUTROS USOS E ATIVIDADES 

30 
Condicionar intervenções nas 
margens e leito de linhas de água 

                 

35 
Monitorizar, manter / melhorar 
qualidade da água 

                 

33 Condicionar captação de água                  

32 Condicionar drenagem                  

28 Regular uso de açudes e charcas                  

130 
Condicionar ou interditar corte, 
colheita e captura de espécies 

                 

50 
Incrementar sustentabilidade 
económica de atividades com 
interesse para a conservação 

                 

74 
Regular dragagens e extração de 
inertes 

                 

85 
Interditar circulação de viaturas 
fora dos caminhos estabelecidos                  

83 Ordenar acessibilidades                  

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

46 
Manter / recuperar habitats 
contíguos 

                 

70 Efetuar desmatações seletivas                  

64 Efetuar gestão por fogo controlado                  

47 
Impedir introdução de espécies 
não autóctones /controlar 
existentes 

                 

Nota: * - habitats prioritários                                                                         Fonte: www.icnf.pt 
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4.3.2. FLORA E FAUNA  

Dada a inexistência de cartografia de pormenor e de estudos atualizados que permitam uma identificação das áreas onde 

ocorrem as espécies de fauna e flora na área do Sítio de Cabrela, optou-se por considerar as espécies assinaladas na Ficha 

de Sítio e respetiva cartografia do PSRN2000. A informação cartográfica disponível encontra-se resumida nos quadros 

seguintes. De salientar apenas que não existe cartografia para as espécies Santolina impressa e Armeria rouyana no caso 

da Flora e para as espécies de Fauna a relativa às espécies Lynx pardinus, Felis silvestres, e Alytes obstetricans. (vd. Anexo 

II e III) 

Quadro 23 - Cartografia Flora - Sítio de Cabrela 

Código 
Espécie 

Espécies identificadas na Ficha 
do Sítio 

Cartografia ICNF 

Cartografia 
a integrar 

PDM 

Espécies da Flora do PSRN2000 
(Valores Naturais - PSRN 2000) 

(1/100000)  

Distribuição de 
Espécies, Fauna e 
Flora, da Diretiva 

Habitats 2007-2012 
- RN2000 (1/100000) - Polígonos  - Pontos  

1644 Armeria rouyana    ● 

1888 Festuca duriotagana   ● ● 

1851 Hyacinthoides vicentina    ● ● 

1669 Myosotis lusitanica     

1434 Salix salvifolia ssp. australis    ● ● 

1777 Santolina impressa     

 Narcissus bulbocodium   ● ● 

 Ruscus aculeatus   ● ● 

 Spiranthes aestivalis   ● ● 

 Thymus capitellatus   ● ● 

 

Quadro 24 - Cartografia Fauna - Sítio de Cabrela 

Código 
Espécie 

Espécies identificadas na Ficha 
do Sítio 

Cartografia ICNF 

Cartografia 
a integrar 

PDM 

Espécies da Fauna do PSRN2000 (Valores 
Naturais - PSRN 2000) (1/100000)  

Distribuição de 
Espécies, Fauna e 
Flora, da Diretiva 

Habitats 2007-2012 
- RN2000 (1/100000) 

- Linhas - Polígonos  - Pontos  

1128 Chondrostoma lusitanicum ●   ● ● 

1116 Chondrostoma polylepis ●   ● ● 

1123 Rutilus alburnoides  ●   ● ● 

1221 Mauremys leprosa    ● ● 

1355 Lutra lutra    ● ● 

1362 Lynx pardinus12      

1338 Microtus cabrerae     ● ● 

1303 Rhinolophus hipposideros   ●  ● ● 

 Alytes cisternasii     ● ● 

 Alytes obstetricans      

                                                           
12 Ocorrência não confirmada; contudo, no âmbito do programa recuperação da espécie, e numa perspectiva integrada com as áreas envolventes, este Sítio 

pode vir a desempenhar um papel importante ao proporcionar as condições de habitat adequadas 

http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/pset-cart
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/pset-cart
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 Discoglossus galganoi    ● ● 

 Hyla arborea    ● ● 

 Hyla meridionalis    ● ● 

 Pelobates cultripes    ● ● 

 Triturus marmoratus    ● ● 

 Felis silvestris       

 Genetta genetta    ● ● 

 Herpestes ichneumon    ● ● 

 Mustela putorius    ● ● 

As orientações de gestão para as espécies constantes do anexo B-II do Decreto-Lei nº49/2005 de 24/02, referenciadas no 

Sítio de Cabrela, encontram-se nos quadros seguintes. 

Quadro 25 - Orientações de gestão | Flora - Sítio de Cabrela (Montemor-o-Novo) 

Ref.ª Orientações de Gestão por espécie 

A
rm

er
ia

 r
o

u
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n
a
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es

tu
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ri
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g
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a
 

H
ya

ci
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th
o

id
es

 

vi
ce

n
ti

n
a 

M
yo

so
ti

s 
lu

si
ta

n
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a
 

S
al

ix
 s

al
vi

fo
lia

 s
sp

. 

au
st

ra
lis

 

S
an

to
lin

a 
im

p
re

ss
a

 

AGRICULTURA E PASTORÍCIA 

58a Adotar práticas de pastoreio específicas       

59 Salvaguardar de pastoreio       

116 Condicionar mobilização do solo       

52 Condicionar uso de agroquímicos / adotar técnicas alternativas       

51a Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas       

100 Condicionar expansão do uso agrícola       

SILVICULTURA 

51b Adotar práticas silvícolas específicas       

116 Condicionar mobilização do solo       

43 Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo       

65 Condicionar a florestação       

CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURAS 

140 Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes       

134 Condicionar a construção de infraestruturas       

76 Condicionar expansão urbanoturística       

27 Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis       

26 Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis       

OUTROS USOS E ATIVIDADES 

41 Conservar / recuperar vegetação ribeirinha autóctone       

30 Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água       

32 Condicionar drenagem       

83 Ordenar acessibilidades       

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

46 Manter / recuperar habitats contíguos       

42 Conservar / recuperar vegetação palustre       

70 Efetuar desmatações seletivas       

47 Impedir introdução de espécies não autóctones /controlar existentes       

Fonte: www.icnf.pt 

 

http://www.icnf.pt/


 
 

 
 

 

  
32 

VOL III RELATÓRIO DE CONFORMIDADE COM O PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Quadro 26 - Orientações de gestão | Fauna - Sítio de Cabrela (Montemor-o-Novo) 

Ref.ª 
Orientações de Gestão por espécie 

Agricultura e pastorícia 

C
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R
u
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L
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M
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ro
tu

s 
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b
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e 

R
h
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o
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p

h
u

s 

h
ip

p
o
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d
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o

s 

AGRICULTURA E PASTORÍCIA 

58a Adotar práticas de pastoreio específicas         

58 Manter práticas de pastoreio extensivo         

49 Assegurar mosaico de habitats         

128 Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos         

115 Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos         

146 Condicionar queimadas         

124 Condicionar a intensificação agrícola         

52 Condicionar uso de agroquímicos / adotar técnicas alternativas         

52x Condicionar uso de agroquímicos /adotar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat         

SILVICULTURA 

40 Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones         

45 Manter / melhorar ou promover manchas de montado aberto         

43 Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo         

44 Promover áreas de matagal mediterrânico         

65 Condicionar a florestação         

63 Reduzir risco de incêndio         

CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURAS 

140 Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes         

134 Condicionar a construção de infraestruturas         

76 Condicionar expansão urbanoturística         

27 Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis         

26 Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis         

29 Melhorar transposição de barragens/açudes         

34 Assegurar caudal ecológico         

31 Condicionar transvases         

4 Reduzir mortalidade acidental         

OUTROS USOS E ATIVIDADES 

41 Conservar / recuperar vegetação ribeirinha autóctone         

30 Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água         

35 Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água         

33 Condicionar captação de água         

32 Condicionar drenagem         

28 Regular uso de açudes e charcas         

50 Incrementar sustentabilidade económica de atividades com interesse para a conservação         

72 Implementar gestão cinegética compatível com conservação espécie         

74 Regular dragagens e extração de inertes         

144 Interditar deposições de dragados ou outros aterros         

83 Ordenar acessibilidades         

78 Ordenar prática de desporto da natureza         

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

46 Manter / recuperar habitats contíguos         

70 Efetuar desmatações seletivas         

18 Manter as edificações que possam albergar colónias / populações         

8 Estabelecer programa de repovoamento / fomento / reintrodução de presas         

7 Estabelecer programa de repovoamento / reintrodução         

16 Controlar efetivos de animais assilvestrados         

47 Impedir introdução de espécies não autóctones /controlar existentes         

24 Recuperar zonas húmidas         

Fonte: www.icnf.pt  

http://www.icnf.pt/
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5. COMPATIBILIDADE DAS 
ORIENTAÇÕES DE GESTÃO DO 
PSRN 2000 COM O PDM 

 

Nos quadros seguintes procede-se à identificação das orientações de gestão definidas para os diferentes valores naturais 

identificados no Plano Sectorial da Rede Natura 2000, demonstrando a sua compatibilização com a regulamentação proposta 

no âmbito do PDM. 
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Quadro 27 - Compatibilidade das orientações de gestão com o PDM de Montemor-o-Novo - Sítio do Monfurado  

Ref.ª 
Orientações de Gestão 
Agricultura e pastorícia 

Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva fundamentação 
Artigos do Regulamento 

Agricultura e pastorícia 

58a 

Adotar práticas de pastoreio específicas 
 
- Pastoreio de percurso 
 
Baixo encabeçamento, preferencialmente bovinos 
 
Salvaguardar de pastoreio os locais mais sensíveis 

3170*; 5330; 6310; 91B0 
 
Microtus cabrerae, Halimium verticillatum,  
 
Euphydryas aurinia*  
 
Mauremys leprosa 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000; às explorações pecuárias e aos espaços de uso 
múltiplo agrícola e florestal 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, f):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
f) A instalação ou alteração de explorações pecuárias intensivas ou extensivas ao ar livre, incluindo a 
valorização agrícola de efluente.”  
 
Artigo 38º (Explorações pecuárias), n.º 1, c): 
“1 - Não é autorizada a instalação ou ampliação de explorações pecuárias intensivas nas seguintes áreas: 
c) Áreas abrangidas por habitats protegidos pela Rede Natura 2000.” 
 
Artigo 50º (Identificação e objetivos), n.º 2, d):  
“2 - São objetivos de ordenamento e gestão destes espaços:  
d) A promoção da pastorícia em regime extensivo.” 

58 Manter práticas de pastoreio extensivo 

6220*; 6310; 
 
Barbastella barbastellus; Miniopterus 
schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis 
myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; 
Rhinolophus mehelyi; Lynx pardinus* 

OG integrada nas disposições relativas aos espaços de 
uso múltiplo agrícola e florestal 

Artigo 50º (Identificação e objetivos), n.º 2, d):  
“2 - São objetivos de ordenamento e gestão destes espaços:  
d) A promoção da pastorícia em regime extensivo.” 

59 Salvaguardar de pastoreio 91E0*; 9330; 9340 Não aplicável ao regime de uso  

49 

Assegurar mosaico de habitats 
 
- Áreas mais abertas, de prados e pastagens, 
alternadas com zonas não cortadas/abandonadas 
recentemente 
 
Intercalar vegetação alta e rasteira, com arbustos 
espinhosos. Zonas de pastoreio e áreas agrícolas 
extensivos, em associação com diferentes classes 
sucessionais de floresta, com abundante estrato 
herbáceo 
 
- Bosquetes, sebes e matos, intercalados com zonas 
mais abertas de pastagens e zonas agrícolas 
 
 
 

 
 
Euphydryas aurinia*  
 
 
 
Microtus cabrerae  
 
 
 
 
 
Barbastella barbastellus; Miniopterus 
schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis 
myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; 
Rhinolophus mehelyi; Lynx pardinus* 

Não aplicável ao regime de uso  

128 

Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos 
 
- Em áreas mais abertas, com o objetivo de criar locais 
de refúgio e reprodução 
 

 
 
 
Euphydryas aurinia*; Microtus cabrerae  
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, f):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
f) A destruição da vegetação ripícola autóctone, devendo as ações de limpeza das linhas de água ser 
preferencialmente executadas sem recurso a maquinaria pesada e conservar vegetação arbustiva, 
promovendo apenas a realização de cortes, podas e desbastes seletivos.” 
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Ref.ª 
Orientações de Gestão 
Agricultura e pastorícia 

Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva fundamentação 
Artigos do Regulamento 

- Em áreas mais abertas, para aumentar a diversidade 
de presas e facilitar deslocações na paisagem 
 
 
 
- Promover a manutenção / criação de sebes e 
bordaduras de vegetação natural na periferia das zonas 
húmidas 

 
Barbastella barbastellus; Miniopterus 
schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis 
myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; 
Rhinolophus mehelyi  
 
Lutra lutra 

45 
Manter / melhorar ou promover manchas de 
montado aberto 

Microtus cabrerae; Miniopterus schreibersi; 
Myotis myotis; Rhinolophus ferrumequinum; 
Rhinolophus hipposideros 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, b):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
b) A alteração à morfologia do solo, com exceção das decorrentes das normais atividades agrícola e 
florestais.” 

115 
Assegurar a manutenção de usos agrícolas 
extensivos 

Microtus cabrerae 
OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.” 

124 Condicionar a intensificação agrícola 

3170*; 5330; 6220* 
 
Euphydryas aurinia*; Microtus cabrerae; 
Barbastella barbastellus; Miniopterus 
schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis 
myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; 
Rhinolophus mehelyi 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.”  

116 

Condicionar mobilização do solo  
 
- Manutenção através de gradagens das pastagens de 
escala da parcela agrícola, sobre solos arenosos; evitar 
a utilização de arados de lâminas profundas 

Hyacinthoides vicentina  
 
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, b):  
“São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
b) A alteração à morfologia do solo, com exceção das decorrentes das normais atividades agrícola e 
florestais.” 

146 

Condicionar queimadas  
 
- Particularmente nas fases de ovo e crisálida 
 
- Não efetuar queimadas nas zonas mais sensíveis 

 
 
Euphydryas aurinia*  
 
Microtus cabrerae  

Não aplicável ao regime de uso  

52 

Condicionar uso de agroquímicos / adotar técnicas 
alternativas  
 
 
 
 
 
- Evitar utilização de herbicidas nas pastagens; por 
precaução, devem ser mantidos os níveis estritamente 
indispensáveis considerando o efeito cumulativo de 
estrumes devido à permanência do gado 

Euphydryas aurinia*; Barbastella 
barbastellus; Miniopterus schreibersi; Myotis 
bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus 
euryale; Rhinolophus ferrumequinum; 
Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus 
mehelyi 
 
Hyacinthoides vicentina  

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000, aos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal e 
aos espaços naturais e paisagísticos  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.”,  
 
Artigo 50º (Identificação e objetivos), n.º 2, a):  
“2 - São objetivos de ordenamento e gestão destes espaços:  
a) A manutenção dos usos dominantes, sustentada num uso múltiplo do solo e da utilização de técnicas 
adequadas à sua mobilização.” 
 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, d):  
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
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Ref.ª 
Orientações de Gestão 
Agricultura e pastorícia 

Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva fundamentação 
Artigos do Regulamento 

d) Uso de pesticidas e herbicidas, exceto os previstos na proteção integrada quando respeitada uma 
distância de 10 m de margem da linha de água, bem como os autorizados para utilização na produção 
biológica.” 

52x 
Condicionar uso de agroquímicos / adotar técnicas 
alternativas em áreas contíguas ao habitat 

3170*; 3260;  
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Mauremys leprosa; Rutilus 
alburnoides 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000, aos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal e 
aos espaços naturais e paisagísticos 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.”,  
 
Artigo 50º (Identificação e objetivos), n.º 2, a):  
“2 - São objetivos de ordenamento e gestão destes espaços:  
a) A manutenção dos usos dominantes, sustentada num uso múltiplo do solo e da utilização de técnicas 
adequadas à sua mobilização.” 
 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, d):  
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
d) Uso de pesticidas e herbicidas, exceto os previstos na proteção integrada quando respeitada uma 
distância de 10 m de margem da linha de água, bem como os autorizados para utilização na produção 
biológica.” 
 

51a 

Outros condicionamentos específicos a práticas 
agrícolas 
 
- À escala da parcela, evitar o uso agrícola dirigido para 
a produção de hortícolas, forrajeiras, pequenos frutos, 
hidroponia, etc. 
 
- Determinar períodos de corte compatíveis com a 
manutenção das populações, o que implica geralmente 
retardar o corte da vegetação, de forma a não coincidir 
com os períodos larvar-crisálida 

 
 
 
Hyacinthoides vicentina  
 
 
 
Euphydryas aurinia*  

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.” 
 

100 Condicionar expansão do uso agrícola 5330; 6420; 9330; 9340 
OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.” 

Silvicultura 

40 

Conservar / recuperar povoamentos florestais 
autóctones  
 
- Com um sobcoberto diversificado 

 
 
 
Euphydryas aurinia*; Barbastella 
barbastellus; Miniopterus schreibersi; Myotis 
bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus 
euryale; Rhinolophus ferrumequinum; 
Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus 
mehelyi 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, a): 
 “2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
a) A introdução ou reintrodução de espécies não indígenas, animais ou vegetais, no estado selvagem, , 
invasoras ou infestantes. 

43 

Conservar / recuperar vegetação dos estratos 
herbáceo e arbustivo 
 

Euphydryas aurinia*; Microtus cabrerae; 
Barbastella barbastellus; Miniopterus 
schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis 
myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, f):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades: ^ 
f) A destruição da vegetação ripícola autóctone, exceto no caso de ações de limpeza das linhas de água 
que incluam apenas a realização de cortes, podas e desbastes seletivos .”” 
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Ref.ª 
Orientações de Gestão 
Agricultura e pastorícia 

Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva fundamentação 
Artigos do Regulamento 

ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; 
Rhinolophus mehelyi; Halimium verticillatum 

44 Promover áreas de matagal mediterrânico 

9330; 9340;  
 
Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; 
Rhinolophus mehelyi, Lynx pardinus 

Não aplicável ao regime de uso 

 

127 
Manter árvores mortas ou árvores velhas com 
cavidades 

Barbastella barbastellus; Myotis bechsteinii 
Não aplicável ao regime de uso 

 

51b 

Adotar práticas silvícolas específicas 
 
- Condicionar operações de desmatação 
 
- Desmatações seletivas com recurso a corta-matos 
preferencialmente na época de frutificação; adequação 
do intervalo de tempo entre desmatações que permita a 
instalação e permanência desta espécie 

6310; 92A0; 91B0; 91E0*; 9230; 9330; 9340 
 
5330  
 
Halimium verticillatum, Quercus pyrenaica; 
Quercus faginea 

Não aplicável ao regime de uso 

 

48 Promover a regeneração natural 
6310; 91B0; 91E0*; 9230; 9330; 9340 
 
Quercus pyrenaica; Quercus faginea 

Não aplicável ao regime de uso 
 

65 

Condicionar a florestação 
 
 
 
 
- Condicionar a conversão do uso do solo para 
florestação em áreas com colónias identificadas 
 
- Em áreas prioritárias 

5330; 9330; 9340;  
 
Halimium verticillatum; Hyacinthoides 
vicentina 
 
Microtus cabrerae  
 
 
Lynx pardinus 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 e aos usos e atividades interditas 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, a):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
a) A introdução ou reintrodução de espécies não indígenas, animais ou vegetais, no estado selvagem, 
invasoras ou infestantes.”  

63 Reduzir risco de incêndio 

5330; 91B0; 91E0*; 9230; 9330; 9340 
 
Quercus pyrenaica; Quercus faginea 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Euphydryas aurinia*; Microtus 
cabrerae; Barbastella barbastellus; 
Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteinii; 
Myotis myotis; Rhinolophus euryale; 
Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
hipposideros; Rhinolophus mehelyi; Rutilus 
alburnoides 

OG integrada nas disposições relativas às medidas de 
defesa contra incêndios  

Artigo 9º (Medidas de defesa contra incêndios), n.º1): 
“1 - Cumulativamente com os demais condicionamentos legais e regulamentares aplicáveis, a 
edificabilidade admissível nos termos do PDMMN só pode ser viabilizada caso cumpra, cumulativamente, 
os condicionalismos relativos ao risco de incêndio, nomeadamente através do cumprimento das 
disposições legais correspondentes e em articulação com cartografia de perigosidade de incêndio rural.” 

Construção e Infraestruturas 

140 

Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a 
limpeza de taludes 
 

 
 
 
Euphydryas aurinia*  

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, c): “ 
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo: 
c) O alargamento e abertura de novas estradas e caminhos;” 
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Ref.ª 
Orientações de Gestão 
Agricultura e pastorícia 

Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva fundamentação 
Artigos do Regulamento 

- Em áreas mais sensíveis, efetuar estes trabalhos em 
função do ciclo de vida da espécie 
 
- Em áreas onde forem identificadas colónias 

 
 
Microtus cabrerae  

134 

Condicionar a construção de infraestruturas 
 
- Localização dos nós das autoestradas em relação aos 
abrigos de importância nacional 
 
 
 
- Localização dos parques eólicos em relação aos 
abrigos de importância nacional 

5330; 6220*; 9330; 9340 
 
Barbastella barbastellus; Rhinolophus 
euryale; Rhinolophus ferrumequinum; 
Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus 
mehelyi  
 
Miniopterus schreibersi; Myotis myotis  

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 e aos Usos Especiais do Solo (Recursos energéticos 
renováveis) 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, d): “ 
2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
d) A instalação de aerogeradores com potência igual ou superior a 300 kw; 
 
Artigo 34º (Recursos energéticos renováveis), n.º 3:  
“Nas áreas de montado que integram a estrutura ecológica municipal e nas áreas classificadas no âmbito 
da Rede Natura 2000, a instalação das atividades admitidas no número 1 do presente artigo fica sujeita a 
parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade.”13 

76 Condicionar expansão urbanoturística 5330; 9330; 9340 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, a):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
a) A realização de obras de construção civil fora dos perímetros urbanos, com exceção das obras de 
reconstrução, demolição, conservação de edifícios e ampliação desde que esta não envolva aumento de 
área de implantação superior a 50% da área inicial e a área total de ampliação seja inferior a 100m2”. 

27 

Condicionar construção de açudes em zonas 
sensíveis 
 
 
 
- Manter o regime hídrico nas zonas de ocorrência, 
evitando a construção de represas que provoquem 
inundação das zonas depressionárias, em que existe 
acumulação temporária de água 

3260; 91E0* 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides; 
 
Hyacinthoides vicentina  

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 e aos Espaços Naturais e Paisagísticos 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, e):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional da Conservação da Natureza (ANCNB), 
as seguintes atividades, ações e usos do solo: 
e) A construção de barragens, charcas e açudes, com capacidade superior a 5000 m3;” 
 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, l):  
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
(…) l) A construção de barragens, charcas e açudes”. 

26 
Condicionar construção de barragens em zonas 
sensíveis 

3260; 91E0* 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Lynx pardinus; Rutilus alburnoides 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 e aos Espaços Naturais e Paisagísticos 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, e):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
e) A construção de barragens, charcas e açudes, com capacidade superior a 5000 m3.” 
 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, l):  
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
(…) l) A construção de barragens, charcas e açudes”. 

29 

Melhorar transposição de barragens/açudes 
 
- Colocação de passagens adequadas para peixes 

 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides  

Não aplicável ao regime de uso  

34 Assegurar caudal ecológico 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides, Mauremys 
Leprosa, Rutilus alburnoides 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 e aos espaços naturais e paisagísticos  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, h):  
“3 – São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
h) A captação de água superficial em linhas de água;” 

                                                           
13 As atividades referidas incluem mini-hídricas, parques eólicos, unidades de valorização orgânica centrais de biomassa e centrais fotovoltaicas ou outras instalações associadas à produção de energia a partir de fontes energéticas renováveis. 
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Ref.ª 
Orientações de Gestão 
Agricultura e pastorícia 

Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva fundamentação 
Artigos do Regulamento 

 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, c): 
2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
c) Drenagem, dragagem ou quaisquer outras atividades com alteração da morfologia e hidrologia;”  

31 Condicionar transvases 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, h:  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
h) A captação de água superficial em linhas de água;” 

4 

Reduzir mortalidade acidental 
 
- Evitar o uso de vedações rematadas no topo com 
arame farpado 
 
 
 
Passagens para fauna e sinalizadores em rodovias 

 
 
Barbastella barbastellus; Rhinolophus 
euryale; Rhinolophus ferrumequinum; 
Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus 
mehelyi  
 
Lutra lutra 

Não aplicável ao regime de uso  

Outros usos e atividades 

50 
Incrementar sustentabilidade económica de 
atividades com interesse para a conservação 

6220*; 6310; 9230; 9330; 9340  
 
Quercus pyrenaica; Quercus faginea 

Apesar de não aplicável ao regime de uso, a orientação é 
assumida nas disposições referentes espaços de uso 
múltiplo agrícola e florestal 

Artigo 50º (Identificação e objetivos, n.º 2, a), b), d), e):  
“2 - São objetivos de ordenamento e gestão destes espaços:  
a) A manutenção dos usos dominantes, sustentada num uso múltiplo do solo e da utilização de técnicas 
adequadas à sua mobilização; 
b) O desenvolvimento das atividades silvícolas diretamente relacionadas com a manutenção e valorização 
económica e ambiental das áreas florestadas, potenciando novos povoamentos e a otimização dos 
existentes, visando o aproveitamento dos recursos presentes (cortiça, madeira, lenha, biomassa. 
cogumelos, mel e outros produtos); 
d) A promoção da pastorícia em regime extensivo; 
e) A promoção da atividade cinegética.” 

41 
Conservar / recuperar vegetação ribeirinha 
autóctone 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Microtus cabrerae; Barbastella 
barbastellus; Miniopterus schreibersi; Myotis 
bechsteinii; Myotis myotis; Rhinolophus 
euryale; Rhinolophus ferrumequinum; 
Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus 
mehelyi; Rutilus alburnoides 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000, aos espaços naturais e paisagísticos  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, f):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
f) A destruição da vegetação ripícola autóctone, exceto no caso de ações de limpeza das linhas de água 
que incluam apenas a realização de cortes, podas e desbastes seletivos .” 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, c): 
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
c) Drenagem, dragagem ou quaisquer outras atividades com alteração da morfologia e hidrologia;” 

30 

Condicionar intervenções nas margens e leito de 
linhas de água 
 
- Nomeadamente regularizações, cortes e desbastes; a 
seleção da maquinaria e estratégias para as limpezas 
de linhas de água deverá garantir a continuidade e a 
complexidade dos povoamentos, evitando a redução a 
um simples remate arbóreo das margens ribeirinhas; 
não imobilizar os taludes de margem através de 
enrocamentos ou betonização 

3170*; 3260; 9230; 9330;9340  
 
 
Quercus pyrenaica 
 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Mauremys leprosa; Microtus 
cabrerae; Lutra lutra; Rutilus alburnoides 
 
Salix salvifolia ssp australis  

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000 e aos espaços naturais e paisagísticos  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, f):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
f) A destruição da vegetação ripícola autóctone, exceto no caso de ações de limpeza das linhas de água 
que incluam apenas a realização de cortes, podas e desbastes seletivos .” 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, c): 
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
c) Drenagem, dragagem ou quaisquer outras atividades com alteração da morfologia e hidrologia;”  

35 Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água 3170*; 3260; Não aplicável ao regime de uso  
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Ref.ª 
Orientações de Gestão 
Agricultura e pastorícia 

Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva fundamentação 
Artigos do Regulamento 

 
- Considerando como valores de referência os limites 
previstos para as “águas de ciprinídeos”, de acordo com 
o disposto no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto 
 
- Conservação das suas áreas de alimentação 
 

 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Lutra lutra 
 
 
 
Barbastella barbastellus; Miniopterus 
schreibersi; Myotis bechsteinii; Myotis 
myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; 
Rhinolophus mehelyi  

33 

Condicionar captação de água 
 
- Nas zonas mais sensíveis e durante os meses de 
menor pluviosidade 
 
- Nas zonas mais sensíveis e durante os meses de 
menor pluviosidade; dar particular atenção aos pegos, 
tomando medidas para a sua permanência 

3170*; 3260 
 
Chondrostoma polylepis; Lutra lutra; 
Mauremys leprosa, Rutilus alburnoides 
 
 
Chondrostoma lusitanicum 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, h):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
h) A captação de água superficial em linhas de água.” 

32 

Condicionar drenagem 
 
- Condicionar drenagem dos terrenos através de valas 
ou outros dispositivos; laquear valas existentes 

3170*; 3260 
 
Hyacinthoides vicentina  

OG integrada nas disposições relativas aos espaços 
naturais e paisagísticos  

Artigo 55º (Usos), n.º 2, c): 
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
c) Drenagem, dragagem ou quaisquer outras atividades com alteração da morfologia e hidrologia;” 

28 

Regular uso de açudes e charcas 
 
- Salvaguardar os charcos temporários do gado; evitar 
a mobilização dos charcos temporários localizados em 
terrenos agrícolas 

 
 
3170*  

Não aplicável ao regime de uso 

 

74 

Regular dragagens e extração de inertes 
 
- Tomar medidas que impeçam a extração de inertes 
nos locais de reprodução da espécie, em qualquer 
época do ano. Nos restantes locais, condicionar durante 
a Primavera 
 
- Tomar medidas que impeçam a extração de inertes 
nas zona coincidentes com áreas de reprodução 

3170* 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 
 
 
 
Mauremys leprosa 
 

As dragagens não constituem regime de uso. 
 
A extração de inertes observa o disposto nas disposições 
relativas à Rede Natura 2000. 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, g): 
“3 – São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
g) A prospeção, pesquisa e exploração de recursos geológicos e extração de inertes.”  

144 

Interditar deposições de dragados ou outros aterros 
 
- Em áreas mais sensíveis 

 
 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 

Não aplicável ao regime de uso  

83 Ordenar acessibilidades 
9330; 9340 
 
Quercus faginea 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, c):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
c) O alargamento e abertura de novas estradas e caminhos;” 
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Ref.ª 
Orientações de Gestão 
Agricultura e pastorícia 

Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva fundamentação 
Artigos do Regulamento 

77 Ordenar atividades de recreio e lazer 3260 Não aplicável ao regime de uso  

78 

Ordenar prática de desporto da natureza 
 
- Desportos associados a cursos de água 
 
 
- Espeleologia 
 
 
 

 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 
 
Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteinii; 
Myotis myotis; Rhinolophus euryale; 
Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
hipposideros; Rhinolophus mehelyi  

Não aplicável ao regime de uso  

Orientações específicas 

84 

Condicionar o acesso 
 
- Quando se justifique, colocar vedações que evitem a 
entrada de visitantes mas permitam a passagem de 
morcegos. A entrada dos visitantes é restringida apenas 
nas épocas do ano em que o abrigo se encontra 
ocupado 

 
 
Miniopterus schreibersi; Myotis myotis; 
Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; 
Rhinolophus mehelyi  

Não aplicável ao regime de uso  

21 Consolidar galerias de minas importantes 

Miniopterus schreibersi; Myotis myotis; 
Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; 
Rhinolophus mehelyi 

Não aplicável ao regime de uso  

20 

Desobstruir a entrada de abrigos 
 
- Grutas, minas ou algares 
 

 
 
Miniopterus schreibersi; Myotis myotis; 
Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; 
Rhinolophus mehelyi  

Não aplicável ao regime de uso  

125 

Impedir encerramento de grutas, minas e algares 
com dispositivos inadequados 
 
- Como portas compactas ou gradeamentos de malha 
apertadas 

 
 
 
Miniopterus schreibersi; Myotis myotis; 
Rhinolophus euryale; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; 
Rhinolophus mehelyi 

Não aplicável ao regime de uso  

18 
Manter as edificações que possam albergar 
colónias /populações 

Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
hipposideros 

Não aplicável ao regime de uso  

138 Criar caixas de abrigo Barbastella barbastellus; Myotis bechsteinii Não aplicável ao regime de uso  

129 Promover a manutenção de prados húmidos Euphydryas aurinia* Não aplicável ao regime de uso  

46 

Manter / recuperar habitats contíguos 
 
- Assegurar corredores ecológicos 
 

Quercus faginea 
 
Euphydryas aurinia*; Microtus cabrerae; Lynx 
pardinus 

OG integrada nas disposições relativas à Rede Natura 
2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, f): 
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
f) A destruição da vegetação ripícola autóctone, exceto no caso de ações de limpeza das linhas de água 
que incluam apenas a realização de cortes, podas e desbastes seletivos .” 
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Ref.ª 
Orientações de Gestão 
Agricultura e pastorícia 

Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva fundamentação 
Artigos do Regulamento 

 
- Assegurar continuum fluvial 

 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis< Rutilus alburnoides 

137 Definir zonas de proteção para a espécie / habitat Quercus pyrenaica; Quercus faginea Não aplicável ao regime de uso  

47 

Impedir introdução de espécies não autóctones 
/controlar existentes 
 
 
- Implementar programas de controlo e erradicação de 
espécies vegetais exóticas invasoras das margens das 
linhas de água e encostas adjacentes, promovendo a 
sua substituição por espécies autóctones 
 
- Controlar introduções furtivas de espécies animais 
potenciais competidoras 

6220*; 92A0; 9330; 9340 
 
Quercus faginea 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Euphydryas aurinia*< Rutilus 
alburnoides 
 
 
Mauremys leprosa 

OG integrada nas disposições referentes à Rede Natura 
2000 e aos usos e atividades interditas 

Artigo 7º (Rede Natura), n.º 2, a): 
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
a) A introdução ou reintrodução de espécies não indígenas, animais ou vegetais, no estado selvagem, 
invasoras ou infestantes.”  

15 
Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a 
competição interespecífica 

92A0 Não aplicável ao regime de uso  

16 Controlar efetivos de animais assilvestrados  Não aplicável ao regime de uso  

70 Efetuar desmatações seletivas 5330; 6220*; 6420 Não aplicável ao regime de uso  

64 Efetuar gestão por fogo controlado 5330; 6220*; 6420 Não aplicável ao regime de uso  

Fonte: www.icnf.pt / Plano de Intervenção no Espaço Rural do Sítio de Monfurado  

 

 

 

Quadro 28 - Compatibilidade das orientações de gestão com o PDM de Montemor-o-Novo – Sítio de Cabrela 

Ref.ª Orientações de Gestão Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva 
fundamentação 

Artigos do Regulamento 

Agricultura e pastorícia 
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Ref.ª Orientações de Gestão Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva 
fundamentação 

Artigos do Regulamento 

58a 

Adotar práticas de pastoreio específicas 
 
- (manter o uso ganadeiro, sem intensificação 
pecuária nem a utilização de espécies forrajeiras de 
prolongada persistência, como por exemplo ervilhaca, 
festucas, etc; estas pastagens devem associar-se a 
bovinos e em menor grau a ovinos; promover a 
conversão de parcelas atualmente afetas à 
exploração agrícola) 
 
- Salvaguardar do pastoreio os locais mais sensíveis 

3170*; 5210; 5330; 6310; 91B0: 9240; Microtus 
cabrerae 
 
Hyacinthoides vicentina 
 
 
 
 
 
 
 
Mauremys leprosa) 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000, às explorações pecuárias e aos 
espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, f):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
f) A instalação ou alteração de explorações pecuárias intensivas ou extensivas ao ar livre, incluindo a valorização 
agrícola de efluente.”  
 
Artigo 38º (Explorações pecuárias), n.º 1, c): 
“1 - Não é autorizada a instalação ou ampliação de explorações pecuárias intensivas nas seguintes áreas: 
c) Áreas abrangidas por habitats protegidos pela Rede Natura 2000.” 
 
Artigo 50º (Identificação e objetivos), n.º 2, d):  
“2 - São objetivos de ordenamento e gestão destes espaços:  
d) A promoção da pastorícia em regime extensivo.” 

58 Manter práticas de pastoreio extensivo 
3290; 6220*; 6310; 6220* 
 
Lynx pardinus*; Rhinolophus hipposideros 

OG integrada nas disposições relativas aos 
espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 

Artigo 50º (Identificação e objetivos), n.º 2, d):  
“2 - São objetivos de ordenamento e gestão destes espaços:  
d) A promoção da pastorícia em regime extensivo.” 

59 

Salvaguardar de pastoreio 
 
- Condicionar o acesso do gado a determinados troços 
das margens das linhas de águas, definindo áreas de 
bebedouro e salvaguardando as áreas de ocorrência 
mais importantes 

2260, 9330; 9340; 92D0 
 
Festuca duriotagana; Salix salvifolia ssp 
australis 
 
  

Não aplicável ao regime de uso  

49 

Assegurar mosaico de habitats 
 
- Intercalar vegetação alta e rasteira, com arbustos 
espinhosos; zonas de pastoreio e áreas agrícolas 
extensivos, em associação com diferentes classes 
sucessionais de floresta, com abundante estrato 
herbáceo) 
 
- Matagais e bosques mediterrânicos, intercalados 
com áreas abertas de pastos e zonas agrícolas 
 
- Bosquetes, sebes e matos, intercalados com zonas 
mais abertas de pastagens e zonas agrícolas 

 
Microtus cabrerae  
 
 
 
 
 
Lynx pardinus*  
 
 
Rhinolophus hipposideros 

Não aplicável ao regime de uso  

128 

Conservar / promover sebes, bosquetes e 
arbustos 
 
- Promover a manutenção/criação de sebes e 
bordaduras de vegetação natural na periferia das 
zonas húmidas 
- Em áreas mais abertas, com o objetivo de criar locais 
de refúgio e reprodução 
 

 
 
Lutra lutra  
 
 
 
Microtus cabrerae  
 
 
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, f):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
f) A destruição da vegetação ripícola autóctone, exceto no caso de ações de limpeza das linhas de água que 
incluam apenas a realização de cortes, podas e desbastes seletivos .” 
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Ref.ª Orientações de Gestão Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva 
fundamentação 

Artigos do Regulamento 

- Em áreas mais abertas, para aumentar a diversidade 
de presas e facilitar deslocações na paisagem 

Rhinolophus hipposideros  

115 
Assegurar a manutenção de usos agrícolas 
extensivos 

Microtus cabrerae 
OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.”  

146 
Condicionar queimadas 
 
- Não efetuar queimadas nas zonas mais sensíveis 

 
 
Microtus cabrerae  

Não aplicável ao regime de uso  

116 

Condicionar mobilização do solo 
 
- Manutenção através de gradagens das pastagens de 
escala da parcela agrícola, sobre solos arenosos; 
evitar a utilização de arados de lâminas profundas 

3170*; 6220* 
 
Hyacinthoides vicentina 
 
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, b):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
b) A alteração à morfologia do solo, com exceção das decorrentes das normais atividades agrícola e florestais.”  

124 Condicionar a intensificação agrícola 
Microtus cabrerae; Rhinolophus 
hipposideros 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.”  
 

52 

Condicionar uso de agroquímicos / adotar 
técnicas alternativas 
 
- Evitar utilização de herbicidas nas pastagens; por 
precaução, devem ser mantidos os níveis 
estritamente indispensáveis considerando o efeito 
cumulativo de estrumes devido à permanência do 
gado 

Rhinolophus hipposideros 
 
 
Hyacinthoides vicentina  
 
 
 
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000, aos espaços de uso múltiplo agrícola 
e florestal e aos espaços naturais e paisagísticos 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.”,  
 
Artigo 50º (Identificação e objetivos), n.º 2, a):  
“2 - São objetivos de ordenamento e gestão destes espaços:  
a) A manutenção dos usos dominantes, sustentada num uso múltiplo do solo e da utilização de técnicas 
adequadas à sua mobilização.”  
 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, d):  
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
d) Uso de pesticidas e herbicidas, exceto os previstos na proteção integrada quando respeitada uma distância de 
10 m de margem da linha de água, bem como os autorizados para utilização na produção biológica.”  

52x 
Condicionar uso de agroquímicos /adotar técnicas 
alternativas em áreas contíguas ao habitat 

3170*; 3260; 3290;  
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Lutra lutra; Mauremys leprosa; 
Rutilus alburnoides 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000, aos espaços de uso múltiplo agrícola 
e florestal e aos espaços naturais e paisagísticos 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.”,  
 
Artigo 50º (Identificação e objetivos), n.º 2, a):  
“2 - São objetivos de ordenamento e gestão destes espaços:  
a) A manutenção dos usos dominantes, sustentada num uso múltiplo do solo e da utilização de técnicas 
adequadas à sua mobilização.”  
 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, d):  
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
d) Uso de pesticidas e herbicidas, exceto os previstos na proteção integrada quando respeitada uma distância de 
10 m de margem da linha de água, bem como os autorizados para utilização na produção biológica.” 

51a 
Outros condicionamentos específicos a práticas 
agrícolas 

 
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
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Ref.ª Orientações de Gestão Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva 
fundamentação 

Artigos do Regulamento 

 
- À escala da parcela, evitar o uso agrícola dirigido 
para a produção de hortícolas, forrajeiras, pequenos 
frutos, hidroponia, etc.) 

 
Hyacinthoides vicentina  
 
 

e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.” 

100 Condicionar expansão do uso agrícola 
5210; 5330; 6420; 9330; 9340;  
 
Armeria rouyana* 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, e):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
e) A instalação de olivais e pomares superintensivos.”,  

Silvicultura 

51b 

Adotar práticas silvícolas específicas 
 
- práticas silvícolas sustentáveis: ciclos de limpeza 
florestal de 3 a 5 anos, permanência de aceiros e 
clareiras, desmatações seletivas e mobilizações 
superficiais, evitando intervenções entre Novembro e 
Julho 
 
- aumento do intervalo de tempo entre desmoitas 

6310; 91B0; 91E0*; 9240; 92A0; 9330; 9340  
 
Armeria rouyana* 
 
 
 
 
 
Santolina impressa 

Não aplicável ao regime de uso 

 

48 Promover a regeneração natural 5210; 6310; 91B0, 91E0*; 92A0; 9330; 9340 Não aplicável ao regime de uso  

116 

Condicionar mobilização do solo 
 
- Limpezas florestais preferencialmente efetuadas 
com corta-matos ou eventualmente por gradagens 
superficiais) 
 
- Recorrer a mobilizações superficiais do solo (ex. 
gradagem) nas atividades silvícolas) 

5330 
 
Armeria rouyana*  
 
 
 
Santolina impressa  
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, b):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
b) A alteração à morfologia do solo, com exceção das decorrentes das normais atividades agrícola e florestais.”  

40 
Conservar / recuperar povoamentos florestais 
autóctones 

Lynx pardinus*; Rhinolophus hipposideros 
(com um sobcoberto diversificado) 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, a): 
 “2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
a) A introdução ou reintrodução de espécies não indígenas, animais ou vegetais, no estado selvagem, invasoras 
ou infestantes.”  
 

45 
Manter / melhorar ou promover manchas de 
montado aberto 

Microtus cabrerae; Rhinolophus 
hipposideros 

OG integrada nas disposições relativas aos 
espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 

Artigo 50º (Identificação e objetivos), n.º 2, a) e b):  
“2 - São objetivos de ordenamento e gestão destes espaços:  
a) A manutenção dos usos dominantes, sustentada num uso múltiplo do solo e da utilização de técnicas 
adequadas à sua mobilização;  
b) O desenvolvimento das atividades silvícolas diretamente relacionadas com a manutenção e valorização 
económica e ambiental das áreas florestadas, potenciando novos povoamentos e a otimização dos existentes, 
visando o aproveitamento dos recursos presentes (cortiça, madeira, lenha, biomassa. cogumelos, mel e outros 
produtos).” 

43 

Conservar / recuperar vegetação dos estratos 
herbáceo e arbustivo 
 
 
 

5210; 
 
 Lynx pardinus*; Microtus cabrerae; 
Rhinolophus hipposideros 
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, f):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades: ^ 
f) A destruição da vegetação ripícola autóctone, exceto no caso de ações de limpeza das linhas de água que 
incluam apenas a realização de cortes, podas e desbastes seletivos .” 
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Ref.ª Orientações de Gestão Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva 
fundamentação 

Artigos do Regulamento 

- Manter elevados níveis de naturalidade no 
sobcoberto de povoamentos ripícolas) 

Salix salvifolia ssp australis 
 

62 Promover a recuperação dos zimbrais 5210 Não aplicável ao regime de uso  

44 Promover áreas de matagal mediterrânico 
9330; 9340; 
 
Lynx pardinus*; Rhinolophus hipposideros 

Não aplicável ao regime de uso  

65 

Condicionar a florestação 
 
 
 
- Conter e reconverter o eucaliptal 
 
- Em áreas mais sensíveis) Microtus cabrerae 
(condicionar a conversão do uso do solo para 
florestação em áreas com colónias identificadas 

5210; 5330; 9330; 9340;  
 
Hyacinthoides vicentina 
 
Armeria rouyana*  
 
Lynx pardinus*  
 
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 e aos usos e atividades interditas 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, a):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
a) A introdução ou reintrodução de espécies não indígenas, animais ou vegetais, no estado selvagem, invasoras 
ou infestantes.”  

66 Proibir a florestação 91B0 Não aplicável ao regime de uso  

63 Reduzir risco de incêndio 

2260; 5210; 5330; 91E0*; 9240; 9330; 9340;  
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Lynx pardinus*; Lutra lutra; 
Mauremys leprosa; Microtus cabrerae; 
Rhinolophus hipposideros; Rutilus 
alburnoides 

OG integrada nas disposições relativas às 
medidas de defesa contra incêndios  

Artigo 9º (Medidas de defesa contra incêndios), n.º 1): 
“1 - Cumulativamente com os demais condicionamentos legais e regulamentares aplicáveis, a edificabilidade 
admissível nos termos do PDMMN só pode ser viabilizada caso cumpra, cumulativamente, os condicionalismos 
relativos ao risco de incêndio, nomeadamente através do cumprimento das disposições legais correspondentes e 
em articulação com cartografia de perigosidade de incêndio rural. 

Construção e Infraestruturas 

140 

Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e 
a limpeza de taludes 
 
-Em áreas onde forem identificadas colónias 

Santolina impressa 
 
 
Microtus cabrerae  

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, e): “ 
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo: 
e) O alargamento e abertura de novas estradas e caminhos;” 

134 

Condicionar a construção de infraestruturas 
 
- Estradas 
 
- Condicionar a construção de grandes infraestruturas 
em áreas prioritárias) 
 

2260; 4030; 5330; 6220*; 9330; 9340 
 
Santolina impressa  
 
Lynx pardinus*  
 
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 e aos Usos Especiais do Solo 
(Recursos energéticos renováveis) 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º3, c) e d):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo: 
c) O alargamento e abertura de novas estradas e caminhos; 
d) A instalação de infraestruturas de eletricidade e telefónicas, aéreas ou subterrâneas, de telecomunicações, de 
transporte de gás natural ou de outros combustíveis e de saneamento básico, e de aproveitamento de energias 
renováveis ou similares, fora de perímetros urbanos;” 
 
Artigo 34º (Recursos energéticos renováveis), n.º 3:  
“Nas áreas de montado que integram a estrutura ecológica municipal e nas áreas classificadas no âmbito da Rede 
Natura 2000, a instalação das atividades admitidas no número 1 do presente artigo fica sujeita a parecer prévio 
da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade.”14 

                                                           
14 As atividades referidas incluem mini-hídricas, parques eólicos, unidades de valorização orgânica centrais de biomassa e centrais fotovoltaicas ou outras instalações associadas à produção de energia a partir de fontes energéticas renováveis. 
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Ref.ª Orientações de Gestão Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva 
fundamentação 

Artigos do Regulamento 

76 

Condicionar expansão urbanoturística 
 
 
 
- Ordenar expansão urbanoturística de forma a não 
afetar as áreas mais sensíveis 

2260; 4030; 5210; 5330; 92D0; 9330; 9340;  
 
Armeria rouyana; Santolina impressa 
 
Lynx pardinus*; Lutra lutra; Mauremys 
leprosa  

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, a):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
a) A realização de obras de construção civil fora dos perímetros urbanos, com exceção das obras de reconstrução, 
demolição, conservação de edifícios e ampliação desde que esta não envolva aumento de área de implantação 
superior a 50% da área inicial e a área total de ampliação seja inferior a 100m2”. 

27 

Condicionar construção de açudes em zonas 
sensíveis 
 
 
 
- Manter o regime hídrico nas zonas de ocorrência, 
evitando a construção de represas que provoquem 
inundação das zonas depressionárias, em que existe 
acumulação temporária de água 

3260; 3290; 91E0*; 92D0;  
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 
 
Hyacinthoides vicentina 
 
 
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 e aos Espaços Naturais e 
Paisagísticos 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, e):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo: 
e) A construção de barragens, charcas e açudes, com capacidade superior a 5000 m3;” 
 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, l):  
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
(…) l) A construção de barragens, charcas e açudes”. 

26 

Condicionar construção de barragens em zonas 
sensíveis 
 
 
 
- Manter o regime hídrico na sua área de ocorrência, 
nomeadamente cursos de água de regime 
intermitente, evitando a construção de represas a 
montante da sua área de distribuição 

3260; 3290; 91E0*; 92D0; 
 
Lynx pardinus*; Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides 
 
Festuca duriotagana 
 
 
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 e aos Espaços Naturais e 
Paisagísticos 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, i):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
i) A construção de barragens, charcas e açudes, com capacidade superior a 5000 m3.” 
 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, l):  
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
(…) l) A construção de barragens, charcas e açudes”. 

29 

Melhorar transposição de barragens/açudes 
 
- Colocação de passagens adequadas para peixes 
 

Rutilus alburnoides 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 

Não aplicável ao regime de uso  

34 Assegurar caudal ecológico 

3260;  
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Lutra lutra; Mauremys leprosa; 
Rutilus alburnoides 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 e aos espaços naturais e 
paisagísticos 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, h):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
h) A captação de água superficial em linhas de água;” 
 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, c): 
2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
c) Drenagem, dragagem ou quaisquer outras atividades com alteração da morfologia e hidrologia;”  

31 Condicionar transvases 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, h):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
h) A captação de água superficial em linhas de água;” 

4 

Reduzir mortalidade acidental 
 
- Passagens para fauna e sinalizadores em rodovias 
 

 
Lutra lutra  
 
Rhinolophus hipposideros  

Não aplicável ao regime de uso  
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Ref.ª Orientações de Gestão Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva 
fundamentação 

Artigos do Regulamento 

- Evitar o uso de vedações rematadas no topo com 
arame farpado 

Outros usos e atividades 

41 

Conservar / recuperar vegetação ribeirinha 
autóctone 
 
 
 
 
- Adensar povoamentos ripícolas 

Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Lynx pardinus*; Lutra lutra; 
Mauremys leprosa; Microtus cabrerae; 
Rhinolophus hipposideros; Rutilus 
alburnoides; 
 
Salix salvifolia ssp australis  

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 e aos espaços naturais e 
paisagísticos 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, f):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
f) A destruição da vegetação ripícola autóctone, exceto no caso de ações de limpeza das linhas de água que 
incluam apenas a realização de cortes, podas e desbastes seletivos .” 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, c): 
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
c) Drenagem, dragagem ou quaisquer outras atividades com alteração da morfologia e hidrologia;” 

30 

Condicionar intervenções nas margens e leito de 
linhas de água 
 
 
 
 
- Nomeadamente regularizações 
 
- Nomeadamente regularizações, cortes e desbastes; 
a seleção da maquinaria e estratégias para as 
limpezas de linhas de água deverá garantir a 
continuidade e a complexidade dos povoamentos, 
evitando a redução a um simples remate arbóreo das 
margens ribeirinhas; não imobilizar os taludes de 
margem através de enrocamentos ou betonização 
 

3170*; 3260; 3290; 91E0*; 92A0; 92D0;  
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Lutra lutra; Mauremys leprosa; 
Microtus cabrerae; Rutilus alburnoides 
 
Festuca duriotagana; Myosotis lusitanica  
 
Salix salvifolia ssp australis  
 
 
 
 
 
 
 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000 e aos espaços naturais e 
paisagísticos 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, f):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
f) A destruição da vegetação ripícola autóctone, exceto no caso de ações de limpeza das linhas de água que 
incluam apenas a realização de cortes, podas e desbastes seletivos .” 
Artigo 55º (Usos), n.º 2, c): 
“2 - Nos espaços naturais e paisagísticos são interditas as seguintes atividades: 
c) Drenagem, dragagem ou quaisquer outras atividades com alteração da morfologia e hidrologia;” 

35 

Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água 
 
 
 
- Conservação das suas áreas de alimentação 
 
- Considerando como valores de referência os limites 
previstos para as «águas de ciprinídeos», de acordo 
com o disposto no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de 
agosto 

3170*; 3260; 3290; 92D0; 
 
Lutra lutra; Mauremys leprosa; 
 
Rhinolophus hipposideros  
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides  
 

Não aplicável ao regime de uso  

33 

Condicionar captação de água 
 
- Nas zonas mais sensíveis e durante os meses de 
menor pluviosidade 
 

3170*; 3260 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Lutra lutra; Mauremys leprosa; 
Rutilus alburnoides  

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, h):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
h) A captação de água superficial em linhas de água.” 

32 
Condicionar drenagem 
 
- Em zonas mais sensíveis 

3170*; 3260; 6420 
 
Mauremys leprosa  

Não aplicável ao regime de uso  
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fundamentação 

Artigos do Regulamento 

 
- Condicionar drenagem dos terrenos através de valas 
ou outros dispositivos; laquear valas existentes 
 

 
Hyacinthoides vicentina 
 
 

28 

Regular uso de açudes e charcas 
 
- Salvaguardar os charcos temporários do gado; evitar 
a mobilização dos charcos temporários localizados 
em terrenos agrícolas 

3170*; 
 
Mauremys leprosa  
 
 

Não aplicável ao regime de uso  

130 
Condicionar ou interditar corte, colheita e captura 
de espécies 

5210 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, c):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
c) O corte ou abate de carvalhos (Quercus pyrenaica e Quercus faginea), exceto por razões fitossanitárias e/ou 
para condução dos povoamentos, acções de Defesa da Floresta Contra Incêndios e alargamento de vias públicas, 
instalação de infraestruturas de abastecimento de água, recolha e tratamento de esgotos, telecomunicações, 
eletricidade e gás, quando de imprescindível utilidade pública e/ou interesse municipal desde que devidamente 
autorizadas.”;  
 

50 
Incrementar sustentabilidade económica de 
atividades com interesse para a conservação 

5310; 6220*; 9240; 9330; 9340; 
 
Lynx pardinus* 

Apesar de não aplicável ao regime de uso, a 
orientação é assumida nas disposições referentes 
aos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 

Artigo 50º (Identificação e objetivos, n.º 2, a), b), d), e):  
“2 - São objetivos de ordenamento e gestão destes espaços: 
a) A manutenção dos usos dominantes, sustentada num uso múltiplo do solo e da utilização de técnicas 
adequadas à sua mobilização; 
b) O desenvolvimento das atividades silvícolas diretamente relacionadas com a manutenção e valorização 
económica e ambiental das áreas florestadas, potenciando novos povoamentos e a otimização dos existentes, 
visando o aproveitamento dos recursos presentes (cortiça, madeira, lenha, biomassa. cogumelos, mel e outros 
produtos); 
d) A promoção da pastorícia em regime extensivo; 
e) A promoção da atividade cinegética.” 

72 

Implementar gestão cinegética compatível com 
conservação espécie 
 
- Correta exploração cinegética das suas presas, 
nomeadamente pelo estabelecimento de áreas de 
caça/não caça, condicionantes ao número de efetivos 
a abater e às épocas de caça 

 
Lynx pardinus*  
 

Não aplicável ao regime de uso  

74 

Regular dragagens e extração de inertes 
 
- Tomar medidas que impeçam a extração de inertes 
nas zonas coincidentes com áreas de reprodução 
 
- Tomar medidas que impeçam a extração de inertes 
nos locais de reprodução da espécie, em qualquer 
época do ano. Nos restantes locais, condicionar 
durante a Primavera 

3170* 
 
Mauremys leprosa  
 
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 
 
 

As dragagens não constituem regime de uso. 
 
A extração de inertes observa o disposto nas 
disposições relativas à Rede Natura 2000. 

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, g): 
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
g) A prospeção, pesquisa e exploração de recursos geológicos e extração de inertes.” 

144 
Interditar deposições de dragados ou outros 
aterros 

 
 

Não aplicável ao regime de uso 
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- Em áreas mais sensíveis 

 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 

85 
Interditar circulação de viaturas fora dos 
caminhos estabelecidos 

2260; 5210 
Não aplicável ao regime de uso  

83 

Ordenar acessibilidades 
 
- Evitar pisoteio, através de sinalização de acessos à 
linha de água e, se necessário, instalação de parques 
de estacionamento junto a alguns acessos 
 
- Condicionar a utilização/abertura de acessos em 
áreas sensíveis 

2260; 5210; 9240; 9330; 9340 
 
Festuca duriotagana  
 
 
 
Lynx pardinus* 
  

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 3, c):  
“3 - São condicionadas a parecer prévio da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(ANCNB), as seguintes atividades, ações e usos do solo:  
c) O alargamento e abertura de novas estradas e caminhos;” 

78 

Ordenar prática de desporto da natureza 
 
- Desportos associados a cursos de água 
 
 
- Espeleologia 
 

 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis  
 
Rhinolophus hipposideros  

Não aplicável ao regime de uso  

Orientações específicas 

46 

Manter / recuperar habitats contíguos 
 
- No sentido de aumentar a conetividade entre os 
centros de abundância 
 
- Assegurar corredores ecológicos 
 
- Assegurar continuum fluvial 
 

91E0*; 9240 
 
Armeria rouyana*  
 
 
Microtus cabrerae; Lynx pardinus*  
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 

OG integrada nas disposições relativas à Rede 
Natura 2000  

Artigo 7º (Rede Natura 2000), n.º 2, f): 
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
f) A destruição da vegetação ripícola autóctone, exceto no caso de ações de limpeza das linhas de água que 
incluam apenas a realização de cortes, podas e desbastes seletivos .”.” 

42 Conservar / recuperar vegetação palustre Myosotis lusitanica Não aplicável ao regime de uso  

70 

Efetuar desmatações seletivas 
 
- Estabelecer e manter zonas de menor densidade 
(clareiras em aproximadamente 10 % de cada 
parcela) e aceiros 
 
- Favorecer perturbações com padrão reticulado, 
resultantes da condução do pinhal; corte controlado 
de urzais e tojais, promovendo o mosaico 
vegetacional 
 
- Criar espaços abertos intercalados nas manchas de 
matos, para fomento de presas 

5330; 6220*; 6420 
 
Armeria rouyana*  
 
 
 
Santolina impressa  
 
 
 
 
Lynx pardinus*  

Não aplicável ao regime de uso  
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Ref.ª Orientações de Gestão Habitats e valores naturais 
Integração das orientações de gestão no 

Regulamento do PDM e respetiva 
fundamentação 

Artigos do Regulamento 

64 Efetuar gestão por fogo controlado 4030; 5330; 6220*; 6420 Não aplicável ao regime de uso  

18 
Manter as edificações que possam albergar 
colónias / populações 

Rhinolophus hipposideros 
Não aplicável ao regime de uso  

8 

Estabelecer programa de repovoamento / fomento 
/ reintrodução de presas 
 
- Promover o fomento de presas selvagens, em 
particular o coelho-bravo 

 
 
Lynx pardinus*  

Não aplicável ao regime de uso  

7 
Estabelecer programa de repovoamento / 
reintrodução 

Chondrostoma lusitanicum; Lynx pardinus* 
Não aplicável ao regime de uso  

16 
Controlar efetivos de animais assilvestrados 
 
- Cães e gatos assilvestrados, em áreas prioritárias 

 
 
Lynx pardinus*  

Não aplicável ao regime de uso  

47 

Impedir introdução de espécies não autóctones 
/controlar existentes 
 
- Conter e reconverter o acacial 
 
- Implementar programas de controlo e erradicação de 
espécies vegetais exóticas invasoras das margens 
das linhas de água e encostas adjacentes, 
promovendo a sua substituição por espécies 
autóctones 
 
- Controlar introduções furtivas de espécies animais 
potenciais competidoras 

6220*; 9330; 9340 
 
 
Armeria rouyana*  
 
Chondrostoma lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides  
 
 
 
 
Mauremys leprosa  

OG integrada nas disposições referentes à Rede 
Natura 2000 e aos usos e atividades interditas 

Artigo 7º (Rede Natura), n.º 2, a):  
“2 – Nas áreas integradas na rede natura, (…), são interditos os seguintes atos e atividades:  
a) A introdução ou reintrodução de espécies não indígenas, animais ou vegetais, no estado selvagem, invasoras 
ou infestantes.”  

24 Recuperar zonas húmidas Mauremys leprosa Não aplicável ao regime de uso  

Fonte: www.icnf.pt 
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6. CONCLUSÃO   

Os objetivos e regras de gestão definidas pelo PDM para as diversas categorias de solos asseguram uma resposta efetiva às 

orientações de gestão do PSRN2000 integrando as disposições regulamentares necessárias à manutenção dos valores 

naturais num estado de conservação favorável. 

A proposta do PDM garante não só a manutenção dos valores naturais existentes como promove as condições necessárias 

à valorização das áreas potenciais de ocorrência de alguns habitats e espécies protegidas. 

As disposições adotadas dão resposta aos eixos prioritários de gestão identificados nas Fichas dos Sítios, nomeadamente: 

 Garantia de um adequado ordenamento e gestão florestais, privilegiando os usos baseados em modelos de uso 

múltiplo e regime extensivo nas áreas de montado, estabelecendo regras de conservação das manchas florestais 

naturais (Ex: impedindo cortes dos bosquetes de carvalhos e evitando o sobrepastoreio), privilegiando a conservação 

e manutenção das espécies autóctones, inviabilizando a introdução de espécies de rápido crescimento e sujeitando 

a autorização por parte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas algumas alterações ao uso dos 

solos; 

 Recurso à utilização de técnicas agrícolas menos prejudiciais à conservação dos valores naturais em presença, 

condicionando o uso de produtos agroquímicos e as condições em que os usos florestais, agrícolas e outros usos 

compatíveis podem ocorrer. 

 Salvaguarda das linhas de água e vegetação ribeirinha interditando a destruição da vegetação ripícola autóctone, 

estabelecendo os tipos de uso e definindo as condições em que as ações de limpeza deverão ocorrer; 

 Defesa do território contra a ocorrência de incêndios, através do condicionamento à edificação em solo rústico e 

à adoção de medidas de defesa contra incêndios, em articulação com o previsto na legislação em vigor.  

Conclui-se que, a abrangência do PDM e a sua escala de atuação conferem uma proteção de carácter essencialmente 

estratégico e regulamentar, às áreas de Rede Natura, que deverá ser complementada com outros instrumentos com incidência 

no território (ex: PMDFCI; Agenda 21 e Planos de Gestão de espécies e/ou habitats que contemplem medidas 

complementares de conservação e de educação ambiental). 
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