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F - ARTICULAÇÃO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL RELEVANTES PARA OS ESPAÇOS 

FLORESTAIS   

 

1  ARTICULAÇÃO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL RELEVANTES PARA OS ESPAÇOS FLORESTAIS   

1.1 Enquadramento 

 

A Lei n.º 31/2014 de 30 de maio - Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo (LBPSOTU) estabelece as bases da política nacional de ordenamento do território, 

estruturando e definindo os vários âmbitos do sistema de gestão territorial, assim como a forma como os 

programas e planos de natureza nacional, regional ou municipal se articulam entre si. 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 

14 de maio, regulamenta a LBPSOTU, (Artigo 81º), regulamentando o seu conteúdo no âmbito dos 

Instrumentos de Gestão Territorial. 

Os PROF classificam-se como Programas Setoriais de âmbito nacional e incidência regional, de onde decorre 

a estrutura de inter-relações com outros IGT definidos na legislação acima referida, entre as quais as 

definidas no Artigo 44º da LBPSOTU, nomeadamente: i) “Os planos territoriais de âmbito intermunicipal e 

municipal devem desenvolver e concretizar as orientações definidas nos programas territoriais preexistentes 

de âmbito nacional ou regional, com os quais se devem compatibilizar”; ii) “Sempre que entre em vigor um 

programa territorial de âmbito nacional ou regional, é obrigatória a alteração ou atualização dos planos 

territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, que com ele não sejam compatíveis, nos termos da lei.”; iii) 

“O programa ou o plano territorial posterior avalia e pondera as regras dos programas ou planos 

preexistentes ou em preparação, identificando expressamente as normas incompatíveis a alterar ou a revogar 

nos termos da lei.”  

 

Tendo presente os conteúdos dos capítulos C, D e E do Documento Estratégico é realizado no presente 

Capítulo F:  

- Em 1.2, a análise da compatibilização com o PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT) e com o grupo de programas especiais e setoriais relevantes na região PROF - Centro 

Litoral. 

- Em 1.3 a análise de compatibilização de IGT de nível inferior (PROT e PDM). 
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1.2 Análise de compatibilidade com os IGT em vigor 

 

Os IGT abrangidos pela análise são:  

a) Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT). 

b)  Programas setoriais: 

a. Plano Setorial da Rede Natura 2000. 

b. Plano Nacional da Água: 

i. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro. 

ii. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis e das Ribeiras do 

Oeste. 

iii. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo. 

c) Programas Especiais: 

a. Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar Marinha Grande. 

b. Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. 

c. Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Paúl de Arzila. 

d. Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Serra do Açor. 

e. Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto 

f. Plano de Ordenamento das Albufeiras de Cabril, Bouça e Santa Luzia. 

g. Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira. 

h. Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode. 

 

1.2.1 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º 58/2007 de 4 de 

setembro e retificado pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007 de 7 de setembro e 103-A/2007, de 23 

de novembro define no n.º 5 do Artigo 1º a abrangência da sua articulação estratégica. 

 

 O PNPOT encontra-se em revisão, concluída em 2018, mas não publicada à data da elaboração do PROF. 
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Conforme referido no Cap. A, relevam para o PROF as medidas PNPOT “ordenar e revitalizar os territórios da 

floresta” e “Promover a competitividade da Silvicultura”. A sua tradução no PROF é explicitada na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Tradução no PROF – Centro Litoral das medidas do PNPOT 

Medidas  
Objetivos Operacionais Tradução no PROF 

do PNPOT 

Ordenar e revitalizar os 
territórios da floresta 
  

Aplicar modelos de ordenamento e 
gestão territorial que se coordenem 
com o ordenamento florestal, 
preconizado nos Programas Regionais 
de Ordenamento Florestal, com a 
gestão agrícola e agro-silvopastoril e 
que articulem de forma consistente as 
opções de ordenamento com os 
instrumentos de defesa contra 
incêndios. 

Os objetivos do PROF decorrem dos objetivos da 
ENF promovendo a especialização do território 
através da definição das funções dos espaços 
florestais e da definição das normas e modelos de 
silvicultura aplicáveis a esses espaços. A gestão 
multifuncional é particularmente relevante no 
âmbito do PROF - Centro Interior uma vez que em 
todas as sub-regiões homogéneas são 
privilegiados sistemas de base multifuncional. 

Robustecer as economias locais, 
promovendo a produção florestal 
sustentável, e as produções agrícolas e 
pecuárias extensivas, criando novas 
economias ligadas à gestão do 
território, à paisagem, aos serviços dos 
ecossistemas e ao turismo, à recreação 
e ao lazer e tendo em conta o papel de 
sumidouro da floresta. 
 

O PROF tem como objetivo aumentar o 
rendimento das explorações e avaliou as 
potencialidades produtivas, do ponto de vista 
florestal, visando a produção florestal sustentável, 
estabelecendo medidas que visam contribuir 
também para robustecer as economias locais, 
entre as quais a valorização turística; a função de 
recreio foi considerada como uma das funções 
principais em várias SRH do PROF  

Criar mecanismos de incentivo e 
financiamento ajustados às exigências 
da renovação da floresta com espécie 
mais valorizadas do ponto de vista 
económico e ambiental, e modelos de 
gestão mais resilientes ao fogo, num 
quadro das organizações de 
produtores florestais. 
 

Fora do âmbito do PROF, no entanto o PROF 
identifica as necessidades de financiamento e os 
instrumentos para os objetivos de ordenamento 

Reduzir o risco e o impacto dos 
incêndios rurais, através da 
revitalização das atividades e da 
instalação de faixas de gestão de 
combustíveis, do fomento da 
pastorícia e do fogo prescrito, e de 
soluções de descontinuidade e 
enriquecimento da diversidade 
estrutural da paisagem e aumentar o 
número de aglomerados adaptadas ao 
regime de fogo por via de utilizações 
produtivas dos espaços envolventes 
 
 

Através da definição das funções para cada SRH, 
em particular as relativas à produção, 
silvopastorícia e cinegética, e normas respetivas, e 
ainda das normas de silvicultura preventiva, o 
PROF integra e contribui para este objetivo 
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Medidas  
Objetivos Operacionais Tradução no PROF 

do PNPOT 

Promover a competitividade da 
Silvicultura 

  

Potenciar o efeito de sumidouro das 
florestas e promover a sua resiliência. 

O PROF avaliou as potencialidades produtivas, do 
ponto de vista florestal, visando a produção 
florestal sustentável, o que permitirá potenciar o 
efeito de sumidouro e promover a resiliência 

Dinamizar formas de organização e de 
gestão sustentável dos espaços 
florestais, que racionalizem os 
investimentos e otimizem custos, 
gerando maior valor. 

o PROF identifica o fomento/apoio à gestão, 
incluindo a gestão conjunta, como objetivo 
transversal a todas as SRH  

Promover o cadastro predial da 
propriedade florestal, através da 
definição em diploma legal da unidade 
mínima de cultura florestal, evitando o 
excessivo fracionamento da 
propriedade florestal bem como por 
via dos instrumentos de gestão 
fundiária que libertem terras 
abandonadas para a floresta. 

fora do âmbito do PROF que, todavia, reconhece a 
sua necessidade para os objetivos de 
ordenamento  

Desenvolver a inovação e a 
investigação florestal. 

fora do âmbito PROF 

Qualificar os agentes do setor 
o PROF identifica também esta medida, como 
necessária para os objetivos de ordenamento  

Melhorar a gestão sustentável dos 
espaços florestais, promovendo a 
implementação dos modelos e normas 
de gestão dos PROF.  

compatibilização total, o PNPOT reconhe o papel 
do PROF na melhoria da gestão sustentável dos 
espaços florestais  

Promover a utilização dos produtos 
florestais no âmbito da economia 
circular, incluindo biomassa e 
substituição de matérias primas de 
origem fóssil e/ou com maior 
intensidade carbónica. 

Fora do âmbito do PROF 

Melhorar o acesso a mercados e 
reforçar a penetração dos produtos 
florestais no mercado nacional e 
internacional. 

Fora do âmbito PROF 

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

O PROF tem como objetivo aumentar o 
rendimento das explorações e ao definir modelos 
para a produção de múltiplos bens e serviços, o 
PROF contribui e está em linha com esta medida 

Aumentar o contributo da cinegética, 
da pesca, da silvopastorícia, da 
apicultura, da produção de resina, 
cogumelos e de outros produtos não 
lenhosos no valor económico da 
floresta 

O PROF tem como objetivo aumentar o 
rendimento das explorações e ao definir funções 
e modelos para a produção de múltiplos bens e 
serviços, o PROF contribui e está em linha com 
esta medida 
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1.2.2 Programas Setoriais 

1.2.2.1.1 Plano Setorial da Rede Natura 2000 

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, 

transpôs para a ordem jurídica interna as Diretivas 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

30 de novembro de 2009 (Diretiva Aves) e n.º 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, (Diretiva 

Habitats). Posteriormente a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 aprovou o Plano Setorial da 

Rede Natura 2000, o qual constitui um programa setorial, na aceção da legislação enquadradora dos 

Instrumentos de Gestão Territorial. A Rede Natura 2000 é composta por áreas de importância comunitária 

para a conservação de determinados habitats e espécies, nas quais as atividades humanas deverão ser 

compatíveis com a preservação destes valores, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, 

económico e social. 

Esta rede é constituída por zonas de proteção especial (ZPE), criadas ao abrigo da Diretiva Aves e que se 

destinam, essencialmente, a garantir a conservação das espécies de aves e seus habitats e por zonas especiais 

de conservação (ZEC), criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, com o objetivo expresso de contribuir para 

assegurar a conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna incluídos nos seus anexos.  

O PSRN2000 é um instrumento de gestão territorial, de concretização da política nacional de conservação da 

diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização dos sítios e das ZPE do território continental, 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. Trata-se de um plano desenvolvido a uma 

macroescala (1:100 000) para o território continental, que apresenta a caracterização dos habitats naturais 

e seminaturais e das espécies da flora e da fauna presentes nos sítios e ZPE e define as orientações 

estratégicas para a gestão do território abrangido por aquelas áreas, considerando os valores naturais que 

nele ocorrem, com vista a garantir a sua conservação a médio e a longos prazos.  

A articulação PROF – Centro Litoral com o Plano Setorial da Rede Natura 2000 é feita através da consideração 

das orientações de gestão dos SIC e ZPEs, que consubstanciam o PSRN2000 no território, permitindo a 

conservação dos valores naturais que o PSRN2000 visa conservar tendo portanto sido interiorizada ao longo 

do processo de elaboração do PROF.. 

 

Deste modo: 

No Capítulo A do presente documento estratégico foram identificadas as áreas classificadas na Rede Natura 

2000 existentes no território do PROF – Centro Litoral e identificados os concelhos com território em cada 

uma dessas áreas. 

No Capítulo B do documento estratégico foram descritos os valores naturais de cada uma das zonas 

classificadas da Rede Natura 2000, descritas as orientações de gestão relevantes na interseção com o PROF 

e caracterizados os espaços de cada uma das zonas. 
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No Capítulo C a informação cartográfica das zonas classificadas pela Rede Natura 2000 foram utilizadas para 

definição da função “Conservação” de acordo com a regra definida para esse efeito. Ainda no Capítulo C a 

Rede Natura 2000 foi considerada na definição das Áreas Florestais Sensíveis. 

No Capítulo D os objetivos para cada uma das sub-regiões homogéneas e a escolha de espécies a privilegiar 

tomaram em conta as orientações de gestão das zonas classificadas pela Rede Natura 2000 cada uma das 

sub-regiões homogéneas. 

No Capítulo E, as orientações de gestão das zonas da Rede Natura 2000 informam as normas e modelos 

gerais de silvicultura e de gestão dos espaços florestais. 

Em conclusão, o PROF – Centro Litoral compatibiliza-se da forma acima descrita, com o PSRN2000. 

 

1.2.2.1.2 Plano Nacional da Água 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica identificados no Capítulo A do presente documento estratégico 

concretizam as orientações do Plano Nacional da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e 

republicada pelo Decreto‐Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, “Lei da Água”, que transpôs para o ordenamento 

jurídico português a Diretiva Quadro da Água (Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 23 de outubro)). O Plano Nacional da Água foi recentemente revisto para o horizonte 2016-2021 (Decreto‐

Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro) definindo estratégia para política nacional da água, bem como as linhas 

essenciais dessa mesma política para o período 2022‐2027. 

 

1.2.2.1.2.1 Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo (RH5) 

O PGRH – Tejo, apresenta apenas uma recomendação direta para a gestão florestal, a medida SUP_E466_AT2 

relativa à valorização ambiental dos espaços florestais. Esta refere que procura, para os concelhos de Loures, 

Ourém, Castelo Branco, Torres Novas, Covilhã, Alenquer, Idanha-a-Nova, Abrantes, Alvaiázere, Marvão, 

Penamacor, Sabugal, Ferreira do Zêzere, Chamusca, Ansião, Guarda, Batalha, Salvaterra de Magos, Fundão, 

Coruche, Pedrógão Grande, Rio Maior, Sertã, Borba, Sesimbra, Benavente, Castanheira de Pera, Vendas 

Novas, Mora, Montemor-o-Novo, Almeirim, Ponte de Sôr, Avis, Montijo, Portalegre, Lisboa, Azambuja, Góis, 

Belmonte e Constância: 

(…)aumentar o carácter publico das florestas, promovendo a oferta de bens e serviços, sem retorno 

económico, proporcionados pelos ecossistemas florestais, maximizando quer as suas funções ambientais, 

protetoras do solo e da água e contributivas para a biodiversidade, quer as suas funções sociais, de lazer e de 

fruição pelas populações, contribuir para atenuar os efeitos das alterações climáticas, melhorar a 

biodiversidade, minimizar os efeitos da erosão dos solos e proteger os recursos hídricos, reordenar, 

reconverter e relocalizar espécies das sub-fileiras florestais, visando o aumento da sua produtividade. 

Nos Capítulos D e E do presente documento estratégico as recomendações acima descritas são integradas 

nos objetivos, normas de intervenção (em particular as que respeitam aos corredores ecológicos, áreas 

florestais sensíveis e função de proteção), modelos de silvicultura e seleção de espécies nas regiões 

homogéneas do PROF. 
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1.2.2.1.2.2 Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis e das Ribeiras do Oeste (RH4) 

 

O PGRH – Rios Vouga, Mondego e Lis, inclui recomendações para a conservação e reabilitação da rede 

hidrográfica, zonas ribeirinhas e gestão florestal, através de um conjunto de medidas e recomendações 

associadas às espécies invasoras e autóctones. 

Relativamente às medidas para as espécies invasoras, estas procuram maioritariamente definir estratégias 

de controlo, identificação, erradicação e monitorização das mesmas visando a preservação de zonas de 

proteção de habitats e espécies autóctones – medidas B04.10, B04.11, B04.17, B04.26. 

No que diz respeito às medidas para as espécies autóctones, definem-se medidas que maioritariamente 

procuram desenvolver ações de conservação das espécies de interesse comunitário, ou seja que pretendem 

recuperar e conservar os habitats onde existam valores botânicos. Porém é importante realçar duas medidas 

em concreto, visto serem muito específicas: 

 Proteção e Recuperação do sistema dunar entre Costa nova e Mira: plantação de espécies autóctones 

– medida S08.09. 

 Promover um programa de recuperação da vegetação ribeirinha para o PNSE – medida B04.11. 

Nos Capítulos D e E do presente documento estratégico as recomendações acima descritas são integradas 

nos objetivos, normas de intervenção (em particular as que respeitam aos corredores ecológicos, áreas 

florestais sensíveis e função de proteção), modelos de silvicultura e seleção de espécies nas regiões 

homogéneas do PROF. 

1.2.2.1.2.3 Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro (RH3) 

O PGRH – Douro inclui recomendações para a conservação e reabilitação da rede hidrográfica, zonas 

ribeirinhas e gestão florestal, através de um conjunto de medidas e recomendações associadas às espécies 

invasoras, galerias ripícolas e florestas. 

No que diz respeito às espécies invasoras as ações da medida implicam a: limpeza e remoção de resíduos e 

"arranque" de espécies infestantes, plantação de vegetação autóctone e sementeira, criação de zonas de 

"riffle" artificiais para fomentar a heterogeneidade de habitats aquáticos. Modelação ligeira do terreno para 

consolidação de margens em alguns setores. Aplicação de drenagem com armadilhas de sedimentos nas 

zonas críticas (agricultura intensiva). É ainda considerada uma ação de manutenção e limpeza nos dois anos 

seguintes. É de realçar também: 

 Aplicação do Plano de contenção e controlo de espécies aquícolas exóticas com características 

invasoras para o setor da bacia do Tâmega afetados pelos AH do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães – 

medida B17.08. 

 Plano de contenção, controlo ou erradicação de espécies aquícolas exóticas invasoras no setor do Tua 

– medida B17.03. 

No caso das medidas a aplicar na floresta identificam-se duas muito específicas: 
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 Reforçar e proteger o corredor da mata ripícola, ao longo dos 30 km da albufeira do Sabor a montante 

da ribeira de S. Pedro (PT03DOU0335; PT03DOU0217). 

 Gestão e valorização da área envolvente à ribeira de Arnal - Descrição geral: Esta medida visa o 

cumprimento da Diretiva Habitat e Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e 

Biodiversidade. Traduz-se em ações de florestação e arborização, construção de infraestruturas de 

lazer e regulação de visitantes e colocação de painéis informativos. 

Relativamente às medidas a aplicar nas galerias ripícolas, apenas existe uma, S05.05, que visa a reconstituição 

da galeria ripícola do ribeiro de Lavandeira (PT03DOU0219) através da (…) recuperação das condições 

hidromorfológicas e controlo de poluição difusa.~ 

Nos Capítulos D e E do presente documento estratégico as recomendações acima descritas são integradas 

nos objetivos, normas de intervenção (em particular as que respeitam aos corredores ecológicos, áreas 

florestais sensíveis e função de proteção), modelos de silvicultura e seleção de espécies nas regiões 

homogéneas do PROF. 

 

1.2.3 Programas especiais 

Os programas especiais e setoriais assumem um compromisso recíproco de compatibilização. 

 

1.2.3.1.1 Programa de Ordenamento da Orla Costeira Ovar Marinha Grande (POOCOMG) 

O regulamento do POC-OMG foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2017 de 10 de 

agosto, sendo a sua compatibilidade com o PROF – Centro Litoral analisada na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Análise da compatibilidade entre o regulamento do POOCOMG e o PROF - Centro Litoral 

ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

4.1.2 — Proteção dos 
Sistemas Biofísicos 

Costeiros e da 
Paisagem 

NG 4. Em conformidade com a Convenção Europeia da Paisagem e com a 
Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, com vista a promover a 
proteção e valorização do caráter, particularidade e valores das paisagens 
da área de intervenção, que possam ser consideradas excecionais, a 
atuação da Administração, designadamente no âmbito do planeamento e 
do ordenamento do território, deve acautelar os seguintes aspetos:  
a) Proteger e valorizar o caráter e a identidade das paisagens locais e evitar 
a sua fragmentação, assegurando a manutenção e valorização das funções 
ecológicas da paisagem e a sua qualidade cénica;  
b) Assegurar a não obstrução do sistema de vistas, a correta inserção 
paisagística e a elevada qualidade urbanística e ambiental;  
c) Promover a preservação, a salvaguarda e a valorização do património 
arquitetónico, arqueológico e paisagístico da orla costeira e dos seus 
aglomerados;  
d) Evitar danos de intrusão nas áreas rurais e urbanos e a proteção 
florestal;  
e) Promover a proteção e valorização do património natural e dos sistemas 
de produção agrícola que contribuem para a qualidade e para o carácter 
da paisagem rural; 
 f) Compatibilizar eventuais operações urbanísticas com a preservação e 
valorização da paisagem;  
g) Manter, aumentar e potenciar a diversidade e funcionalidade ecológica 
do território; 
 h) Valorizar os elementos estruturantes da paisagem  

Compatível 

4.1.4 Agricultura e 
Florestas 

Neste contexto, a atuação da Administração, designadamente no âmbito 
do planeamento e do ordenamento do território, deve considerar o 
seguinte: 
b) Adotar práticas silvícolas através do corte preventivo que impeçam a 
queda de árvores adultas nas praias e que possam ser perniciosos para o 
uso balnear ou constituam perigo para a navegação;  
c) Assegurar que as intervenções associadas à instalação, manutenção, 
beneficiação e exploração florestal dos povoamentos promovem a 
salvaguarda e a proteção dos recursos hídricos, acautelando a valorização 
e a potenciação dos bens e serviços das zonas ripícolas e a conservação, 
valorização, proteção e desenvolvimento dos solos e da sua atividade 
microbiana e da biodiversidade (para aumento da resiliência dos 
sistemas), uma vez que se tratam em grande parte de espaços florestais 
de proteção;  
d) Reflorestar as áreas ardidas e aumentar os espaços com espécies 
autóctones, bem como sensibilizar as populações para os perigos e para 
as práticas de autoproteção;  
e) Articular as políticas de gestão e ordenamento florestal com as políticas 
energéticas e com as políticas de conservação do solo e da biodiversidade. 

Compatível 

4.2.2 — Zona Terrestre 
de Proteção 

Nas faixas de proteção costeira ou complementar desta zona são 
interditas as seguintes atividades:  
a) Destruição da vegetação autóctone e introdução de espécies não 
indígenas invasoras, nomeadamente aquelas que se encontram listadas na 
legislação em vigor; 

Compatível 
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1.2.3.1.2 Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros (RNSCMVRSA) 

 

O regulamento do RNSCMVRSA foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº57/2010 de 12 de 

agosto, sendo a sua compatibilidade com o PROF – Centro Litoral analisada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Análise da compatibilidade entre o regulamento do RNSCMVRSA e o PROF - Centro Litoral 

ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

Artigo 7º 
 

Ações e Atividades a 
Promover 

 

a) A conservação dos habitats naturais mais relevantes no Parque 
Natural das Serras de Aire e Candeeiros, especialmente dos habitats de 
interesse comunitário listados em legislação específica, tais como os 
charcos temporários, os matagais arborescentes, os prados rupícolas 
calcários, as Subestepes de gramíneas e outras plantas anuais e as lajes 
calcárias. 

Compatível 
 

b) A conservação dos valores florísticos mais relevantes no Parque 
Natural das Serras de Aire e Candeeiros, especialmente das espécies de 
interesse comunitário listadas em legislação específica, bem como de 
outras espécies endémicas ou ameaçadas, tais como Euphorbia 
transtagana, Iberis procumbens ssp. microcarpa, Narcisus calcicola, e 
diversas espécies de orquídeas. 

A lista de espécies 
preferenciais não é 
totalmente compatível 
com a lista de espécies a 
privilegiar. 

e) A valorização e a requalificação da paisagem. Compatível 

h) A promoção de práticas agro-florestais que conduzam ao 
estabelecimento de uma floresta de uso múltiplo com espécies 
indígenas, promovendo uma gestão ativa que potencie o seu uso 
múltiplo e a redução de risco de incêndio, através de ações e medidas 
preventivas compatíveis com os objetivos de conservação da natureza e 
da biodiversidade. 

Compatível 

Artigo 8º 
 

Ações e Atividades 
Interditas 

 

a) A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer 
espécies da flora e da fauna sujeita a medidas de proteção legal, 
designadamente nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro, incluindo a destruição de ninhos e a apanha de ovos, bem 
como a perturbação ou a destruição dos seus habitats, com exceção das 
ações de âmbito científico e de gestão levadas a efeito ou devidamente 
autorizadas pelo ICNB, I. P.. 

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

e) A introdução de espécies não indígenas, com as exceções previstas em 
legislação específica, ou o repovoamento com espécies invasoras. 

Não é compatível 

f) A plantação e reconversão de olival em densidade superior a 300 
árvores/ha. 

q) O exercício da atividade cinegética em regime não ordenado nas zonas 
interditas definidas no âmbito do presente Regulamento e noutras que 
vierem a ser definidas por portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pela área do ambiente e da agricultura. 

r) A realização de cortes rasos de bosquetes de carvalhal, sobreiral, 
azinhal e matos mediterrânicos arborescentes de medronheiro, folhado, 
aderno e zambujeiro. 

s) A instalação de novos povoamentos florestais com sistemas de 
produção lenhosa intensiva com rotações inferiores a 12 anos. 
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ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

Artigo 9º 
 

Ações e Atividades 
Condicionadas 

 

2 - Sem prejuízo dos pareceres, das autorizações ou das aprovações 
legalmente exigíveis, bem como das disposições específicas previstas 
para as áreas sujeitas a regimes de proteção, ficam sujeitos a autorização 
do ICNB, I. P., os seguintes atos e atividades, quando realizados em áreas 
sujeitas a regimes de proteção:  
a) A conversão de culturas de sequeiro em culturas de regadio, de 

culturas anuais em culturas perenes e de culturas agrícolas em culturas 

florestais, nos termos dos artigos 27.º e 28.º. 

Não é compatível 

 
Artigo 28º 

 
Floresta 

 

1 - A atividade florestal no POPNSAC deve ser realizada em conformidade 
com os objetivos de conservação da natureza e da biodiversidade e com 
as orientações do Plano Regional de Ordenamento Florestal Centro 
Litoral (PROFCL), do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Oeste 
(PROFO) e do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo 
(PROFR).  

Disposição relativa ao 
PROF de 1ª geração 
adaptável ao PROF em 
elaboração. 

2 - A atividade florestal na área de intervenção do POPNSAC deve reger 
-se pelos seguintes objetivos:  
a) Recuperar o perfil do solo através de arborizações que induzam o 
restabelecimento da sua capacidade produtiva;  
b) Manutenção ou reforço dos povoamentos de quercíneas;  
c) Garantir a integridade ecológica das águas interiores pela manutenção 
e recuperação das cortinas ripícolas existentes;  
d) Dinamizar o aproveitamento dos espaços florestais para uma gestão 
de uso múltiplo, com a produção de plantas associadas ao uso florestal 
do solo, nomeadamente plantas aromáticas e medicinais, bem como 
cogumelos;  
e) Orientar a floresta de produção recorrendo à utilização de espécies 
indígenas com bom potencial produtivo que permitam obter madeira de 
qualidade e outros produtos não lenhosos;  
f) Aplicar técnicas silvícolas capazes de elevar o valor comercial do 
produto final.  

Disposição regulamentar 
de articulação com o 
RNSCMVRSA. 

3 - As novas arborizações devem respeitar a plantação ao longo das 
curvas de nível e obedecer a um modelo espacial que inviabilize áreas 
contínuas, através da utilização de espécies folhosas para 
compartimentação ou de faixas de descontinuidade. 

Disposição regulamentar 
de articulação com o 
RNSCMVRSA. 

4 - São atos condicionados a parecer todas as atividades silvícolas, bem 
como todas as situações que originam alteração do uso do solo, exceto 
as definidas em planos de gestão florestal eficazes aprovados após 
emissão de parecer favorável pelo ICNB, I. P.  
5 - Nas áreas de floresta natural de quercíneas devem ser adotadas as 
seguintes ações:  
a) Proteção das formações relíquias existentes relativamente ao fogo e 
ao pastoreio;  
b) Promoção da regeneração natural na orla das manchas existentes. 

Não é compatível 

 

 

1.2.3.1.3 Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Paúl de Arzila (PORNPA) 

O regulamento do PORNPA foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº75/2004 de 19 de junho, 

sendo a sua compatibilidade com o PROF – Centro Litoral analisada na tabela 4. 
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Tabela 4 - Análise da compatibilidade entre o regulamento do PORNPA e o PROF - Centro Litoral 

ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

Artigo 6º 
 

Atividades a Realizar 

a) A opção pela plantação de espécies indígenas. Compatível 

b) A redução da área florestal ocupada por espécies não indígenas. 

Compatível 
c) A manutenção do estado sucessional e seleção e eliminação de 
elementos estranhos nos biótopos «Carvalhal» e «Floresta/matos». 

Artigo 8º 
 

Atividades 
Condicionadas 

1 - Sem prejuízo dos demais pareceres, autorizações ou licenças 
legalmente exigíveis, na área de intervenção do presente Plano ficam 
sujeitas a autorização prévia da comissão diretiva da Reserva Natural as 
seguintes atividades:  
a) Reintrodução de espécies zoológicas e botânicas não indígenas, com 
exceção das espécies agrícolas. 

Não é compatível 

Artigo 11º 
 

Âmbito e objetivos – 
Áreas de Proteção Total 

1 - As áreas de proteção total correspondem a espaços onde os valores 
naturais assumem um carácter de excecionalidade do ponto de vista da 
conservação da natureza e que se caracterizam por elevada sensibilidade 
ambiental.  

Definição das sub-regiões 
homogéneas com função 
“Conservação” – Capítulo 
C 

 
2 - Na área de intervenção do PORNPA, a área de proteção total integra 
os biótopos «Formações aluvionares e ripícolas», «Carvalhal», «Folhosas 
autóctones», «Caniçal/bunhal» e «Valas, lagos e charcos». 

Compatível 

Artigo 13º 
 

Âmbito e objetivos – 
Áreas de Proteção 

Parcial 

1 - As áreas de proteção parcial correspondem a espaços onde os valores 
naturais e paisagísticos assumem um significado e importância 
relevantes do ponto de vista da conservação da natureza e que se 
caracterizam por um grau moderado de sensibilidade ecológica. 

Definição das sub-regiões 
homogéneas com função 
“Conservação” – Capítulo 
C. 
Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

2 - Na área de intervenção do PORNPA, a área de proteção parcial integra 
os biótopos «Terrenos agrícolas designados ‘O campo’ e ‘Arrozais’».  

Compatível 3 - Estas áreas, considerados espaços non aedificandi, destinam-se a 
contribuir para a manutenção e valorização dos valores naturais e 
paisagísticos. 

Artigo 15º 
 

Âmbito e objetivos – 
Áreas de Proteção 

Complementar 

1 - As áreas de proteção complementar correspondem a espaços de 
transição ou amortecimento de impactes, necessários à salvaguarda das 
áreas com nível de proteção mais elevado, bem como das áreas rurais 
onde são praticadas as atividades agrícola e silvícola, constituindo 
habitats importantes para a conservação da natureza e onde a estrutura 
e componentes da paisagem devem ser mantidas ou valorizadas.  

Definição das sub-regiões 
homogéneas com função 
“Conservação” – Capítulo 

C. 
 

2 - Na área de intervenção do PORNPA, a área de proteção 
complementar integra os biótopos «Floresta/matos» e «Terrenos 
agrícolas» designados ‘O monte’. 

Compatível 

 

1.2.3.1.4 Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Serra do Açor 

O regulamento do POPPSA foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº183/2008 de 24 de 

novembro, sendo a sua compatibilidade com o PROF – Centro Litoral analisado na tabela 5. 
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Tabela 5 - Análise da compatibilidade entre o regulamento do POPPSA e o PROF - Centro Litoral 

ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

Artigo 7º 
 

Atos e Atividades a 
Promover 

a) A conservação dos habitats naturais, dos valores florísticos e 
faunísticos mais relevantes na Área da Paisagem Protegida da Serra do 
Açor, especialmente os de interesse comunitário listados em legislação 
específica. 

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

b) A requalificação da paisagem e a recuperação dos habitats naturais, 
nomeadamente das áreas ocupadas por povoamentos florestais 
estremes. 

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

c) O controlo ou erradicação de espécies não indígenas ou de espécies 
indígenas que se revelem invasoras. 

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

f) A adoção de práticas florestais extensivas, conduzindo ao 
estabelecimento de uma floresta de uso múltiplo com espécies indígenas 
e promovendo uma gestão ativa que reduza o risco de incêndio, através 
de ações e medidas preventivas compatíveis com a conservação dos 
valores naturais. 

Compatível 

Artigo 8º 
 

Atos e Atividades 

Interditas 

a) A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer 
espécies vegetais ou animais sujeitas a medidas de proteção legal, 
incluindo a destruição de ninhos e a apanha de ovos, bem como a 
perturbação ou a destruição dos seus habitats naturais, com exceção das 
ações de âmbito científico e de gestão levadas a efeito ou devidamente 
autorizadas pelo ICNB, I. P.. 

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

b) A introdução de espécies não indígenas, com as exceções previstas na 
legislação específica aplicável. 

Compatível 

Artigo 9º 
 

Atos e Atividades 

Condicionadas 

1 - Sem prejuízo dos pareceres, das autorizações ou das aprovações 
legalmente exigíveis, bem como das disposições específicas previstas 
para as áreas sujeitas a regimes de proteção, ficam sujeitos a parecer 
vinculativo do ICNB, I. P, os seguintes atos e atividades: 
c) As operações de instalação, de gestão e exploração de povoamentos 
florestais, exceto em situações de emergência. 

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

2 - Sem prejuízo dos pareceres, das autorizações ou das aprovações 
legalmente exigíveis, bem como das disposições específicas previstas 
para as áreas sujeitas a regimes de proteção, ficam sujeitos a autorização 
do ICNB, I. P., os seguintes atos e atividades: 
a) Alterações da utilização atual do solo;  
b) A alteração da vegetação natural de porte arbóreo, exceto em 
situações de emergência;  
c) A realização de operações de desmatação em áreas superiores a 5000 
m2. 

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

Artigo 12º 
 

Âmbitos e objetivos – 
Áreas de Proteção Total 

1 - As áreas de proteção total correspondem a espaços onde os valores 
naturais assumem um carácter de excecionalidade do ponto de vista da 
conservação da natureza e que se caracterizam por uma sensibilidade 
ecológica muito elevada. 

Definição não é compatível 
com a definição do PROF. 
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ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

 3 - Nas áreas de proteção total pretende-se preservar locais de elevado 
interesse e extrema sensibilidade à intervenção humana, de forma a 
garantir a manutenção dos processos naturais em estado de perturbação 
mínima e preservar amostras ecologicamente representativas num 
estado dinâmico e evolutivo. 

Definição das sub-regiões 
homogéneas com função 
“Conservação” – Capítulo 
C. 
 

Artigo 13º 
 

Âmbito e objetivos – 
Áreas de Proteção 

Parcial  
do Tipo I 

 

1 - Nas áreas de proteção total apenas são permitidas as ações de 
renaturalização e proteção do ecossistema, as atividades de investigação 
e monitorização, quando necessárias à concretização dos objetivos 
expressos no n.º 3 do artigo anterior, assim como as ações de reparação 
ou manutenção do sistema de abastecimento de água à povoação de 
Pardieiros, mediante autorização do ICNB, I. P. 

Definição das sub-regiões 
homogéneas com função 
“Conservação” – Capítulo 
C. 
 
Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

Artigo 16º 
 

Âmbito e objetivos – 
Áreas de Proteção 

Parcial  
do Tipo II 

 

1 - As áreas de proteção parcial do tipo II correspondem a espaços que 
contêm valores naturais e paisagísticos relevantes para a conservação da 
natureza, bem como de moderada sensibilidade ecológica, em que a 
manutenção de habitats naturais e de determinadas espécies da flora e 
da fauna é compatível ou depende dos usos tradicionais do solo e da 
água, desempenhando também funções de enquadramento ou 
transição das áreas de nível superior, podendo ainda funcionar como 
corredores ecológicos.  

Definição das sub-regiões 
homogéneas com função 
“Conservação” – Capítulo 
C. 
 
Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

3 - Os principais objetivos das áreas de proteção parcial do tipo II são:  
a) A conservação dos valores naturais e paisagísticos relevantes para a 
conservação da natureza e da biodiversidade; 
b) A manutenção dos espaços rurais, assegurando a conservação dos 
valores paisagísticos e culturais;  
d) A promoção e valorização das atividades tradicionais de natureza 

agrícola e florestal, ou de exploração de outros recursos que constituam 

o seu suporte, ou que sejam compatíveis com o seu uso sustentável e os 

valores paisagísticos a preservar. 

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

Artigo 18º 
 

Âmbito e objetivos – 
Áreas de Proteção 

Complementar 
 

1 - As áreas de proteção complementar correspondem a espaços 
constituídos por coberturas vegetais de reduzido valor natural e média 
sensibilidade ecológica, mas que estabelecem a transição e 
amortecimento de impactes e são necessárias à proteção das áreas em 
que se verificam níveis superiores de proteção.  

Disposição regulamentar 
de articulação com o 
POPPSA. 

Artigo 21º 
 

Áreas de Acacial 
 

1 - As áreas de intervenção específica do acacial correspondem a espaços 
dispersos pelo território da Área da Paisagem Protegida da Serra do Açor, 
de baixo valor natural devido à sua ocupação ser dominada pela acácia 
(Acacia spp), nomeadamente Acacia dealbata Link e Acacia malanoxylon 
R. Br. 

Compatível 

2 - O objetivo principal das áreas referidas no número anterior é 
encontrar formas de controlar a expansão do acacial e promover a 
recuperação da vegetação natural através de projetos de intervenção 
florestal, visando a sua progressiva substituição por espécies indígenas.  

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

3 - Sem prejuízo da evolução do conhecimento científico e dos aspetos 
técnicos que devem ser ponderados em cada caso, a intervenção deve 
preferencialmente ser feita através das seguintes ações:  
a) Controlo mecânico e químico dos exemplares de acácia;  
b) Controlo de seguimento;  
c) Potenciação da regeneração natural;  
d) Substituição do acacial por espécies arbustivas e arbóreas indígenas. 

Disposição regulamentar 
de articulação com o 
POPPSA. 
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ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

Artigo 26º 
 

Silvicultura 

1 - A prática das atividades de gestão florestal deve ser realizada de 
acordo com os objetivos de conservação da natureza e da 
biodiversidade, as orientações estratégicas do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte e em conformidade com 
o Código das Boas Práticas Florestais e com o regime previsto no 
presente Regulamento.  

Disposição regulamentar 
de articulação com o 
POPPSA. 

3 - Nas áreas florestais existentes ou a florestar, devem ser 
desenvolvidos e incentivados trabalhos de instalação, manutenção, 
beneficiação e exploração conducentes a uma correta gestão florestal 
dos povoamentos, na perspetiva da conservação da natureza e da 
biodiversidade, nomeadamente:  
a) Nas ações de arborização ou reconversão devem ser 
preferencialmente utilizadas as espécies indígenas;  
b) Deve ser promovida a criação ou a manutenção de faixas de 
descontinuidade, tanto na composição e densidade dos povoamentos 
como na sua estrutura, com vista à promoção da biodiversidade e à 
prevenção de incêndios florestais;  
c) Deve ser incentivada a elaboração de planos de gestão florestal, 
criando os instrumentos necessários para esse efeito.  

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

4 - As técnicas de arborização, gestão e recuperação dos espaços 
florestais devem obedecer ao seguinte:  
a) As mobilizações de solo devem orientar-se pelo princípio da 
mobilização mínima, sendo nula quando se verificar a presença de 
espécies invasoras assim como de habitats naturais ou espécies da flora 
e da fauna, nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro;  
b) Nos projetos de florestação devem ser adotadas soluções que 
assegurem um adequado mosaico de paisagem, potenciando a 
regeneração natural ou a manutenção de vegetação natural. 

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistemas a 
privilegiar – Capítulo D e E. 
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1.2.3.1.5 Plano de Ordenamento das Albufeiras de Cabral, Bouça e Santa Luzia 

O regulamento do POACBSL foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº45/2002 de 13 de 

março e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros nº80/2012 de 1 outubro. A compatibilidade deste 

plano com o PROF – Centro Litoral é analisada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Análise da compatibilidade entre o regulamento do POACBSL e o PROF - Centro Litoral 

ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

Artigo 42º 
 

Noção – Espaços 

Florestais 

1 - Os espaços florestais são aqueles espaços onde predomina a vocação 
de acordo com a aptidão dos solos ou uso florestal a manter, 
compreendendo as funções normalmente definidas como de produção e 
de proteção.  

Definição não é 
compatível com a 
definição do PROF. 

2 - Os espaços florestais classificam-se em espaços florestais de produção, 
espaços florestais de produção condicionada e espaços florestais de 
proteção. 

Compatível 

Artigo 43º 
 

Espaços Florestais  
de Produção 

 

1 - O espaço florestal de produção corresponde a zonas, não inseridas na 
Reserva Ecológica Nacional, ocupadas por povoamentos florestais 
dominados por pinheiro-bravo ou eucalipto e com fins de exploração 
intensiva.  

Definição não é 

compatível com a 

definição do PROF. 

2 - Constituem objetivos de ordenamento para este espaço a potenciação 
ou a manutenção da exploração florestal.  

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistema a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

3 - As manchas arborizadas com resinosas e eucaliptos não podem 
exceder 100 ha sem que sejam cantonadas por faixas de folhosas, 
nomeadamente ao longo das linhas de água.  

Disposição regulamentar 
de articulação com o 
POACBSL. 

4 - É interdita a introdução de infestantes arbóreas ou arbustivas 
(Pittosporum, Acacia, Hakea, Ailhanthus), sem prejuízo do cumprimento 
do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro. 

Compatível 

Artigo 44º 
 

Espaço Florestal  

de Produção 

Condicionada 

1 - O espaço florestal de produção condicionada corresponde a zonas, 
integradas na Reserva Ecológica Nacional, ocupadas por povoamentos 
florestais dominados por pinheiro-bravo e eucalipto e com fins de 
exploração intensiva.  

Definição não é 
compatível com a 
definição do PROF. 

2 - Constituem objetivos de ordenamento para este espaço, sem prejuízo 
do disposto na demais legislação aplicável, a exploração florestal de bens 
e serviços associados a estes espaços, devendo ser promovida a 
biodiversidade, nomeadamente através do aumento gradual da área 
ocupada por espécies folhosas autóctones, conforme estabelecido no n.º 
4.  

Compatível 

3 - As manchas arborizadas com resinosas e eucaliptos não podem 
exceder 100 ha sem que sejam cantonadas por faixas de folhosas, 
nomeadamente ao longo das linhas de água.  

Não é compatível 

4 - As espécies folhosas autóctones constituem pelo menos 30 % dos 
novos povoamentos e devem ser instaladas em faixas, em manchas, ou 
ao longo da rede divisional e das linhas de água.  

Disposição regulamentar 
de articulação com o 
POACBSL. 

5 - É interdita a introdução de infestantes arbóreas ou arbustivas 
(Pittosporum, Acacia, Hakea e Ailhanthus), sem prejuízo do cumprimento 
do Decreto-Lei no 565/99, de 21 de dezembro. 

Compatível 
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ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

Artigo 45º 
 

Espaço Florestal  
de Proteção 

 

1 - Os espaços florestais de proteção correspondem a zonas já assim 
classificadas nos PDM em vigor para a área de intervenção do POAC, bem 
como a zonas com uso ou aptidão florestal inseridas na zona reservada da 
albufeira, demarcada na planta atualizada de condicionantes.  

Definição não é 
compatível com a 
definição do PROF. 

2 - Constituem objetivos de ordenamento destes espaços a preservação 
e a regeneração natural do coberto vegetal, a proteção dos escarpados e 
a minimização dos processos erosivos nas faixas adjacentes ao plano de 
água.  

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistema a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

3 - As manchas arborizadas com resinosa e eucaliptos não podem exceder 
100 ha sem que sejam compartimentadas por faixas de folhosas 
autóctones, especialmente ao longo das linhas de água.  

Definição objetivos, 
modelos de silvicultura, 
normas de intervenção, 
espécies e sistema a 
privilegiar – Capítulo D e E. 

4 - É interdita a introdução de infestantes arbóreas ou arbustivas 
(Pittosporum, Acacia, Hakea, Ailhanthus).  

Compatível 

5 - A exploração nas parcelas de produção deve ser devidamente 
escalonada no espaço e no tempo, utilizando o método de regeneração 
mais adequado às espécies e ao local, em função do declive e da natureza 
do solo, de acordo com a legislação em vigor sobre a matéria. 

Compatível 

Artigo 46º 
 

Noção de Espaços 
Naturais 

 

1 - Os espaços naturais são aqueles espaços que correspondem às áreas 
e ecossistemas de maior valor paisagístico ou ecológico que devem ser 
preservados ou valorizados.  

Definição não é 

compatível com a 

definição do PROF. 

Artigo 48º 
 

Linhas de Água e 
Respetivas Margens 

 

1 - As linhas de água e respetivas margens correspondem a cursos de água 
importantes no contexto hidrológico e ecológico da área de intervenção 
do plano, muitas vezes associados à presença de povoamentos florestais 
de alto valor ecológico e paisagístico, pequenas matas de folhosas e 
galerias ripícolas.  

Disposição regulamentar 
de articulação com o 
POACBSL. 

2 - Constituem objetivos de ordenamento destes espaços a manutenção 
e valorização de estruturas biofísicas fundamentais, com vista à 
preservação dos valores naturais da paisagem, ao controlo da erosão e à 
estabilidade e diversidade ecológicas.  

Disposição regulamentar 
de articulação com o 
POACBSL. 

3 - A gestão destas áreas terá como objetivo a preservação e a 
potenciação dos recursos associados a estes ecossistemas, devendo ser 
favorecida a plantação de espécies ripícolas, designadamente freixos, 
amieiros e salgueiros. 

As espécies não são 
totalmente compatíveis 
com a lista de espécies a 
privilegiar. 
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1.2.3.1.6 Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto 

O regulamento do PORNDSJ foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº76/2005 de 21 de 

março, sendo a sua compatibilidade com o PROF – Centro Litoral analisada na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Análise da compatibilidade entre o regulamento do PORNDSJ e o PROF - Centro Litoral 

ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

 
Artigo 2º 

 
Objetivos 

 

a) Promover a conservação do ecossistema dunar e dos seus habitats e 
espécies. 

Compatível 

b) Assegurar a conservação e a valorização do património natural da área 
protegida e da zona de proteção especial em que se encontra integrada. 

Compatível 

Artigo 4º 
 

Definições 
 

g) «Espécies indígenas» - qualquer espécie da fauna ou da flora originária 
da área em causa e aí registada como ocorrendo naturalmente. 

Definição objetivos, 

modelos de silvicultura, 

normas de intervenção, 

espécies e sistema a 

privilegiar – Capítulo D e 

E. 

h) «Espécies não indígenas» - qualquer espécie da fauna ou da flora não 
originária da área em causa nunca aí registada como ocorrendo 
naturalmente e com populações autossustentadas nos tempos históricos. 

Artigo 7º 
 

Atos e Atividades 
Interditas 

 

g) Introdução ou repovoamento de espécies não indígenas ou invasoras, 
entre outras a acácia (Acacia sp.), o chorão marítimo (Carpobrotus edulis 
e Carpobrotus acinaciformis), o ailanto (Aillantus altissima) e o pitosporo 
(Pittosporum undulatum). 

As espécies não são 

totalmente compatíveis 

com a lista de espécies a 

privilegiar. 

i) Perturbação, colheita, captura, abate ou detenção de indivíduos ou 
parte de indivíduos de quaisquer espécies vegetais ou animais, incluindo a 
destruição de ninhos e a apanha de ovos, a perturbação ou a destruição 
dos seus habitats. 

Compatibilização 

m) Realização de queimadas e práticas de foguear durante o período 
crítico, tal como definido no Decreto-Lei nº 156/2004, de 30 de Junho. 

Não é compatível com o 

PROF. 

 

  



 F - Articulação com os Instrumentos de Gestão Territorial Relevantes para os Espaços Florestais 

 

PROF - CENTRO LITORAL | DOCUMENTO ESTRATÉGICO    

19 

1.2.3.1.7 Plano de Ordenamento de Ordenamento da Albufeira da Aguieira (POAA) 

O regulamento do POAA foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº186/2007 de 21 de 

dezembro, sendo a sua compatibilidade com o PROF – Centro Litoral analisada na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Análise da compatibilidade entre o regulamento do POAA e o PROF - Centro Litoral 

ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

Artigo 25º 
 

Definição – Espaço 

Florestal 

1 - Os espaços florestais representados na planta de síntese 
predominam na área de intervenção do POAA, correspondendo a 
espaços atualmente sujeitos a exploração florestal com ocupação 
florestal efetiva.  

 

Definição não é 

compatível com a 

definição do PROF. 

2 - Nas áreas florestais aplicam-se as regras decorrentes dos regimes 
estabelecidos na legislação aplicável, nomeadamente as que se 
enquadram nas orientações silvícolas estabelecidas nos Planos 
Regionais de Ordenamento Florestal de Dão e Lafões, do Pinhal Interior 
Norte e do Centro Litoral, como sejam as que visam atingir as metas de 
política florestal, contidas nas sub-regiões homogéneas abrangidas pelo 
POAA. 

Disposição regulamentar 

de articulação com o 

POAA. 

Artigo 27º 
 

Definição – Zona de 

Interesse 

Conservacionista 

1 - As zonas de interesse conservacionista integram áreas que 
apresentam estruturas de vegetação com valor biológico e paisagístico, 
sendo constituídas, fundamentalmente, por manchas de carvalhal e 
vegetação ripícola.  

Definição objetivos, 

modelos de silvicultura, 

normas de intervenção, 

espécies e sistema a 

privilegiar – Capítulo D e E. 

Artigo 28º 
 

Regime 
 

3 - Para as zonas referidas no número anterior e respetiva zona de 
proteção permite-se ainda: 
b) A plantação de espécies de árvores autóctones;  
c) A limpeza seletiva das margens, nomeadamente para controlar 
plantas invasoras. 

Compatível 

4 - Para as zonas referidas no número anterior e respetiva zona de 
proteção, interditam-se:  
a) A reconversão dos povoamentos florestais autóctones;  
b) A arborização com espécies florestais de crescimento rápido, nos 
termos da legislação em vigor;  
c) Todas as ações que potenciem os riscos de erosão do solo e de 
incêndio, com destaque para:  
i) Os movimentos de terra que alterem de forma significativa e 
dissonante a morfologia atual do terreno;  
ii) As ações que possam implicar a concentração de elevado número de 

pessoas e veículos, salvo as que decorram de atividades imprescindíveis 

para a população e sejam compatíveis com os objetivos específicos de 

proteção dessa zona. 

Compatível 
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1.2.3.1.8 Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode (POACB) 

O regulamento do POACB foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº69/2003 de 10 de maio, 

sendo a sua compatibilidade com o PROF – Centro Litoral analisada na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Análise da compatibilidade entre o regulamento do POACB e o PROF - Centro Litoral 

ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

 
Artigo 23º 

 
Uso Florestal 

 

2 - Tendo em vista as funções primárias de suporte à biodiversidade e à 
proteção dos recursos naturais, as áreas de uso florestal delimitadas na 
planta síntese subdividem-se em duas tipologias em função da sua 
localização e importância ecológica:  
a) Uso florestal na área envolvente à albufeira, numa faixa dos 150 m 
medida a partir no NPA;  
b) Uso florestal na restante área de intervenção. 

Disposição regulamentar 

de articulação com o 

POACB. 

3 - Nas áreas de uso florestal observar-se-ão as seguintes disposições:  
a) Os novos povoamentos florestais terão de obrigatoriamente 
contemplar a introdução de espécies autóctones;  
b) Nos novos povoamentos florestais a exploração fica condicionada a 
revoluções superiores a 30 anos;  
c) Na aprovação de projetos florestais é obrigatória a apresentação de um 
plano de ações de combate às invasoras lenhosas, nomeadamente 
acácias; 
d) É interdita a abertura de novos acessos viários, exceto de uso exclusivo 
para a atividade florestal, que serão não regularizados e devidamente 
sinalizados;  
e) Não são permitidas novas construções, sendo apenas admitidas obras 
de reconstrução, de conservação e de ampliação do edificado existente, 
nos termos dos artigos 8.o e 28.o e da alínea seguinte;  
f) As obras de ampliação a que se refere a alínea anterior em nenhuma 
situação poderão corresponder a um aumento total de área de construção 
superior a 25 m2 ou ao aumento de cércea.  

Definição objetivos, 

modelos de silvicultura, 

normas de intervenção, 

espécies e sistema a 

privilegiar – Capítulo D e 

E. 

4 - Para além das disposições constantes no número anterior, nas áreas de 
uso florestal localizadas na faixa de 150 m, medida a partir do NPA, 
aplicam-se ainda as seguintes disposições:  
a) São interditas mobilizações do solo, admitindo-se exclusivamente 
plantações à cova;  
b) Na zona reservada da albufeira, 50 m acima do NPA, os novos 
povoamentos serão constituídos preferencialmente por folhosas 
autóctones, nomeadamente através do aproveitamento da regeneração 
destas;  
c) É interdito o uso de fitofármacos e fertilizantes químicos de qualquer 

tipo. 

Compatível 

Artigo 24º 
 

Zona de Proteção e 

Valorização Ambiental 

1 - As zonas de proteção e valorização ambiental integradas no POACB 
encontram-se delimitadas na planta síntese e correspondem a biótopos 
terrestres com importância para a conservação dos recursos e do 
património natural existentes e, num sentido mais lato, para a preservação 
da integridade biofísica do território.  

Definição objetivos, 

modelos de silvicultura, 

normas de intervenção, 

espécies e sistema a 

privilegiar – Capítulo D e 

E. 
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ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

2 - As áreas de proteção e valorização ambiental regem-se pelas seguintes 
disposições:  
a) É condicionada a reconversão do olival nos termos da legislação 
aplicável;  
b) Os novos povoamentos florestais terão de obrigatoriamente 
contemplar a introdução de espécies autóctones;  
c) Nos novos povoamentos florestais a exploração fica condicionada a 
revoluções superiores a 30 anos;  
d) Na aprovação de projetos florestais é obrigatória a apresentação de um 
plano de ações de combate às invasoras lenhosas, nomeadamente de 
acácias;  
e) Numa faixa de 150 m acima do NPA são interditas mobilizações do solo, 
admitindo-se exclusivamente plantações à cova;  
f) Na zona reservada da albufeira, 50 m acima do NPA, os novos 
povoamentos florestais serão constituídos preferencialmente por folhosas 
autóctones, favorecendo-se a regeneração natural das mesmas;  
g) É interdito o uso de fitofármacos e fertilizantes químicos de qualquer 
tipo;  
h) A atividade cinegética sob a forma de montarias e batidas é interdita 

nos meses de Janeiro e Fevereiro. 

Definição objetivos, 

modelos de silvicultura, 

normas de intervenção, 

espécies e sistema a 

privilegiar – Capítulo D e 

E. 

 

1.3 Análise da compatibilidade dos IGT de nível hierárquico inferior 

1.3.1 Programas Regionais 

1.3.1.1 Programa Regional de Ordenamento do Território para a Zona Envolvente das Albufeiras da Aguieira, Coiço 

e Fronhas (PROZAG) 

O regulamento do PROZAG foi aprovado pela Resolução do Decreto Regulamentar nº 22/1992 de 25 de 

setembro, sendo a sua compatibilidade com o PROF – Centro Litoral analisada na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Análise da compatibilidade entre o regulamento do PROZAG e o PROF - Centro Litoral 

ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

Artigo 4º 
 

Definições 

 

a) Zonas de Proteção - as unidades territoriais a que são aplicáveis 
diferentes restrições e condicionalismos ao uso do solo, tendo em vista 
um correto ordenamento da paisagem e a salvaguarda dos sistemas 
ecológicos mais sensíveis, intimamente ligados, no território, às 
albufeiras. 

Definição não é 

compatível com a 

definição do PROF. 

Artigo 15º 
 

Qualidade da água  

e da Paisagem 

Na ZPA não são autorizados: 
b) A introdução de espécies infestantes, nomeadamente a acácia (Acacia 

sp.) e o ailanto (Aillanthus altissima). 

Definição objetivos, 

modelos de silvicultura, 

normas de intervenção, 

espécies e sistema a 

privilegiar – Capítulo D e 

E.  
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ARTIGO DISPOSIÇÃO 
PONTO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO 

Artigo 19º 
 

Condicionantes 
 

2 - É ainda interdita a introdução de novos povoamentos ou a 
reconversão dos existentes com plantação ou sementeira extreme de 
espécies de crescimento rápido. 

Definição objetivos, 

modelos de silvicultura, 

normas de intervenção, 

espécies e sistema a 

privilegiar – Capítulo D e 

E. 

3 - São espécies permitidas os carvalhos roble e negral e o pinheiro-
manso, associados a sobreiros e castanheiros nas encostas, os freixos, 
amieiros e salgueiros nos vales e as nogueiras em condições especiais de 
profundidade, drenagem e frescura do solo. 

Compatível 

Artigo 23º 
 

Uso Imperativo – 
relativo às zonas 

agrícolas e florestais 
 

Nas áreas agrícolas e florestais classificadas nas cartas II e III anexas ao 
presente diploma como de uso imperativo não ser autorizadas atividades 
que não os agrícolas e florestais. 

Compatível 

Artigo 32º 
 

Contraordenações 
 

6 - Nas áreas agrícolas e florestais constituem contraordenações: 
a) A ocupação das áreas classificadas como de uso imperativo por 
atividades que não as agrícolas e florestais. 

Compatível 

 

1.3.1.2 Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro (PIOT) 

O Plano Intermunicipal de ordenamento da ria de Aveiro foi aprovado pela Assembleia Intermunicipal da 

AMRia nº2/2008 de 28 de abril. Este plano é completamente compatível com o PROF – Centro Litoral, sendo 

que as únicas disposições que se relacionam com o âmbito do PROF são o Eixo Estratégico 1 (A Ria enquanto 

Espaço Natural – Um Ambiente e uma Paisagem a Preservar) e os respetivos objetivos estratégicos 1.1 

(Proteção do Ambiente e dos Recursos Naturais) e 1.3 (Renaturalização de Áreas Degradadas). 

Sobre o Eixo Estratégico 1 – A ria enquanto Espaço Natural – Um ambiente e uma Paisagem a Preservar, o 

PIOT da Ria de Veiro diz: 

Este Eixo Estratégico pressupõe o entendimento da Ria como um vasto espaço natural, determinado por 

características ambientais e paisagísticas de elevado valor e únicas no país, que importa por um lado 

preservar e requalificar e, por outro, utilizar em benefício das populações, numa ótica de desenvolvimento 

sustentável.  

A preservação e requalificação deste espaço passa simultaneamente pelo desenvolvimento de um conjunto 

de ações específicas de defesa e melhoria dos ecossistemas e da paisagem e pelo controle das atividades 

económicas (indústria, agricultura, transportes e serviços) suscetíveis de apresentar impactes ambientais 

negativos. 

(…) 

Sobre o Objetivo Estratégico 1.1 – Proteção do Ambiente e dos Recursos Naturais - é dito: 
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Este objetivo pressupõe a proteção dos habitats mais importantes e característicos da área de intervenção, 

como as dunas, os sapais, as salinas, os leitos dos canais e lagoas de água doce e das comunidades faunísticas 

do meio hídrico, permitindo uma atuação em áreas atualmente ainda não cobertas por estatutos de proteção:  

• Ações prioritárias diretas:  

(…) 

— Elaboração e implementação de planos de gestão localizados, designadamente no Baixo Vouga Lagunar, 

na Pateira de Fermentelos, Rio Boco, foz do Cáster;  

— Campanhas de apanha e tratamento contra a proliferação de plantas infestantes, em especial nas lagoas 

de água doce;  

— Intervenção nos canais de Ovar, Mira e Ílhavo com vista à recuperação dos sapais;  

— Recuperação da vegetação ripícola nas zonas em que a mesma apresenta sintomas de degradação;  

— Consolidação e defesa dos sistemas dunares em recessão. 

 

Sobre o Objetivo Estratégico 1.3 – Renaturalização de Áreas Degradadas – é dito: 

Este objetivo visa uma intervenção em terrenos baldios ou áreas que se encontram degradadas em resultado 

do abandono de anteriores usos ou ocupações, com a finalidade de lhes conferir/devolver as características 

de meio natural. As ações a desenvolver dependem do tipo de situação de cada área a renaturalizar, 

destacando-se como prioritários os seguintes casos:  

• Estabilização das margens da Ria e dos seus esteiros de forma a evitar ou corrigir as situações de erosão e 

a derrocada de taludes;  

(…) 

• Cobertura do solo com as espécies florísticas próprias do habitat da área sujeita a intervenção; • Introdução 

(e monitorização) de espécies faunísticas próprias do habitat da área sujeita a intervenção;  

• Eliminação de intrusões visuais e paisagísticas;  

• Reflorestação das áreas ardidas com espécies autóctones;  

• Implementação dos projetos elaborados no âmbito do POOC Ovar-Marinha Grande. 
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1.3.2 Metodologia para a identificação das normas incompatíveis a alterar nos PDM  

O Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro revisto pelo Decreto-Lei n.º 65/2017 de 12 de junho define no 

n.º 5 do seu Artigo 4º que “Os Planos Diretores Municipais devem adaptar as suas disposições ao conteúdo 

dos PROF, com os quais devam ser compatíveis, nos termos do disposto no artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, envolvendo, obrigatoriamente, a atualização das respetivas plantas”. Assim os PDM 

deverão ser alterados por adaptação ao PROF – Centro Litoral, transpondo o conteúdo deste para o PDM. 

Por outro lado, pelo n.º 6 do Artigo 27º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio “Sempre que entre em 

vigor um programa territorial de âmbito nacional ou regional é obrigatória a alteração ou a atualização dos 

planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, que com ele não sejam conformes ou compatíveis.” 

Referem-se os constrangimentos metodológicos associados ao processo de adaptação dos PDM da região 

PROF - Centro Litoral, em particular: 

i) Os termos do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto no seu Capítulo III, Secção II 

(Qualificação do Solo Rústico), permitem a autonomização de subcategorias de solo rústico afeto 

a atividades florestais de acordo com as funções definidas no PROF (Produção; Proteção; 

Conservação; Caça, Pesca e Silvopastorícia; Recreio). Contudo, a definição de “Espaços 

Florestais” tal como se encontra no Artigo 19º do acima citado Decreto-Regulamentar não 

remete de forma inequívoca para a definição de “Espaços Florestais” do Decreto-Lei n.º 16/2009, 

de 14 de janeiro revisto pelo Decreto-Lei n.º 65/2017 de 12 de junho, para os quais os PROF 

define funções, objetivos, orientações de gestão e intervenção, o que dificulta o processo;  

ii) A cartografia de ocupação do solo dos PDM, já concretizada nos casos de revisão mais recente, 

tem por base cartografia com unidades mínimas cartográficas de 1 ha. A cartografia de ocupação 

do solo do PROF – Centro Litoral foi obtida através de uma abordagem interpolativa a partir dos 

fotopontos do IFN distanciados de 500 m. Assim, para além das potenciais diferenças nas classes 

temáticas a resolução espacial dos mapas e a sua exatidão são muito diferentes. A utilização da 

carta de ocupação do solo do PROF para atualização das plantas dos PDM não é exequível.  

iii) Cada SRH tem uma diferente definição de funções e objetivos, que deverão refletir-se na 

definição de subcategorias de espaços florestais nos PDM. 

iv) Os limites das SRH cartografados no PROF - Centro Litoral são referências que deverão ser 

ajustados quando da transposição de limites para cartografia com maior resolução espacial, 

sendo necessário apoio de campo para a sua definição nas escalas de trabalho dos PDM.  

As normas do PROF ‐ Centro Litoral aplicam-se supletiva e subsidiariamente em tudo o que seja omisso nos 

Regulamentos dos PDM, pelo que a incompatibilidade pela omissão de normas nos PDM fica resolvida. 

A análise incidiu sobre o Regulamento de cada PDM sobre os espaços florestais tal como nele são definidos, 

verificando a compatibilidade das disposições relativas aos espaços florestais para cada uma das SRH 

abrangidas pelo território do concelho. Assim, a análise abordou:  

i. Definições, Conceitos e Terminologias, quando definidas no Regulamento do PDM,. 
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ii. Definição e Qualificação dos Espaços Florestais.  

iii. Menção do PROF – Centro Litoral como IGT de nível superior, compatibilizado com o regulamento 

do PDM. 

iv. Enquadramento nos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

v. Normas de uso, ocupação e transformação do solo não compatíveis com o PROF. 

vi. Indicação dos limites de superfície que tornam obrigatória a elaboração de PGF (Plano de Gestão 

Florestal). 

 

1.3.3 PDM a compatibilizar 

Na análise por concelho, expressa nas Tabela 11 a Tabela 26, considera-se que: 

1) As designações de departamentos da administração pública central ou local deverão ser atualizadas 

para a sua designação atual. 

2) Sempre que o PDM se encontre conforme em relação a cada um dos temas analisados será apenas 

apresentada a menção – Conforme.  

1.3.3.1 PDM - Oleiros 

O PDM de Oleiros foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, alterado pelo aviso 

n.º 12103/2017 de 10 de outubro estando ainda em revisão. 
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Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

Secção III -Espaços 
de Uso Múltiplo 

Agrícola e Florestal 

1. Acautelando a aplicação das normas de 
silvicultura por função de silvopastorícia, 
que constam do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior 
Sul constituem objetivos específicos de 
ordenamento destes espaços as 
seguintes ações:  

A 

Com aprovação do PROF-CL 
deve alterar-se a referência ao 
IGT e consequentemente, 
integrar as orientações 
estabelecidas no mesmo 

  
c) Aumentar a atividade associada à 
pesca nas águas interiores;  

   

  
d) Desenvolver a atividade silvopastoril, 
nomeadamente:  

   

  
i) Aumentar o nível de gestão dos 
recursos silvopastoris e o conhecimento 
sobre a atividade silvopastoril;  

   

  
ii) Integrar totalmente a atividade 
silvopastoril na cadeia de produção de 
produtos certificados.  

   

  

2. Nas áreas a florestar devem ser 
salvaguardados ao máximo os elementos 
arbóreos e arbustivos de espécies 
autóctones implantados e promovida a 
plantação das espécies indicadas para a 
sub-região homogénea Pampilhosa e 
Alvelos do PROF Pinhal Interior Sul. 

    

Secção IV – Espaços 
Florestais 

1. Acautelando a aplicação das normas de 
silvicultura por função de produção, que 
constam do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior 
Sul, constitui objetivo específico de 
ordenamento destes espaços a 
diversificação da ocupação dos espaços 
florestais arborizados com espécies que 
apresentem bons potenciais produtivos.  

A 

Com aprovação do PROF-CL 
deve alterar-se a referência ao 
IGT e consequentemente, 
integrar as orientações 
estabelecidas no mesmo 

  

2. Nas áreas a florestar tem que ser 
respeitada a vegetação das galerias 
ripícolas e têm que ser salvaguardados ao 
máximo os elementos arbóreos e 
arbustivos de espécies autóctones 
implantados e promovida a plantação das 
espécies prioritárias e relevantes 
indicadas para a sub-região homogénea 
Floresta do Meio do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal Pinhal Interior 
Sul. 

    

  Artigo 6.º - Identificação  
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Capítulo II – 
Servidões 

Administrativas e 
Restrições de 

Utilidade Pública 

No concelho de Oleiros são observadas as 
disposições referentes às servidões 
administrativas e restrições de utilidade 
pública ao uso do solo constantes na 
legislação em vigor e, quando 
representáveis graficamente, encontram-
se delimitadas na Planta de 
Condicionantes, designadamente: 

O 

Acrescentar as Servidões 
associadas às árvores de 
povoamentos de interesse 
público. 

  b) Recursos Agrícolas e Florestais:      

  iv) Sobreiro e azinheira;      

  
vi) Povoamentos florestais percorridos 
por incêndios. 

    

Tabela 11 - Compatibilização do PDM de Oleiros (O – Omisso; I – incompatível; A – adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.2 PDM – Proença-a-Nova 

O PDM de Proença-a-Nova foi aprovado pela Assembleia Municipal de Proença-a-Nova em 4 de fevereiro de 

1994, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 57/94 de 21 de Julho e alterado e republicado 

pelo Aviso n.º 8666/2015 de 7 de Agosto. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

 SUBSECÇÃO I Área florestal de produção     

 Artigo 40.º Identificação e regime     

40.º 

1- As áreas florestais de produção são 
destinadas essencialmente à exploração 
dos recursos florestais, nomeadamente 
através da produção lenhosa e da 
silvopastorícia.  

C  

 

2- A atividade florestal deverá assentar na 
reconversão dos povoamentos florestais 
existentes de acordo com o potencial 
produtivo da região, privilegiando as 
espécies autóctones. 

C  

  
SUBSECÇÃO III Espaço de usos múltiplo 
agrícola e florestal  

    

  Artigo 42.º Identificação e regime      

42.º 

1- Nos espaços de usos múltiplo agrícola 
e florestal, os usos agrícolas, de pecuária 
e florestal coexistem sem que qualquer 
um deles seja dominante. 

C   

Tabela 12 – Compatibilização do PDM de Proença-a-Nova (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 
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1.3.3.3 PDM - Sertã 

O PDM da Sertã foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/94 de 2 de dezembro e 

retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/97 de 1 de julho. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

  Secção IV - Espaços Agrícolas e Florestais     

  Artigo 23º - Espaços Agrícolas e Florestais     

23.º 

1- Estes espaços são aquelas cujas 
características pedológicas de ocupação 
atual ou de localização os potenciam para 
possíveis usos agrícolas ou, em 
alternativa se preconiza a sua 
reconversão para usos florestais, visando 
fundamentalmente a produção de 
madeiras nobres. 

C   

 Secção V – Espaços Florestais    

 
Artigo 25º - Espaços Florestais de 
Produção: 

   

25º-28º 

1- Estes espaços apresentam aptidão 
para utilização intensiva em termos de 
produção e aproveitamento de produtos 
florestais; 

C  

 
Artigo 26º - Espaços Florestais de 
Produção Condicionada: 

   

 

1- Estes espaços apresentam 
características idênticas, em termos de 
vocação, aos espaços florestais de 
produção, mas coincidindo com áreas de 
sensibilidade ecológica 

   

 
Artigo 27º - Espaços Florestais de 
Reconversão 

   

 

1- Estes espaços correspondem 
atualmente a espaços florestais de 
exploração intensiva, nomeadamente 
com espécies de crescimento rápido 
implantadas em zonas ecologicamente 
sensíveis  

C  

 
Artigo 28º - Espaços Florestais de 
Proteção 

   

 

1- Estes espaços são destinados à 
preservação e regeneração natural do 
coberto florestal, à estabilização 
geodinâmica dos escarpados e à 
atividade biológica e ambiental. 

C   

- Não existe artigo de servidões O 
Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais. 

Tabela 13 - Compatibilização do PDM da Sertã (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar r; C - conforme) 
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1.3.3.4 PDM – Vila de Rei 

O PDM de Vila de Rei foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/95 de 6 de Abril. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

21º Secção IV – Espaços Agrícolas e Florestais     

 Artigo 21º - Espaços Agrícolas e Florestais     

  

1- Estes espaços são aquelas cujas 
características pedológicas, de ocupação 
atual ou de localização os potenciam para 
possíveis usos agrícolas ou, em 
alternativa, se preconiza a sua 
reconversão para usos florestais, visando 
fundamentalmente a produção de 
madeiras nobres. 

C   

23º-27º 
Artigo 23º - Espaços Florestais de 
Produção 

   

 

1- Estes espaços apresentam aptidão 
para utilização intensiva em termos de 
produção e aproveitamento de produtos 
florestais 

C  

 (…)    

 
Artigo 24º - Espaços florestais de 
produção condicionada 

   

 

1- Estes espaços apresentam 
características idênticas, em termos de 
vocação, aos aspetos florestais de 
produção, mas coincidindo com áreas de 
sensibilidade ecológica. 

   

 (…)    

 
Artigo 25º - Espaços florestais de 
Reconversão 

   

 

1- Estes espaços correspondem 
atualmente a espaços florestais de 
exploração intensiva, nomeadamente 
com espécies de crescimento rápido 
implantadas em zonas ecologicamente 
sensíveis. 

   

 (…)    

 
Artigo 26º - Espaços florestais de 
recuperação 

   

 

1- Estes espaços correspondem 
atualmente a áreas percorridas por 
incêndios, constituindo situações 
precárias e de elevada sensibilidade 
ecológica e ambiental 

   

 (…)    

 
Artigo 27º - Espaços Florestais de 
Proteção 
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1- Estes espaços são destinados à 
preservação e regeneração natural do 
coberto florestal, à estabilização natural 
do coberto florestal, à estabilização 
geodinâmica dos escarpados e à 
atividade biológica e ambiental. 

   

 (…)    

- Não existe artigo sobre Servidões. O 
Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais. 

Tabela 14 - Compatibilização do PDM de Vila de Rei (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.5 PDM - Águeda 

O PDM de Águeda foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/95 de 16 de janeiro e 

retificado pelo Aviso n.º 3341/2012 de 1 de Março.  

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

 Secção III – Espaços Florestais    

 Subseção I – Disposições Comuns    

38.º 
Artigo 38.º - Disposições comuns de 
florestação  

   

 

1- As categorias do Espaço Florestal são 
definidas de acordo com a sua função 
principal, embora cada uma delas possa 
apresentar um conjunto de funções 
secundárias, para as quais se aplicam os 
critérios em termos de espécies florestais 
e atividades definidas no Plano Regional 
de Ordenamento Florestal do Centro 
Litoral, devendo cumprir 
cumulativamente as condições 
constantes na presente secção.  

A 

Adaptar a designação das 
funções; consequentemente, 
integrar as orientações 
estabelecidas no mesmo 

  

2- No Espaço Florestal não é permitida a 
alteração da composição em 
povoamentos dominados por espécies 
autóctones de ocorrência rara ou em 
galerias ribeirinhas, designadamente em 
vidoeiros, carvalhais, freixiais, amiais, 
salgueirais, olmedos e choupais, e ainda 
em soutos e castinçais.  

I 

regra não compatível com o 
disposto no regulamento do 
PROF para o artigo 13.º , n.ºs 2 
e 3 para as alterações das 
espécies  

 

3- Deverá ser salvaguardada uma faixa de 
10 m em todas as linhas de água 
existentes, onde apenas será possível a 
plantação de espécies previstas para os 
Espaços Florestais de Proteção.  

C  
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4- Nos Espaços Florestais contíguos aos 
Espaços Naturais associados às principais 
linhas de água, para além da faixa 
associada ao Espaço Natural, terá que 
existir uma faixa arborizada até perfazer 
uma extensão de 25 m para cada lado da 
linha de água, onde deverão ser utilizadas 
as espécies associadas ao Espaço 
Florestal de Proteção. 

C   

  
Subseção II – Espaços Florestais de 
Produção 

   

40º Artigo 40.º Identificação     

  

Espaços Florestais que englobam como 
subfunções principais a produção de 
madeira, de biomassa para energia, de 
frutos e sementes e de outros materiais 
vegetais e orgânicos. Estes espaços 
subdividem-se em:  

   

  

a) Espaços Florestais de Produção Tipo 1 - 
Espaços destinados à produção florestal 
nas principais fileiras produtivas 
nacionais, nomeadamente Eucalyptus 
globulus e Pinus pinaster, considerando o 
Quercus robur para produção, 
incrementando os povoamentos puros;  

C  

  

b) Espaços Florestais de Produção Tipo 2 
- Espaços destinados à produção florestal, 
conforme o descrito na alínea anterior, 
embora se privilegie uma maior 
florestação com Quercus robur. 
Apresenta uma maior aptidão para 
funções complementares à prática 
florestal, ao nível agropecuário, industrial 
e turístico;  

C  

  

c) Espaços Florestais de Produção Tipo 3 - 
Espaços destinados a áreas de produção 
de baixa densidade, preferencialmente 
de madeiras nobres, com rotações 
espaçadas no tempo, que ocorrem entre 
aglomerados urbanos e ou aglomerados 
urbanos e áreas naturais, agrícolas e 
florestais mais sensíveis e em faixas de 
proteção de captações de água e cuja 
função passa pela criação de bosques 
complementares aos Espaços Florestais 
de Recreio, Enquadramento e Estética da 
Paisagem, podendo servir de corta-fogo 
natural. 

C   

  
Subseção III – Espaços Florestais de 
Proteção 

   

  Artigo 43.º Identificação     

43.º 

Os Espaços Florestais de Conservação são 
espaços que contribuem para a 
manutenção da diversidade biológica dos 
habitats, das espécies da flora e da fauna 
e das paisagens. Estes espaços 
subdividem-se em:  

C  
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a) Espaços Florestais de Proteção - 
espaços que englobam como subfunções 
principais a proteção microclimática e 
ambiental, a proteção da rede 
hidrográfica, a proteção contra as cheias 
e a proteção contra a erosão eólica e 
hídrica. Espaços destinados à florestação 
com espécies autóctones, referente a 
áreas envolventes a espaços recreativos e 
de lazer, ou de proteção a núcleos de 
espécies importantes. Espaço de 
proteção a cabeceiras de linhas de água, 
áreas de máxima infiltração, nascentes e 
mães de água, entre outras 
características do território associadas ao 
ciclo da água;  

C  

  

b) Espaços Florestais de Recreio, 
Enquadramento e Estética da Paisagem 
— espaços que englobam como 
subfunções principais o enquadramento 
de aglomerados urbanos e monumentos, 
de empreendimentos turísticos, de usos 
especiais e de infraestruturas e o recreio 
e a conservação de paisagens;  

C  

  

c) Espaços Florestais de Conservação 
Estrita — espaços que englobam como 
subfunções principais a conservação de 
habitats classificados (de espécies da 
flora e da fauna) ou de habitats cuja 
mancha florestal deverá manter as 
características atuais, de forma a 
salvaguardar a estrutura florestal 
envolvente. 

C  

6º Capítulo II     

  Artigo 6º - Identificação e Regime     

  

1- Na área do PDM serão respeitadas as 
proteções, servidões e restrições de 
utilidade pública em vigor, 
nomeadamente as seguintes, 
identificadas na planta de 
condicionantes: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: Proteção do 
sobreiro e azinheira; Árvores e 
Povoamentos de Interesse 
Público. 

  (…)     

  
i) Áreas com povoamentos florestais 
percorridos por incêndios; 

    

  (…)     

Tabela 15 - Compatibilização do PDM de Águeda (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.6 PDM – Albergaria-a-Velha 

O PDM de Albergaria-a-Velha foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/99 de 17 de 

março e alterado e republicado pelo Aviso n.º 2536/2015. 
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Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

39º 
Caracterização do Espaço Florestal de 
Conservação  

   

  

O Espaço Florestal de Conservação 
corresponde a uma área do território 
municipal integrada parcialmente na 
Reserva Ecológica Nacional (REN) e na 
Rede Natura 2000, representando para 
além do potencial florestal, um 
importante valor do património natural 
do município, contribuindo para a 
diversidade biológica dos habitats, das 
espécies da flora e da fauna e das 
paisagens. 

C   

42º 
Caracterização do Espaço Florestal de 
Produção  

   

  

Os espaços pertencentes a esta categoria 
correspondem a áreas ocupadas por 
povoamentos florestais, matos, áreas 
ardidas de povoamentos florestais, áreas 
de corte raso e os terrenos improdutivos 
ou estéreis do ponto de vista da 
existência de comunidades vegetais e de 
acordo com a classificação do Plano de 
Defesa da Floresta e do Plano Regional de 
Ordenamento Centro Litoral. 

C  

        

44º Arborização     

  

No Espaço Florestal de Produção, 
deverão ser incentivadas todas as ações 
de arborização e rearborização que 
devem ser realizadas de modo a não 
degradarem os recursos existentes e de 
acordo com a legislação em vigor. 

C   

Capítulo II Artigo 6º    

  

1- Na área de intervenção do PDM 
encontram -se em vigor as seguintes 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública à ocupação, uso e 
transformação dos solos: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: Regime Florestal; 
Proteção de sobreiro e 
azinheira; Árvores e 
Povoamentos de Interesse 
Público. 

  (…)     

  
iii) Áreas Florestais Percorridas por 
Incêndios 

    

43º Usos e Condições de Ocupação de Solo     

  (…)     

  

2- No espaço florestal os processos e 
projetos de arborização e/ rearborização 
devem observar as orientações dos PROF 
Centro Litoral quanto às espécies e 
quanto aos modelos de exploração 
silvícola a adotar. 

C   

        

Tabela 16 - Compatibilização do Albergaria-a-Velha (O – Omisso; I – incompatível; A – adaptar; C – conforme) 
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1.3.3.7 PDM - Anadia 

O PDM de Anadia foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/94 de 9 de setembro, 

retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/2000 de 30 de agosto e alterado e republicado 

pelo Aviso n.º 9333/2015 de 21 de agosto. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

18º Secção III – Espaços Florestais    

  Artigo 18º - Identificação     

  

1- Os Espaços Florestais, correspondem 
às áreas do Solo Rural ocupadas por 
arvoredos florestais de qualquer porte 
com uso silvopastoril ou os incultos de 
longa duração, onde se incluem os 
espaços florestais arborizados e os 
espaços florestais não arborizados.  

C  

  2- Os Espaços Florestais são de dois tipos:     

  

a) Espaços Florestais de Conservação - 
são constituídos pelas faixas de proteção 
dos rios e cursos de água e ainda pelas 
áreas com riscos de erosão, conforme 
delimitação constante da Carta da 
Reserva Ecológica Nacional relativa ao 
Município de Anadia. Os Espaços 
Florestais de Conservação desempenham 
ainda funções de proteção;  

C  

  
b) Espaços Florestais de Produção - são 
constituídos pelas restantes áreas com 
aptidão florestal. 

C  

5º 
Capítulo II - Condicionantes, servidões 
administrativas e restrições de utilidade 
pública 

  

  

  Artigo 5.º - Identificação      

  

Na área do Plano serão observadas todas 
as proteções, servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública em vigor, 
nomeadamente as seguintes, 
identificadas na Planta de 
Condicionantes:  

    

  a) Recursos Naturais:      

  

iii) Recursos agrícolas e florestais: Reserva 
Agrícola Nacional, obras de 
aproveitamento hidroagrícola, 
povoamentos florestais percorridos por 
incêndios e perigosidade de incêndio, 
árvores e arvoredo de interesse público. 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: Regime Florestal; 
Proteção de sobreiro e 
azinheira; Árvores e 
Povoamentos de Interesse 
Público. 

12º 
Artigo 12º - Ocupações e utilizações 
permitidas  

  
  

  
No Solo Rural são permitidas as seguintes 
atividades:  

    

  
1- Atividade Florestal de acordo com as 
seguintes condições: 
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c) Nas faixas de gestão de combustível 
definidas no PMDFCI é interdita a 
(re)arborização com choupos e 
eucaliptos, devendo privilegiar -se as 
caducifólias e outras espécies mais 
resistentes ao fogo. 

A 

fora do âmbito: matéria objeto 
de legislação específica e 
deverá ser adaptado em 
conformidade 

Tabela 17 - Compatibilização do PDM de Anadia (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

1.3.3.8 PDM - Aveiro 

O PDM de Aveiro foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 165/95 de 11 de dezembro e 

alterado e republicado pelo Aviso n.º 1357/2018 de 29 de janeiro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

- Não existe artigo de Servidões O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: Regime Florestal; 
Proteção de sobreiro e 
azinheira; Árvores e 
Povoamentos de Interesse 
Público; Povoamentos 
Florestais Percorridos por 
Incêndios. 

        

Tabela 18 - Compatibilização do PDM de Aveiro (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.9 PDM - Estarreja 

O PDM de Estarreja foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/93 de 23 de fevereiro, 

retificado pela Declaração de Retificação n.º 95/93 de 31 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 e 

n.º 181/2009 de 7 de agosto, alterado e republicado pelo aviso n.º 8186/2014 de 14 de julho, retificado pela 

Declaração de retificação n.º 906/2014 de 15 de setembro.   

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

35º Secção IV – Espaço Florestal de Produção    

  Artigo 35.º - Caracterização    
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Os Espaços Florestais de Produção 
compreendem as áreas ocupadas com 
povoamentos florestais, coincidindo 
praticamente na generalidade com a 
Zona da Sub-Região Homogénea Entre 
Vouga e Mondego, que se destinam 
principalmente ao aproveitamento do 
potencial produtivo e de atividades 
associadas, de acordo com o disposto no 
Plano Regional de Ordenamento Florestal 
do Centro Litoral (PROF - CL), garantindo 
a salvaguarda da proteção do solo e das 
características da paisagem. 

C   

38º Seção V Espaço Florestal de Conservação    

  Artigo 38.º     

  Caracterização     

  

1- O Espaço Florestal de Conservação 
compreende as áreas que coincidem, na 
generalidade, com a Zona - Sub-região 
Homogénea Ria e Foz do Vouga e que 
contribuem para a manutenção da 
diversidade biológica e genética, a 
manutenção das geocineses e das 
infraestruturas antrópicas, e ainda o 
bem-estar físico-psíquico, espiritual e 
social dos cidadãos. 

C  

  
2- De acordo com o número anterior, os 
Espaços Florestais de Conservação 
subdividem-se em:  

   

  

a) Espaços Florestais de Proteção - 
Constituídos pelas áreas florestais 
coincidentes com o sistema biofísico 
“áreas com risco de erosão” da Reserva 
Ecológica Nacional de Estarreja, que 
englobam como subfunções principais a 
proteção da rede hidrográfica, a proteção 
contra a erosão eólica e hídrica, cheias e 
a proteção microclimática e ambiental; 

C  

  

 b) Espaços Florestais de Conservação 
Estrita - Constituídos pelas áreas de 
floresta coincidentes com as áreas de 
floresta na Zona de Proteção Especial 
(ZPE) da Ria de Aveiro - PTZPE0004, área 
classificada no âmbito da Rede Natura 
2000, que englobam como subfunções 
principais a conservação de habitats 
classificados, de espécies da flora e da 
fauna protegida e de recursos genéticos. 

C  

6º 
Capítulo II: Condicionantes - Servidões e 
Restrições de Utilidade Pública 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: Proteção do 
sobreiro e azinheira. 

  Artigo 6.º - Identificação      

  

1- Na área de Intervenção do PDME serão 
respeitadas as proteções, servidões e 
restrições de utilidade pública em vigor, 
nomeadamente as seguintes, 
identificadas na Planta de 
Condicionantes: 
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  (…)     

  b) Recursos e Conservação da Natureza:     

  (…)     

  
vi) Áreas com povoamentos florestais 
percorrido por incêndios; 

    

  
vii) Áreas com perigosidade de incêndio 
florestal; 

    

  viii) Árvores de interesse público.     

        

39º Ocupações e Utilizações      

 

1- As intervenções nos Espaços Florestais 
de Conservação devem privilegiar, 
práticas silvícolas que promovam um 
coberto vegetal adequado à proteção da 
rede hidrográfica, à proteção contra a 
erosão eólica, contra a erosão hídrica e 
cheias e à proteção micro climática e 
ambiental, assim como à conservação de 
habitats classificados, de espécies da 
flora e da fauna protegidas e de recursos 
genéticos, bem como ações de uso, 
manutenção, recuperação e valorização 
da paisagem, que assegurem o uso 
múltiplo e sustentado da floresta.  

C   

 

2- As espécies florestais e respetivos 
modelos de silvicultura são as constantes 
do Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Centro Litoral (PROF), 
referentes especificamente à Carta de 
Sub-Regiões Homogéneas, que integra os 
elementos que acompanham o Plano.  

C   

  

3- São proibidas as ações de (re) 
florestação com espécies de rápido 
crescimento, assim como a introdução e 
plantação de espécies não indígenas 
consideradas invasoras, nos termos da 
legislação em vigor. 

C 
considerar a atualizaçao da 

legislação 

Tabela 19 - Compatibilização do PDM de Estarreja (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.10 PDM - Ílhavo 

O PDM de Ílhavo foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/99 de 5 de novembro, 

alterado e republicado pelo Aviso n.º 5423/2014 de 29 de abril, corrigido pela declaração n.º 104/2016 de 

22 de julho, corrigido pela declaração n.º 109/2016 de 4 de agosto, retificado pela Declaração de retificação 

n.º 1093/2016 de 10 de novembro, alterado pelo aviso n.º 15456/2017 de 22 de dezembro. 

 

 



 F - Articulação com os Instrumentos de Gestão Territorial Relevantes para os Espaços Florestais 

 

PROF - CENTRO LITORAL | DOCUMENTO ESTRATÉGICO    

38 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

29º Espaços Florestais de Conservação      

  

1- Nos Espaços Florestais de Conservação 
deve assegurar-se a manutenção do 
coberto vegetal, valorizando as espécies 
autóctones sempre que as características 
edafoclimáticas o permitam.  

    

  

2- Nos Espaços Florestais de 
Conservação, são considerados os 
modelos de silvicultura direcionados para 
a proteção e recuperação do equilíbrio 
ecológico, para a proteção da rede 
hidrográfica e para a condução e 
restauração de povoamentos nas galerias 
ripícolas, bem como para a conservação 
de recursos genéticos com o objetivo de 
gestão da manutenção da diversidade 
genética dos povoamentos florestais, de 
acordo com o PROF do Centro Litoral. 

C   

30º Espaços Florestais de Produção      

  

1- Os Espaços Florestais de Produção 
destinam-se ao aproveitamento do 
potencial produtivo, estando sujeitas às 
restrições que resultam da lei e 
nomeadamente as constantes do PROF – 
Centro Litoral. 

C   

  (…)     

  
3- São usos compatíveis com os Espaços 
Florestais de Produção os definidos no 
artigo 28.º para os Espaços Agrícolas. 

    

  (…)     

6º 
Capítulo II: Condicionantes - Servidões 
administrativas e restrições de utilidade 
pública ao uso dos solos 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: Proteção do 
sobreiro e azinheira. 

  Artigo 6º - Identificação     

  

1- No território abrangido pelo presente 
Plano são observadas as disposições 
legais e regulamentares referentes a 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública em vigor, 
nomeadamente as seguintes, 
identificadas e delimitadas na planta de 
condicionantes, quando a escala o 
permite. 

    

  (…)     

  c) Recursos agrícolas e florestais:     

  (…)     

  
iii) Áreas florestais percorridos por 
incêndios; 

    

  (…)     

  iv) Áreas com perigosidade de incêndios;     

  v) Árvores de interesse público.     

27º Artigo 27.º Identificação  -   
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2- As formas de ocupação e utilização do 
solo dos espaços integradas nesta 
categoria são aquelas que decorrem das 
suas aptidões próprias, da legislação em 
vigor aplicável e dos instrumentos de 
gestão específicos a que estão ou venham 
a estar eventualmente vinculadas (…) 

C   

 

b) Espaços Florestais de Produção, 
constituídos por áreas em que as 
características edáficas e topográficas 
permitem o desenvolvimento de práticas 
silvícolas, sem condicionantes 
particulares;  

C   

 

c) Espaços Florestais de Conservação, 
constituídos por solos de usos ou vocação 
florestal sensíveis, por nelas ocorrerem 
fatores de risco de erosão ou por 
exercerem funções de proteção 
prioritária da rede hidrográfica; estas 
áreas englobam o espaço florestal 
público que abrange a Mata Nacional das 
Dunas da Gafanha e parte da antiga 
Colónia Agrícola a norte da Estrada da 
Mota, bem como os espaços florestais 
privados abrangidos pelo corredor 
ecológico definido no PROF do Centro 
Litoral, e encontram-se delimitados nas 
Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes; 

C   

  

(d) Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal, constituídos por solos de uso 
múltiplo agrícola e florestal, onde se 
desenvolvem atividades 
agrossilvopastoris, agrícolas e silvícolas 
alternadas e funcionalmente 
complementares. 

C   

Tabela 20 - Compatibilização do PDM de Ílhavo (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.11 PDM - Murtosa 

O PDM de Murtosa foi aprovado pela resolução do Conselho de Ministros n.º 75/2002 de 10 de abril, 

retificado pela declaração de retificação n.º 71/2012 de 30 de novembro, retificado e republicado pela 

Declaração de retificação n.º 605/2015 de 10 de julho, alterado pelo aviso n.º 3802/2017 de 10 de abril, 

alterado pelo aviso (extrato) n.º 1031/2018 de 22 de janeiro, alterado pelo aviso (extrato) n.º 4066/2018 de 

26 de março. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

27º Seção II – Espaço Florestal de Produção - - 

  Artigo 27.º - Caracterização      
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O Espaço Florestal de Produção integra os 
solos ocupados por povoamentos 
florestais, matos, áreas ardidas de 
povoamentos florestais, áreas de corte 
raso e os terrenos improdutivos ou 
estéreis do ponto de vista da existência 
de comunidades vegetais e de acordo 
com a classificação do Plano de Defesa da 
Floresta e do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Centro Litoral. 

C   

        

6º 
Capítulo II Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública 

    

  Artigo 6º - Identificação e Regime     

  

No território do concelho da Murtosa 
observam-se todas as disposições 
referentes a proteções, servidões 
administrativas e restrições de utilidade 
pública ao uso dos solos, constantes da 
legislação em vigor, nomeadamente as 
assinaladas na Planta de Condicionantes 
e as demais que, não sendo possível 
representar cartograficamente, também 
condicionam os usos do solo 
estabelecidos neste plano: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: Árvores e 
Povoamentos de Interesse 
Público;  

  
a) Recursos Agrícolas, Ecológicos e 
Florestais: 

    

  (…)     

  
v) Áreas Percorridas por Incêndios 
(últimos 10 anos);  

    

  vii) Sobreiros e azinheiras.     
        

28º Artigo 28º - Uso e Ocupação do Solo     

  

1- No Espaço Florestal de Produção são 
admissíveis atividades associadas à 
exploração dos recursos florestais, e à 
exploração dos recursos naturais 
existentes, sendo que os processos e 
projetos de arborização e rearborização 
devem observar as orientações dos PROF 
Centro Litoral quanto às espécies e 
quanto aos modelos de exploração 
silvícola a adotar. 

C   

Tabela 21 - Compatibilização do PDM de Murtosa (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C – conforme) 

 

 

1.3.3.12 PDM – Oliveira do Bairro 

O PDM de Oliveira do Bairro foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/99 de 29 de julho, 

alterado e republicado pelo Aviso n.º 8721/2015 de 10 de agosto, corrigido pela declaração n.º 71/2017 de 

12 de setembro, corrigido pela declaração (extrato) n.º 3/2018 de 17 de janeiro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 
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37º Secção I – Espaços Florestais de Produção      

  Artigo 37.º Identificação e objetivos      

  

1- Os solos integrados na categoria dos 
Espaços Florestais de Produção 
correspondem a áreas ocupadas por 
povoamentos florestais, matos, áreas 
ardidas de povoamentos florestais, áreas 
de corte raso e os terrenos improdutivos 
ou estéreis do ponto de vista da 
existência de comunidades vegetais e de 
acordo com a classificação do Plano de 
Defesa da Floresta e do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Centro Litoral 
e respetiva delimitação das sub-regiões 
Gândara Norte e Entre Vouga e 
Mondego.  

C   

        

40º 
Secção II – Espaços Florestais de 
Conservação 

    

  

1- Os solos que se apresentam 
qualificados e integrados na categoria 
dos Espaços Florestais de Conservação 
correspondem, na sua globalidade, a uma 
pequena parcela do território concelhio, 
e compreendem as áreas que se 
desenvolvem predominantemente na 
envolvente do curso do Rio Levira. 

C   

  
Título II: Condicionantes – Servidões e 
Restrições de Utilidade Pública 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: Proteção do 
sobreiro e azinheira; Árvores e 
Povoamentos de Interesse 
Público; Povoamentos 
Florestais Percorridos por 
Incêndios. 

5º Artigo 5º - Identificação     

        

41º Artigo 41º - Uso e ocupação de Solo - - 

 Uso e ocupação do solo      

 

1- Nos solos qualificados como Espaços 
Florestais de Conservação deve ser 
promovida a preservação e manutenção 
do coberto vegetal existente, 
valorizando, sempre que possível, as 
espécies autóctones, sempre que as 
caraterísticas edafoclimáticas assim o 
possibilitem.  

C   
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2- Nestes solos devem ser considerados e 
privilegiados os modelos de silvicultura 
orientados para a proteção e 
recuperação do equilíbrio ecológico, para 
a proteção da rede hidrográfica e para a 
recuperação e restauração de 
povoamentos associados a galerias 
ripícolas, devendo igualmente ser 
considerada a necessidade de 
conservação dos recursos genéticos 
assente num objetivo de gestão da 
salvaguarda da diversidade genética dos 
povoamentos florestais, em acordo com 
o definido no Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Centro Litoral.  

C   

 

3- Os processos e projetos de arborização 
e rearborização devem observar ao nível 
destes solos as orientações do Plano 
Regional de Ordenamento Florestal do 
Centro Litoral quanto às espécies e 
quanto aos modelos de exploração 
silvícola a adotar.  

C   

  

4- São interditas nestes solos as ações de 
florestação e/ou reflorestação que 
impliquem a introdução de espécies de 
rápido crescimento, bem como a 
introdução de espécies consideradas 
como não indígenas, nos termos da 
legislação em vigor. 

A 
considerar a atualização da 

legislação 

Tabela 22 - Compatibilização do PDM de São Brás de Alportel (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

1.3.3.13 PDM - Ovar 

O PDM de Ovar foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/95 de 10 julho, retificado pela 

declaração de retificação n.º 71/2012 de 30 de novembro, alterado e republicado pelo aviso n.º 9622/2015 

de 26 de agosto, corrigido pelo aviso n.º 14565/2016 de 21 de novembro, alterado pelo aviso n.º 3846/2018 

de 22 de março. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

50º Capítulo IV – Espaços Florestais     

 
Artigo 50.º - Identificação e 
caracterização  

    

 

1- Os espaços florestais são áreas de uso 
ou de vocação florestal dominante, 
destinados prioritariamente ao 
aproveitamento dos recursos florestais e 
à salvaguarda do seu valor ambiental e 
paisagístico, assegurando a permanência 
da estrutura verde e do papel que 
desempenha na promoção das atividades 
de recreio e lazer da população do 
concelho, a preservação do relevo natural 
e a diversidade ecológica, 
nomeadamente nas áreas da Rede 
Natura 2000.  

C   
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2- As formas de ocupação e utilização do 
solo dos espaços integrados nesta 
categoria são aquelas que decorrem das 
suas aptidões próprias e dos 
instrumentos de gestão específicos a que 
estão ou venham a estar eventualmente 
vinculadas, nomeadamente as 
constantes no Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Centro Litoral 
(PROFCL).  

C   

 

3- As intervenções nos espaços florestais 
devem privilegiar, para além das 
atividades silvícolas, todas as ações de 
recuperação e valorização da paisagem, 
tendo como objetivo o uso múltiplo da 
floresta.  

C   

 

4- Sem prejuízo do disposto no PROFCL e 
na Rede Natura 2000, a utilização 
predominante é destinada a usos 
florestais, admitindo funções de 
enquadramento a outros usos 
compatíveis, como silvopastorícia,  

C   

 
agricultura, aproveitamento de recursos 
geológicos e energéticos, caça, pesca nas 
águas interiores, recreio e lazer. 

    

 (…)     

52º Espaços Florestais de Produção     

  
Artigo 52º - Identificação e 
Caracterização 

    

  

Estes espaços são constituídos por áreas 
em que a ocupação do espaço é 
predominantemente florestal, de acordo 
com a classificação do PROF – Centro 
Litoral e respetiva delimitação em função 
em função dos objetivos das sub-regiões 
homogéneas, podendo coincidir com 
áreas de Reserva Agrícola e Ecológica 
Nacional (RAN e REN), sendo a função 
dominante a produção lenhosa. 

C   

54 
Seção III – Espaços Florestais de 
Conservação 

    

  
Artigo 54.º - Identificação e 
caracterização  

    

  

Os Espaços Florestais de Conservação 
integram áreas de uso ou vocação 
florestal sensíveis, por nelas ocorrerem 
fatores de risco de erosão ou de incêndio 
ou por exercerem funções de proteção 
prioritária da rede hidrográfica, 
integrando, ou não, áreas sujeitas a 
regime florestal, ao regime da REN, da 
RAN ou da Rede Natura, englobando, 
ainda, incultos e áreas agropecuárias. 

C   
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6º 
Título II - Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: Regime Florestal; 
Proteção do sobreiro e 
azinheira; Árvores e 
Povoamentos de Interesse 
Público; Povoamentos 
Florestais Percorridos por 
Incêndios. 

  Artigo 6º - Identificação     

Tabela 23 - Compatibilização do PDM de Ovar (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar r; C - conforme) 

 

1.3.3.14 PDM – Sever do Vouga 

O PDM de Sever do Vouga foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/97 de 27 outubro, 

retificado pela resolução do conselho de ministros n.º 121/2000 de 2 de outubro, retificado pela resolução 

do conselho de ministros n.º 101/2004 de 21 de julho, alterado e republicado pelo aviso (extrato) n.º 

4469/2015 de 24 de abril, alterado pelo aviso n.º 9421/2016 de 28 de julho. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

35º Seção IV – Espaço Florestal    

  (…)    

  

2- O Espaço Florestal de Produção 
corresponde, genericamente, a áreas 
ocupadas por povoamentos florestais, 
matos, áreas ardidas de povoamentos 
florestais, áreas de corte raso e os 
terrenos improdutivos ou estéreis do 
ponto de vista da existência de 
comunidades vegetais e de acordo com 
os critérios definidos no Inventário 
Florestal Nacional e do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal da Região Centro 
Litoral.  

C  

  

3- O Espaço Florestal de Conservação 
corresponde a uma área do território 
municipal integrado parcialmente na 
Reserva Ecológica Nacional (REN), no 
ecossistema «Áreas com Risco de 
Erosão», numa faixa correspondente ao 
Corredor Ecológico do Vouga, do Rio 
Bom/Mau, do Rio Gresso/Branco e 
Lordelo, nos Perímetros Florestais do 
Ladário e Rio Mau e no Sítio da Rede 
Natura 2000 do Rio Vouga (PTCON0026), 
representando para além do potencial 
florestal, um importante valor do 
património natural do Município, 
contribuindo para a diversidade biológica 
dos habitats, das espécies da flora e da 
fauna e das paisagens. 

C   
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6º 
Capítulo II - Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: Regime Florestal; 
Proteção do sobreiro e 
azinheira; Árvores e 
Povoamentos de Interesse 
Público; Povoamentos 
Florestais Percorridos por 
Incêndios. 

  Artigo 6º - Identificação     

Tabela 24 - Compatibilização do PDM de Sever do Vouga (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.15 PDM - Vagos 

O PDM de Vagos foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 249/1997 de 27 de outubro, 

retificado pela resolução do conselho de ministros n.º 81/2012 de 3 de outubro, retificado pela declaração 

de retificação n.º 71/2012 de 30 de novembro, alterado e republicado pelo aviso n.º 8076/2009 de 14 de 

abril, alterado pelo aviso n.º 13928/2017 de 21 de novembro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

23º 
Subseção I – Espaços Florestais afetos à 
Produção 

   

  Artigo 23.º Identificação     

  

Os Espaços Florestais afetos à Produção 
correspondem a zonas com aptidão 
florestal, ocupadas por povoamentos 
florestais, atualmente dominados por 
espécies de pinheiro bravo e eucalipto e 
por áreas atualmente com ocupação 
agrícola a reconverter para um uso 
florestal. 

C   

26º      

  
Subseção II – Espaços Florestais afetos à 
Conservação 

   

  Artigo 26.º Identificação     

  

Os Espaços Florestais afetos à 
Conservação correspondem a zonas com 
uso ou aptidão florestal, nos sistemas 
dunares e nas áreas com riscos de erosão 
elevados, conforme definido na Reserva 
Ecológica Nacional, na Lista Nacional de 
Sítios — Dunas de Mira, Gândara e 
Gafanhas e regime florestal e em áreas 
contíguas de grande sensibilidade 
biofísica. 

C  

6º 
Capítulo II – Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

O   

  Artigo 6.º -  Âmbito e objetivos     
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1- Regem-se pelo disposto no presente 
capítulo e legislação aplicável às 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública à ocupação, uso e 
transformação dos solos, seguidamente 
identificadas: 

  

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; Proteção da 
azinheira; Árvores e 
Povoamentos de Interesse 
Público. 

  
b) Áreas de reserva e proteção de solos e 
de espécies vegetais; 

    

  v) Áreas sujeitas ao regime florestal;      

  
vi) Terrenos com povoamentos florestais 
percorridos por incêndios;  

    

  
vii) Proteção aos sobreiros em 
povoamento e ou individualizados. 

    

  (…)     

Tabela 25 - Compatibilização do PDM de Vagos (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.16 PDM - Arganil 

O PDM de Arganil foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/95 de 21 de novembro, 

alterado e republicado pelo aviso n.º 10298/2015 de setembro, alterado pelo aviso n.º 4886/2016 de 13 de 

abril, corrigido pelo aviso n.º 1486/2018 de 31 de janeiro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

23º Secção IV – Espaço Florestal    

  
Artigo 28 - Caracterização do Espaço 
Florestal  

    

  

1- Os espaços pertencentes a esta 
categoria correspondem a áreas 
ocupadas por povoamentos florestais, 
matos, áreas ardidas de povoamentos 
florestais, áreas de corte raso e os 
terrenos improdutivos ou estéreis do 
ponto de vista da existência de 
comunidades vegetais e de acordo com a 
classificação do Plano de Defesa da 
Floresta e do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior 
Norte. 

A 
Com aprovação do PROF-CL 
deve alterar-se a referência ao 
IGT 

  (…)     

28º Secção IV - Espaço Florestal     

  
Artigo 28 - Caracterização do Espaço 
Florestal  
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1- Os espaços pertencentes a esta 
categoria correspondem a áreas 
ocupadas por povoamentos florestais, 
matos, áreas ardidas de povoamentos 
florestais, áreas de corte raso e os 
terrenos improdutivos ou estéreis do 
ponto de vista da existência de 
comunidades vegetais e de acordo com a 
classificação do Plano de Defesa da 
Floresta e do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Pinhal Interior 
Norte. 

A 
Com aprovação do PROF-CL 
deve alterar-se a referência ao 
IGT 

  (…)     
        

6º TÍTULO II   - 

 
Servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública 

O 
Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais 

        

Tabela 26 - Compatibilização do PDM de Arganil (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.17 PDM - Cantanhede 

O PDM de Cantanhede foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 118/94 de 29 de novembro, 

retificado pela resolução do conselho de ministros n.º 137/96 de 30 de agosto, alterado pela resolução do 

conselho de ministros n.º 56/97 de 1 de abril, retificado pela resolução do conselho de ministros n.º 7/2000 

de 4 de março, retificado pela declaração de retificação n.º 71/2012 de 30 de novembro, retificado pela 

declaração de retificação n.º 1/2013 de 25 de março, alterado e republicado pelo aviso n.º 14904/2015 de 

21 de dezembro, corrigido pelo aviso n.º 4172/2016 de 28 de março, alterado pelo aviso n.º 14826/2017 de 

11 de dezembro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

5º Artigo 5º - Definições     

  

f) Povoamentos Florestais percorridos 
por incêndios - área florestal percorrida 
por fogo sem controlo, considerando-se 
área florestal a que se encontra 
arborizada (povoamentos) ou que é 
constituída por incultos (matos). 

A 
adaptar às definições da 
legislação 

28º Secção III – Espaços Florestais    

 Artigo 28.º - Identificação      

       

 

1- Os Espaços Florestais integram as áreas 
revestidas por espécies arbustivas e 
arbóreas em maciço de manifesta 
importância para o equilíbrio ambiental 
ou beleza da paisagem, destinados ou 
não à produção florestal.  

    

 
2- Os Espaços Florestais, de acordo com o 
definido na Planta de Ordenamento, são 
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constituídos pelas seguintes 
subcategorias:  

 

a) Áreas Florestais de Produção, que 
constituem zonas extensas de coberto 
florestal destinado preferencialmente à 
produção de material lenhoso;  

C   

  

b) Áreas Florestais de Conservação, que 
constituem zonas de coberto vegetal 
principalmente constituído por espécies 
autóctones, cuja função principal é a 
proteção, submetidos, na sua maioria, ao 
regime florestal. 

C   

6º 
Condicionantes - Servidões e Restrições 
de Utilidade Pública 

C - 

Tabela 27 - Compatibilização do PDM de Cantanhede (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar C - conforme) 

 

 

1.3.3.18 PDM - Coimbra 

O PDM de Coimbra foi aprovado pela resolução do Conselho de Ministros n.º 24/94 de 22 de abril, retificado 

pela resolução do Conselho de Ministros n.º 62/97 de 15 de abril, alterado e republicado pelo aviso n.º 

7635/2014 de 1 de julho, alterado pelo aviso n.º 8289/2017 de 24 de julho. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

42º Capítulo III – Espaços Florestais     

  Artigo 42º - Caracterização     

  

Os espaços florestais correspondem a 
áreas ocupadas maioritariamente com 
floresta, matos ou outras formações 
vegetais espontâneas. 

C   

6º 
Título II – Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

    

  Artigo 6º - Identificação     

  

Na área do PDMC são observadas todas 
as servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública em vigor, 
nomeadamente as seguintes, 
identificadas na Planta de 
Condicionantes: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: proteção do 
sobreiro e azinheira 

  (…)     

  
iv) Povoamentos florestais percorridos 
por incêndios; 

    

  v) Risco de incêndio florestal;     
  vi) Árvores de interesse público     
  (…)     

Tabela 28 – Compatibilização do PDM de Coimbra (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 
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1.3.3.19 PDM – Condeixa-a-Nova 

O PDM de Condeixa-a-Nova foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/94 de 25 de 

fevereiro, encontrando-se neste momento em revisão. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

19º 
Secção III – Espaços de uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 

    

  Artigo 19º - Identificação      

  

Os Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal correspondem a zonas com 
aptidão agrícola e florestal com vocação 
específica para o desenvolvimento de 
atividades agrícolas, agropecuárias, da 
caça e da pesca, ocupadas por 
povoamentos florestais diversos, espaços 
agrícolas e por ocupação arbustivo-
herbácea. 

C   

22º 
Secção IV - Espaços Florestais de 
Produção 

    

  Artigo 22º - Identificação      

  

Os Espaços Florestais de Produção 
correspondem a áreas com elevado 
potencial nomeadamente para produção 
de produtos lenhosos (pinheiro bravo e 
eucalipto) e não lenhoso (cogumelos e 
mel). 

C   

27º Subsecção II – Espaços Naturais Tipo II     

  Artigo 27º - Identificação      

  

Os Espaços Naturais tipo II correspondem 
a valores naturais e paisagísticos com 
importância relevantes do ponto de vista 
da conservação da natureza, que se 
caracterizam por um grau moderado de 
sensibilidade ecológica e correspondem 
aos seguintes espaços:   

C   

  
a) Manchas florestais com presença de 
quercíneas;  

    

  b) Vegetação calcícola;      

  

c) Espaços de transição ou 
amortecimento de impactes, necessários 
à salvaguarda das áreas com nível de 
proteção mais elevado e das áreas rurais 
onde são praticadas as atividades agrícola 
e silvícolas constituindo habitats 
importantes para a conservação da 
natureza, inseridas na Reserva Natural do 
Paul de Arzila. 

    

6º 
Capítulo II – Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública 

C - 

  Artigo 6º - Âmbito e objetivos     

Tabela 29 - Compatibilização do PDM de Condeixa-a-Nova (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 
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1.3.3.20 PDM – Figueira da Foz 

O PDM da Figueira da Foz foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/94 de 18 de junho, 

retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 69/2004 de 4 de junho, alterado e republicado pelo 

Aviso n.º 10633/2017 de 15 de setembro, alterado pelo aviso n.º 1729/2018 de 7 de fevereiro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

57º Secção III – Espaços Florestais    

  Artigo 57.º - Identificação    

  

1- Os Espaços Florestais integram as áreas 
revestidas por espécies arbustivas e 
arbóreas em maciço de importância 
relevante para o equilíbrio ambiental ou 
beleza da paisagem, destinados ou não à 
produção florestal. 

C  

  

2- Os Espaços Florestais, de acordo com o 
definido na Planta de Ordenamento - 
Classificação e Qualificação do Solo, são 
constituídos pelas seguintes 
subcategorias:  

C  

  

a) Espaços Florestais de Produção, que 
constituem zonas extensas de coberto 
florestal destinado preferencialmente à 
produção de material lenhoso;  

   

  

b) Espaços Florestais de Proteção, que 
correspondem a áreas que contribuem 
para a manutenção da diversidade dos 
habitats, das espécies da flora, fauna e 
das paisagens, e submetidas, na sua 
maioria, ao regime florestal;  

   

  

c) Espaços Mistos de Uso Silvícola com 
Aptidão Agrícola, que correspondem a 
zonas com aptidão agrícola e florestal, 
sem que qualquer destas seja dominante 
e que são importantes para o equilíbrio 
ecológico e paisagístico e para a 
prevenção de incêndios florestais. 

    

6º 
Capítulo II – Servidões e Restrições de 

utilidade pública. 
O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 
público; povoamentos 
florestais percorridos por 
incêndios. 

Tabela 30 - Compatibilização do PDM da Figueira da Foz (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.21 PDM - Góis 

O PDM de Góis foi aprovado pela resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2003 de 26 de março, alterado 

e republicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2003 de 26 de março, alterado pelo aviso n.º 
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1093/2008 de 11 de janeiro, alterado pelo aviso n.º 3990/2012 de 13 de março, retificado pela declaração 

de retificação n.º 460/2015 de 8 de junho, alterado pelo aviso n.º 9441/2017 de 17 de agosto. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

33º Secção V – Espaços Florestais    

  Artigo 33º - Caracterização     

  

São os espaços de aptidão florestal 
revestidos ou não com espécies 
arbustivas e arbóreas em maciço de 
manifesta importância para o equilíbrio 
ambiental ou beleza da paisagem, quer se 
destinem ou não à produção florestal. 

C  

34.º 
Artigo 34º Categorias de espaços 
florestais  

   

  
Nos espaços florestais identificam-se as 
duas seguintes categorias de espaços:  

   

  

1) Florestas de produção - que são áreas 
extensas de coberto florestal destinado 
preferencialmente à produção de 
material lenhoso; 

C  

  

2) Espaços florestais de uso múltiplo – 
que são áreas de coberto vegetal 
principalmente constituído por espécies 
autóctones e destinadas 
preferencialmente a fins ambientais e 
paisagísticos e não apenas à exploração 
de material lenhoso. 

C  

- 
Capítulo III - Restrições e servidões de 
utilidade pública. 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 
público; povoamentos 
florestais percorridos por 
incêndios. 

Tabela 31 - Compatibilização do PDM de Góis (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

1.3.3.22 PDM - Lousã 

O PDM da Lousã foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/93 de 5 de maio, republicado 

e alterado pelo aviso n.º 8729/2013 de 9 de julho, corrigido pelo aviso n.º 13424/2017 de 10 de novembro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

27º Capítulo II – Espaços Agrícolas e Florestais     

  Artigo 27º - Identificação     
  (…)     

  

2- Os espaços florestais compreendem os 
espaços do solo rural com aptidão 
florestal, revestidos ou não com espécies 
arbustivas e arbóreas, que se destinam, 
para além da preservação do equilíbrio 
ecológico e da preservação paisagística 
do território, à promoção da produção 
florestal e de atividades associadas a esta. 

C   

  (…)     

34º Secção III – Áreas Florestais de Produção     
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  Artigo 34.º - Identificação      

  

As áreas florestais de produção são 
constituídas pelas áreas do espaço 
florestal destinadas preferencialmente 
ao desenvolvimento de processos 
produtivos. 

C   

37º 
Secção IV - Áreas florestais de 
conservação 

    

  Artigo 37.º - Identificação      

  

As áreas florestais de conservação são 
constituídas pelas áreas do espaço 
florestal integradas ou não na Rede 
Natura 2000, no Regime Florestal e na 
Reserva Ecológica Nacional, cuja função 
de proteção contra a erosão dos solos, da 
rede hidrográfica e da biodiversidade se 
sobrepõe às funções de produção 
florestal. 

C   

40º 
Secção V – Áreas de Uso Múltiplo Agrícola 
e Florestal 

    

  Artigo 40.º - Identificação      

  

As áreas de uso múltiplo agrícola e 
florestal compreendem as áreas 
ocupadas quer por sistemas agro- 
silvopastoris quer por usos agrícolas e 
silvícolas alternados e funcionalmente 
complementares. 

C   

7º 
Título II – Servidões Administrativas e 
restrições de utilidade pública 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 
público; povoamentos 
florestais percorridos por 
incêndios. 

        

Tabela 32 - Compatibilização do PDM da Lousã (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.23 PDM - Mira 

O PDM de Mira foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/94 de 16 de setembro, alterado 

pela declaração n.º 280/2007 de 15 de outubro, alterado pela deliberação n.º 2107/2007 de 19 de outubro, 

alterado e republicado pelo aviso n.º 8442/2008 de 18 de março, corrigido pela deliberação n.º 3036/2009 

de 5 de novembro, retificado pelo aviso n.º 23793/2011 de 12 de dezembro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

- Não existe artigo de servidões O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 

florestais; regime florestal, 
proteção do sobreiro e 

azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 

público; povoamentos 
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florestais percorridos por 
incêndios. 

Tabela 33 -  Compatibilização do PDM de Mira (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.24 PDM – Miranda do Corvo 

O PDM de Miranda do Corvo foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/93 de 17 de maio, 

retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2002 de 13 de maio, alterado e republicado pelo 

aviso n.º 8473/2014 de 22 de julho. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

48º Capítulo IV – Espaços Florestais     

  Artigo 48.º Identificação      

  

2- Os espaços florestais correspondem 
aos terrenos ocupados com floresta, 
matos e pastagens ou outras formações 
vegetais espontâneas, segundo os 
critérios definidos no Inventário Florestal 
Nacional e incluem os espaços florestais 
arborizados, áreas ardidas de 
povoamentos florestais, áreas de corte 
raso e incultos de longa duração.  

C   

49º Artigo 49º - Áreas florestais de produção      

  

As áreas florestais de produção são 
constituídas pelas áreas do espaço 
florestal destinadas preferencialmente 
ao desenvolvimento de processos 
produtivos e destinam-se 
prioritariamente ao aproveitamento do 
seu potencial produtivo, onde não 
ocorram condicionantes biofísicas 
significativas.  

C   

        

50º 
Artigo 50.º - Áreas florestais de 
conservação  

    

 

1- As áreas florestais de conservação são 
constituídas pelas áreas do espaço 
florestal integradas em Rede Natura 
2000, no Regime Florestal e na Reserva 
Ecológica Nacional, cuja função de 
proteção contra a erosão dos solos, da 
rede hidrográfica e da biodiversidade se 
sobrepõe às funções de produção 
florestal. 

C   

  (…)     

52º Artigo 52.º - Identificação      
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As áreas de uso múltiplo agrícola e 
florestal compreendem as áreas 
ocupadas quer por sistemas 
agrossilvopastoris quer por usos agrícolas 
e silvícolas alternados e funcionalmente 
complementares. 

C   

58º Capítulo VII - Espaço natural     

  Artigo 58.º Identificação e usos      

  

1- O espaço natural corresponde a área 
florestada integrada na Reserva Ecológica 
Nacional, cuja função de proteção contra 
a erosão dos solos e da biodiversidade se 
sobrepõe às funções de produção. 

C   

  (…)      

7º 
Título II – Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: Proteção do 
sobreiro e azinheira; Árvores e 
Povoamentos de Interesse 
Público; 

        

Tabela 34 - Compatibilização do PDM de Miranda do Corvo (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.25 PDM – Montemor-o-Velho 

O PDM de Montemor-o-Velho foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 118/98 de 9 de 

outubro, corrigido materialmente e republicado pelo aviso n.º 7105/2017 de 27 de junho, alterado pelo aviso 

n.º 7105/2017 de 27 de junho, corrigido materialmente e retificado pela Declaração de Retificação n.º 

888/2017 de 28 de dezembro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

22º e 23º 
Secção III – Espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal 

    

  Artigo 22.º - Identificação     

  

Os Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal correspondem a zonas com 
aptidão agrícola e florestal com vocação 
específica para o desenvolvimento de 
atividades agrícolas, agropecuárias, 
ocupadas por povoamentos florestais de 
eucaliptos e pinheiros e por espaços 
agrícolas 

C   

  Artigo 23.º Ocupações e utilizações     

  

1- O uso predominante da categoria é 
simultaneamente o uso agrícola e o uso 
florestal, sendo admitidos como usos 
complementares atividades silvícolas, 
pecuárias e turísticas nas tipologias 
definidas neste artigo. 

C   
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2- Constitui objetivo específico a 
desenvolver para as sub-regiões 
homogéneas Gândaras Norte e Gândaras 
Sul do PROF Centro Litoral a 
diversificação da ocupação dos espaços 
florestais arborizados com espécies que 
apresentem bons potenciais produtivos. 

C   

  

3- Nas áreas a florestar devem ser 
salvaguardados ao máximo os elementos 
arbóreos e arbustivos de espécies 
autóctones implantados e é promovida a 
plantação das espécies indicadas para 
cada sub-região homogénea do PROF 
Centro Litoral. 

C   

        

25º e 26º Secção IV - Espaços florestais    

  Artigo 25.º Identificação     

  

1- Os Espaços florestais são espaços 
predominantemente florestais com 
função de proteção do solo ao risco de 
erosão onde predominam manchas de 
vegetação autóctone. 

C  

  Artigo 26.º Ocupações e utilizações     

  

1- O uso predominante da categoria é o 
uso florestal, sendo admitidos como usos 
complementares agrícolas e turísticos nas 
tipologias definidas neste artigo.  

C  

  

2- Constitui objetivo específico a 
desenvolver para a sub-região 
homogénea Dunas Litorais e Baixo 
Mondego do PROF Centro Litoral a 
adequação da gestão dos espaços 
florestais às necessidades de proteção da 
rede hidrográfica, ambiental e 
microclimática.  

C  

  

3- Nas áreas a florestar tem que ser 
respeitada a vegetação das galerias 
ripícolas e têm que ser salvaguardados ao 
máximo os elementos arbóreos e 
arbustivos de espécies autóctones 
implantados e promovida a plantação das 
espécies prioritárias e relevantes 
indicadas para cada sub-região 
homogénea. 

C   

6º 
Capítulo II – Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

O 
 

  Artigo 6.º - Âmbito e objetivos      

  

No concelho de Montemor-o-Velho são 
observadas as disposições referentes às 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública ao uso do solo 
constantes na legislação em vigor e, 
quando representáveis graficamente, 
encontram-se delimitadas na Planta de 
Condicionantes, designadamente: 

  

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: árvores e 
povoamentos de interesse 
público 

  (…)     

  c) Recursos Agrícolas e Florestais:     

  iii) Oliveira;     
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  iv) Sobreiros e azinheira;     

  v) Azevinho;     

  
vi) Povoamentos florestais percorridos 
por incêndios;  

    

        

Tabela 35- Compatibilização do PDM de Montemor-o-Velho (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.26 PDM - Mortágua 

O PDM de Mortágua foi aprovado pela resolução do Conselho de Ministros n.º 39/94 de 6 de junho. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

21º Capítulo VII – Espaços Florestais     

  Artigo 21º     

  

O espaço Florestal abrange todos os 
espaços com vocação florestal que 
correspondem a solos com pouca 
capacidade agrícola e que são 
prolongamentos de espaços florestais 
existentes. 

C   

  (…)     

- Não existe artigo de servidões O 
Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais 

        

Tabela 36 - Compatibilização do PDM de Mortágua (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.27 PDM – Oliveira do Hospital 

O PDM de Oliveira do Hospital foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 210/97 de 9 de 

dezembro, alterado e republicado pelo aviso n.º 10986/2014 de 1 de outubro, corrigido materialmente pela 

Declaração n.º 39/2016 de 31 de maio, alterado pela declaração n.º 6/2017 de 27 de janeiro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

13º Capítulo I – Disposições Gerais     

 Artigo 13º - Identificação     

 
A qualificação do solo rural do Município 
de Oliveira do Hospital compreende as 
seguintes categorias e subcategorias: 

    

 

b) Espaços Florestais são aqueles onde a 
utilização dominante é o 
desenvolvimento das atividades florestal 
e pecuária, com base no aproveitamento 
do solo vivo e os demais recursos e 
condições biofísicas que garantam a sua 
fertilidade. 

C   
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6º e 7º 
Título II: Condicionantes - Servidões 
Administrativas e Restrições de Utilidade 
Pública 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira. 

 Artigo 6º - Identificação   
Atualização para a legislação 
em vigor. 

 

Na área do PDM são aplicáveis os regimes 
das Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública em vigor, 
nomeadamente, as assinaladas na planta 
de condicionantes: 

   

 
a) Recursos Naturais I - Recursos hídricos, 
geológicos, agrícolas e florestais: 

   

 iii) Recursos Agrícolas e Florestais:    

 (4) Árvores de Interesse Público.    

 

b) Recursos Naturais II - Recursos 
Agrícolas e Florestais - Povoamentos 
florestais percorridos por incêndios: i) 
Povoamentos florestais percorridos por 
incêndios. 

   

  (…)     

Tabela 37 - Compatibilização do PDM de Oliveira do Hospital (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.28 PDM – Pampilhosa da Serra 

O PDM de Pampilhosa da Serra foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/94 de 21 de 

fevereiro, retificado pela resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2003 de 29 de janeiro, republicado pela 

deliberação n.º 422/2009 de 6 de fevereiro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

34º Artigo 34º - Noção    

  

1- Os espaços florestais que se destinam 
preferencialmente ao desenvolvimento 
de atividades florestais, encontram-se 
identificados na Planta de Ordenamento 
e são constituídos pelas seguintes áreas: 

C  

  a) Florestais de Produção;    

  b) Florestais de Proteção.     

  
2- Os Espaços Florestais englobam as 
áreas submetidas a regime florestal. 

    

5º 
Capítulo II - Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

O/A  

  Artigo 5º - Âmbito e Objetivos    

  

1- Regem-se pelo disposto no presente 
capítulo e legislação aplicável as 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública ao uso dos solos 
seguidamente identificadas: 

  

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; árvores e 
povoamentos de interesse 
público; onde está Perímetro 
florestal de Pampilhosa da 
Serra, substituir por áreas 
submetidas a regime florestal 
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g) Árvore classificada de Interesse Público 
— Magnolia grandiflora;  

   

  
h) Perímetro florestal de Pampilhosa da 
Serra;  

   

  
i) Áreas florestais percorridas por 
incêndios;  

   

  
j) Sobreiros e azinheiras em povoamento 
ou isolados; 

  
 

  (…)     

Tabela 38 - Compatibilização do PDM de Pampilhosa da Serra (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.29 PDM - Penacova 

O PDM de Penacova foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/99 de 8 de setembro, 

retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2005 de 2 de março, republicado pelo aviso n.º 

9079/2015 de 17 de agosto, alterado pela Portaria n.º 73/2016 de 6 de abril, alterado e republicado pelo 

aviso n.º 11670/2017 de 2 de outubro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

  Capítulo IV – Espaços Florestais     

 SECÇÃO I Disposições Gerais     

 Artigo 44.º Identificação e caracterização      

44.º 

1. Os espaços florestais são áreas de uso 
ou de vocação florestal dominante, 
destinados prioritariamente ao 
aproveitamento dos recursos florestais e 
à salvaguarda do seu valor ambiental e 
paisagístico, assegurando a permanência 
da estrutura verde e do papel que 
desempenha na promoção das atividades 
de recreio e lazer da população do 
concelho, a preservação do relevo natural 
e a diversidade ecológica.  

C   

 (…)     

 

4. Sem prejuízo do disposto no PROFCL, a 
utilização predominante é destinada a 
usos florestais, admitindo funções de 
enquadramento a outros usos 
compatíveis, como silvopastorícia, 
agricultura de montanha, 
aproveitamento de recursos geológicos e 
energéticos, caça, pesca nas águas 
interiores, recreio e enquadramento e 
estética de paisagem. 

C   

 (…)     

        

46º SECÇÃO II Espaços Florestais de Produção     

  Artigo 46.º Identificação e caracterização     
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Os Espaços florestais de produção são 
constituídos por áreas sem 
condicionantes particulares de 
intensificação cultural englobando áreas 
de aproveitamento silvícola atual, 
incultos, pequenas áreas de uso agrícola 
e de recursos geológicos. 

C  

49º 
SECÇÃO III Espaços Florestais de 
Conservação  

   

  Artigo 49.º Identificação e caracterização     

  

Os Espaços Florestais de Conservação 
correspondem a áreas de usos ou 
vocação florestal sensíveis, por nelas 
ocorrerem fatores de risco de erosão ou 
de incêndio ou por exercerem funções de 
proteção prioritária da rede hidrográfica, 
integrando ou não, áreas sujeitas a 
regime florestal, ao regime da REN, 
englobando, ainda, áreas afetas ao 
regime da RAN, pequenas áreas de uso 
agrícola e incultos e áreas afetas ao 
aproveitamento de recursos geológicos. 

C   

6º 
Título II - Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública 

A 
Atualização para a legislação 
em vigor. 

  Artigo 6.º Identificação      

  

Na área do Plano serão observadas todas 
as proteções, servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública em vigor, 
nomeadamente as seguintes, 
identificadas na Planta de 
Condicionantes: 

    

  (…)     

  e Recursos Agrícolas e Florestais     

  (…)     

  iii. Árvores de interesse público:      

  

1) eucalipto, Eucalyptus globulus 
Labillardière (6), União de Freguesias de 
São Pedro de Alva e São Paio do 
Mondego, Ermidas, publicada no DR n.º 
195, 2.ª série, de 24/08/2002;  

    

  

2) Eucalipto, Eucalyptus globulus 
Labillardière, freguesia de Figueira de 
Lorvão Sernelha - Albarqueira, publicada 
Aviso n.º 9, de 29/07/2008;  

    

  

3) Glicínias n.º 1, Wisteria sinensis (Sims) 
Sweet, freguesia de Penacova, Terreiro 
de Penacova, publicada no DR n.º 81, 2.ª 
série, de 07/04/1997;  

    

  

4) Glicínias n.º 2, Wisteria sinensis (Sims) 
Sweet, freguesia de Penacova, Terreiro 
de Penacova, publicada no DR n.º 81, 2.ª 
série, de 07/04/1997;  

    

  

5) Sequoia, Sequoia sempervirens (Don) 
Endl., freguesia de Penacova, Penacova, 
Quinta de Santo António, publicada no 
DR n.º 81, 2.ª série, de 07/04/1997;  

    

  v. Sobreiro e azinheira;     
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  vi. Azevinho;      

  
vii. Povoamentos florestais percorridos 
por incêndios; 

    

  viii. Perigosidade de incêndio florestal.     

  (…)     
        

Tabela 39 - Compatibilização do PDM de Penacova (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.30 PDM - Soure 

O PDM de Soure foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministro n.º 58/94 de 27 de julho, alterado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 135/97 de 14 de agosto, alterado pela resolução do conselho 

de ministros n.º 163/2000 de 20 de novembro, retificado pelo aviso n.º 13812/2011 de 6 de julho, alterado 

pelo aviso n.º 5281/2013 de 18 de abril, alterado pelo aviso n.º 6943/2016 de 1 de junho, corrigido 

materialmente pelo aviso n.º 12227/2016 de 6 de outubro, alterado e republicado pelo aviso n.º 5064/2018 

de 16 de abril. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

33º CAPÍTULO IV Estrutura e zonamento     

  Artigo 33º     
  (…)     

  
f) São espaços florestais (v. carta de 
ordenamento) os espaços onde 
predomina a produção florestal. 

C   

        

Capítulo III – 
Servidões e 

Restrições de 
Utilidade Pública ao 

uso dos solos 

Artigo 7º - Identificação O/A 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção da 
azinheira e do sobreiro; 
árvores e povoamentos de 
interesse público; 
povoamentos florestais 
percorridos por incêndios, 
retirar servidões pinheiro 
bravo, eucalipto e pinheiro 
manso 

  
São as seguintes as servidões e restrições 
do concelho de Soure: 

  
Atualização para a legislação 
em vigor. 

  (…)    
  8) Pinheiro-manso;    
  10) Eucalipto e pinheiro-bravo;    
  11) Florestas;    

  Artigo 15.º Proteção ao pinheiro-manso     

  

É proibido o arranque ou o abate de 
pinheiros-mansos, salvo em situações de 
comprovada doença, e desde que tal seja 
atestada pelos serviços florestais 
competentes. No caso de esse corte ser 
autorizado, dever-se-á proceder à 
plantação do mesmo número de árvores 
da mesma espécie.  

A  
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  Artigo 18.º Proteção a florestas     

  
As ações que visem a intervenção em 
florestas estão sujeitas à legislação 
específica. 

C  

        

Tabela 40 - Compatibilização do PDM de Soure (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.31 PDM - Tabua 

O PDM de Tabua foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/94 de 28 de outubro, 

alterado pela Declaração n.º 150/2000 de 17 de maio, alterado pela declaração n.º 116/2001 de 12 de abril, 

alterado pelo aviso n.º 13148/2009 de 24 de julho, alterado pelo Aviso n.º 14078/2011 de 12 de julho, 

alterado pelo Aviso n.º 1717/2014 de 5 de fevereiro, alterado pelo Aviso n.º 8606/2017 de 1 de agosto, 

alterado e republicado pelo Aviso n.º 9689/2017 de 22 de agosto.  

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

6º 
CAPÍTULO II – Ordenamento do Território 
Municipal 

   

  Artigo 6º    

  

Para efeitos de aplicação deste 
regulamento, os usos dominantes do solo 
no concelho de Tábua subdividem-se de 
acordo com as seguintes classes: 

C  

  Classe 6 – Espaços Florestais    
  (…)     

21º CAPÍTULO VIII Espaços florestais     

  Artigo 21.º      

  

1- Espaço florestal abrange todos os 
espaços com vocação florestal que 
correspondem a solos com pouca 
capacidade agrícola e que são 
prolongamentos de espaços florestais 
existentes. 

C   

9º 
CAPÍTULO II – Ordenamento do Território 
Municipal 

O/A 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 
público; povoamentos 
florestais percorridos por 
incêndios. 

  Artigo 9º   
Atualização para a legislação 
em vigor. 

  (…)    

  
2- As áreas atuais de ocupação florestal 
encontram-se delimitadas na carta n.º 18. 

   

  

3- Dada a existência de pontos de 
captação de água funcionais, bem como 
uma vasta rede de caminhos florestais de 
fácil acesso às grandes manchas 
florestais, estão salvaguardadas as 
medidas preventivas a que se referem os 
artigos 10º e 12º do Decreto 
Regulamentar n.º 55/81. 
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  (…)    

  

5- Para as áreas ardidas nos últimos anos 
deve ser estabelecida uma servidão 
dinâmica, por 10 anos, a partir da data da 
ocorrência do incêndio, de acordo com o 
disposto no Decreto-Lei n.º 327/90 de 22 
de outubro. 

   

  (…)    

        

Tabela 41 - Compatibilização do PDM de Tábua (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.32 PDM – Vila Nova de Poiares 

O PDM de Vila Nova de Poiares foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/93 de 28 de 

abril, retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2004 de 23 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Aviso n.º 706/2014 de 15 de janeiro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

34º Artigo 34.º Identificação      

 

1- Nos espaços florestais de produção são 
permitidas as construções de habitação e 
outras atividades ou usos compatíveis 
com a utilização dominante, 
designadamente de aproveitamento de 
recursos geológicos e energéticos, 
turísticos, lazer, culturais, desportivos, 
religiosos e atividades agroindustriais.  

C   

  

2- Têm ainda como fim assegurar a 
correção das disponibilidades hídricas e 
diminuir os riscos de erosão dos solos, 
permitindo a sua recuperação funcional 
assim como promover a biodiversidade e 
a estabilidade global dos solos em causa.  

C   

36º Artigo 36º - Caracterização    

  

As áreas florestais de produção 1 
englobam as áreas florestais que 
contribuem para a manutenção das 
geocineses e das infraestruturas 
antrópicas e as áreas de prospeção, 
cativas ou de reserva para atividades de 
exploração dos recursos geológicos. 
Engloba como subfunções principais a 
proteção da rede hidrográfica, a proteção 
contra a erosão eólica e contra a erosão 
hídrica e cheias e a proteção 
microclimática e ambiental. 

C   

39º Artigo 39.º - Caracterização     
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As áreas florestais de produção 2 
englobam as áreas florestais que 
contribuem para o bem-estar material 
das sociedades rurais e urbanas e as áreas 
de prospeção, cativas ou de reserva para 
atividades de exploração dos recursos 
geológicos. Engloba como subfunções 
principais a produção de madeira, de 
biomassa para energia, de frutos e 
sementes e de outros materiais vegetais 
e orgânicos.  

C   

9º 
CAPÍTULO III Servidões e restrições de 
utilidade pública 

   

 Artigo 9.º - Identificação     

 

1- Na área do Plano são aplicáveis os 
regimes das Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública em vigor, 
nomeadamente, as seguintes, 
assinaladas na Planta de Condicionantes: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção de 
sobreiro e azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 
público. 

 (…)    

 a.4) Recursos florestais:     

 i) Áreas submetidas ao regime florestal;     

 
ii) Povoamentos florestais percorridos 
por incêndios; 

   

  iii) Risco de incêndio.     

Tabela 42 - Compatibilização do PDM de Vila Nova de Poiares (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.33 PDM - Alvaiázere 

O PDM de Alvaiázere foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 179/97 de 27 de outubro, e 

alterado e republicado pelo Aviso n.º 5050/2010 de 10 de março. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

25º Artigo 25º - Área agroflorestal     

  
1- A área agroflorestal é a definida na 
planta de ordenamento.  

    

  
2- Na área agroflorestal do concelho 
aplica-se a legislação em vigor para o 
setor. 

C   

  (…)     

        

-- Não existe um artigo de servidões O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção de 
sobreiro e azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 
público. 

Tabela 43 - Compatibilização do PDM de Alvaiázere (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 
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1.3.3.34 PDM - Ansião 

O PDM de Ansião foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/96 de 5 de junho, alterado e 

republicado pelo aviso n.º 13507/2015 de 19 de novembro, corrigido materialmente pelo Aviso (extrato) n.º 

4227/2017 de 20 de abril. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

41º SECÇÃO VI Espaço Florestal     

 
Artigo 41.º Caracterização do Espaço 
Florestal  

   

 

1- Os espaços florestais integram, em 
função das suas características, as 
categorias funcionais: a) Espaço Florestal 
de Produção; b) Espaço Florestal de 
Conservação.  

C  

      

 

2- O espaço florestal de produção 
corresponde, genericamente, a áreas 
ocupadas por povoamentos florestais, 
matos, áreas ardidas de povoamentos 
florestais, áreas de corte raso e os 
terrenos improdutivos ou estéreis do 
ponto de vista da existência de 
comunidades vegetais e de acordo com a 
classificação do Plano de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios e do Plano 
Regional de Ordenamento Florestal da 
Região Centro Litoral.  

C  

      

  

3- O espaço florestal de conservação 
integra as áreas onde a função principal é 
a de conservação e correspondem aos 
espaços florestais integrados dentro dos 
limites da Rede Natura 2000 e que dada a 
importância acrescida do ponto de vista 
da preservação e valorização dos valores 
ecológicos e da paisagem, integram por 
isso, a Estrutura Ecológica Municipal. 

C   

6º Artigo 6.º - Identificação      

 

O PDMA deve observar todas as servidões 
e restrições de utilidade pública 
legalmente em vigor e que incidam sobre 
o território municipal, encontrem-se ou 
não representadas na Planta de 
Condicionantes, nomeadamente as 
seguintes: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; árvores de interesse 
público. 

 a) Património Natural:     

 (…)     

  

iii) Áreas de Reserva e Proteção de Solos 
e de Espécies Vegetais - Reserva Ecológica 
Nacional (REN), Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), Rede Natura 2000 
(PTCON0045 - Sítio Sicó-Alvaiázere), 
Baldios, Perigosidade de Risco de 
Incêndio Alta e Muito Alta e Áreas 
Florestais Percorridas por Incêndios, 
Sobreiro e Azinheira, Azevinho e Faixas de 
Gestão de Combustível. 
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Tabela 44 - Compatibilização do PDM de Ansião (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.35 PDM - Batalha 

O PDM da Batalha foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/95 de 11 de novembro, 

retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 156/2001 de 30 de outubro, alterado e republicado 

pelo Aviso n.º 9808/2015 de 28 de agosto, retificado pela Declaração n.º 6 /2016 de 19 de janeiro.  

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

20º Artigo 20º - Identificação    

  
As áreas florestais de conservação são 
espaços florestais conservacionistas 
correspondentes às seguintes situações:  

   

  

a) Florestas de carvalhais ibéricos de 
Quercus faginea e Quercus canariensis e 
florestas de Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia com dimensão significativa, 
do Sítio Serras de Aire e Candeeiros, da 
Rede Natura 2000;  

C  

  
b) Manchas florestais incluídas no Sítio 
Serras de Aire e Candeeiros, da Rede 
Natura 2000;  

   

  
c) Áreas do Perímetro Florestal da Batalha 
exteriores ao Sítio Serras de Aire e 
Candeeiros, da Rede Natura 2000. 

    

23º Artigo 23.º Identificação     

  

As áreas florestais de produção 
correspondem a áreas com elevado 
potencial nomeadamente para produção 
de produtos lenhosos e não lenhosos, 
nomeadamente frutos, sementes e 
resinas.   

C  

5º Artigo 5º - Identificação C - 

Tabela 45 - Compatibilização do PDM de Batalha (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

1.3.3.36 PDM – Castanheira de Pera 

O PDM de Castanheira de Pera foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/94 de 20 de 

setembro, alterado e republicado pelo Aviso n.º 11673/2015 de 13 de outubro.  

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

57º Artigo 57.º Identificação e Caracterização     



 F - Articulação com os Instrumentos de Gestão Territorial Relevantes para os Espaços Florestais 

 

PROF - CENTRO LITORAL | DOCUMENTO ESTRATÉGICO    

66 

 

1- Os espaços florestais são áreas de uso 
ou de vocação florestal dominante, 
destinados prioritariamente ao 
aproveitamento dos recursos florestais e 
à salvaguarda do seu valor ambiental e 
paisagístico, assegurando a permanência 
da estrutura verde e do papel que 
desempenha na promoção das atividades 
de recreio e lazer da população do 
concelho, a preservação do relevo natural 
e a diversidade ecológica. 

C   

 (…)     

 
4- Os espaços florestais integram as 
seguintes categorias:  

    

 

a) Áreas Florestais de Produção, 
constituídas por espaços sem 
condicionantes particulares de 
intensificação cultural englobando áreas 
de aproveitamento silvícola atual e 
incultos;  

C   

  

b) Áreas Florestais de Conservação, 
constituídas por espaços de usos ou 
vocação florestal sensíveis, por nelas 
ocorrerem fatores de risco de erosão ou 
de incêndio ou por exercerem funções de 
proteção prioritária da rede hidrográfica. 

C   

60º Artigo 60.º Identificação e caracterização     

 

Os Espaços Florestais de Produção 
compreendem os solos com aptidão 
florestal onde não ocorram 
condicionantes biofísicas significativas e 
destinam-se ao aproveitamento do 
potencial produtivo, não estando sujeitas 
a outras restrições especiais para além 
das que resultem da lei e das boas 
práticas silvícolas, nomeadamente as 
constantes do PROFPIN. 

A 

Com aprovação do PROF-CL 
deve alterar-se a referência ao 
IGT e consequentemente, 
integrar as orientações 
estabelecidas no mesmo 

        

63º Artigo 63.º Identificação e caracterização     

 

Os espaços florestais de conservação são 
constituídos por áreas de usos ou 
vocação florestal sensíveis, por nelas 
ocorrerem fatores de risco de erosão ou 
de incêndio ou por exercerem funções de 
proteção prioritária da rede hidrográfica, 
integrando ou não áreas sujeitas a regime 
florestal, ao regime da REN, englobando, 
ainda, incultos e pequenas áreas de uso 
agrícola. 

C  

        

6º Artigo 6.º Identificação      

 

No território abrangido pelo presente 
Plano serão observadas as disposições 
legais e regulamentares referentes a 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública em vigor, que se 
encontram representadas nas Plantas: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; árvores e 
povoamentos de interesse 
público. 

 1- Recursos Naturais:     

 (…)     

 b) Recursos Agrícolas e Florestais:     
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i) Aproveitamentos Hidroagrícolas; ii) 
Reserva Agrícola Nacional; 

    

 
iii) Perímetro Florestal de Castanheira de 
Pera; 

    

 
iv) Árvore de interesse público: (Quercus 
Robur L, vulgarmente conhecida por 
Carvalho Roble); 

    

 v) Risco de Incêndio (Perigosidade);     

 
vi) Áreas Florestais Percorridas por 
Incêndios; 

    

 vii) Oliveiras, Sobreiros e Azinheiras;     

  viii) Azevinho.     

Tabela 46 - Compatibilização do PDM de Castanheira de Pera (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.37 PDM – Figueiró dos Vinhos 

O PDM de Figueiró dos Vinhos foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/95 de 10 de 

fevereiro, alterado e republicado pelo aviso n.º 9814/2015 de 28 de agosto. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

47º Artigo 47.º - Identificação     

  

1- Os espaços florestais de produção 
compreendem os solos 
predominantemente de uso e/ou 
vocação florestal, integrando também 
terrenos incultos e matos, cuja função 
principal é a de produção, 
nomeadamente de madeira, biomassa 
para energia, frutos e sementes, bem 
como outras matérias vegetais e 
orgânicas de que são exemplo a resina e 
os cogumelos. 

C  

        

50º Artigo 50.º - Identificação     

  

1- Os espaços florestais de conservação 
correspondem a áreas que contribuem 
para a manutenção da diversidade dos 
habitats das espécies da fauna, flora e das 
paisagens, incluindo não só as espécies 
florestais de elevado valor ambiental 
adaptadas às condições edafoclimáticas 
do território. 

C  

        

6º e 13º Artigo 6.º Identificação A 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; a proteção do 
sobreiro e da azinheira; 
povoamentos florestais 
percorridos por incêndios. 
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No território abrangido pelo presente 
Plano serão observadas as disposições 
legais e regulamentares referentes a 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública em vigor, ainda que não 
estejam assinaladas na Planta de 
Condicionantes, designadamente: 

  
Atualização para a legislação 
em vigor. 

  (…)    

  b) Recursos Agrícolas e Florestais:    

  i) Reserva Agrícola Nacional;    

  ii) Aproveitamentos Hidroagrícolas;    

  
iii) Perímetro Florestal de Castanheira de 
Pera; 

   

  iv) Perímetro Florestal de Alge e Penela;    

  v) Perímetro Florestal da Serra da Lousã;    

  

vi) Árvore de Interesse Público (Platanus 
x Acerfolia — Alameda constituída por 17 
plátanos de grande porte — Aviso n.º 5 de 
1 de junho). 

   

  (…)     

Tabela 47 - Compatibilização do PDM de Castanheira de Figueiró dos Vinhos (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - 
conforme) 

 

 

1.3.3.38 PDM - Leiria 

O PDM de Leiria foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/95 de 4 de setembro, alterado 

pela Portaria n.º 64/2013 de 13 de fevereiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 17/2016 de 25 de 

março, alterado e republicado pelo aviso n.º 9346/2015 de 21 de agosto, corrigido materialmente pelo aviso 

n.º 15296/2016 de 6 de dezembro, alterado pelo aviso n.º 3066/2017 de 23 de março. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

61º Artigo 61.º Identificação e caracterização     

  

O espaço florestal de conservação 
corresponde a áreas que contribuindo 
para a manutenção da diversidade dos 
habitats, das espécies da flora e da fauna, 
assumem particular importância na 
manutenção da identidade a nível da 
paisagem, e da proteção da rede 
hidrográfica, da proteção contra a erosão 
hídrica e cheias e da proteção 
microclimática e ambiental, 
designadamente nos corredores 
ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Centro Litoral, 
e ocorrendo também em áreas 
submetidas ao regime da reserva 
ecológica nacional.  

C  

        

64º Artigo 64.º Identificação e caracterização     
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Os espaços florestais de produção são 
áreas com vocação dominante para a 
florestação, e tem como função assegurar 
a correção das disponibilidades hídricas e 
diminuir os riscos de erosão dos solos, 
permitindo a sua regeneração natural e o 
incremento do valor ecossistémico e 
recreativo da paisagem. 

C  

        

6º 
TÍTULO II Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

C - 

 CAPÍTULO I Disposições gerais      
       
 Artigo 6.º Identificação      
        

Tabela 48 - Compatibilização do PDM de Leiria (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.39 PDM – Marinha Grande 

O PDM da Marinha Grande foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/95 de 21 de abril, 

alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 153/98 de 30 de dezembro, alterado pelo aviso n.º 

1313/2017 de 2 de fevereiro, alterado pelo aviso n.º 4419/2018 de 4 de abril.  

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

15.º 15º- Espaços Florestais    

 Espaços Florestais    

 

1- Definem-se no PDM como áreas 
destinadas predominantemente ao 
fomento e exploração florestal 
assinaladas na planta de ordenamento. 

C  

 
2- Os espaços florestais subdividem-se 
em espaços florestais de produção e 
espaços florestais de proteção. 

   

 

3- Os espaços florestais de produção 
delimitados na planta de ordenamento 
correspondem à área de pinhal sob a 
tutela do Instituto Florestal. 

   

 

4- As ações a desenvolver por outras 
entidades nos espaços florestais de 
produção ficam sujeitas ao parecer e 
autorização do Instituto Florestal. 

   

 

5- Nos espaços florestais de proteção 
incluídos na área do pinhal do Rei todas 
as ações a desenvolver por outras 
entidades ficam sujeitas ao parecer do 
Instituto Florestal. 
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Título III – Das 
Condicionantes 

- O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 
público; povoamentos 
florestais percorridos por 
incêndios. 

Tabela 49 - Compatibilização do PDM de Marinha Grande (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.40 PDM – Pedrogão Grande 

O PDM de Pedrogão Grande foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 135/95 de 11 de 

novembro, alterado e republicado pelo Aviso n.º 10650/2015 de 18 de setembro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

48º SECÇÃO I Disposições gerais     

  Artigo 48.º Identificação e Caracterização    

  

1- Os espaços florestais são áreas de uso 
ou de vocação florestal dominante, 
destinados prioritariamente ao 
aproveitamento dos recursos florestais e 
à salvaguarda do seu valor ambiental e 
paisagístico, assegurando a permanência 
da estrutura verde e do papel que 
desempenha na promoção das atividades 
de recreio e lazer da população do 
concelho, a preservação do relevo natural 
e a diversidade ecológica. 

C  

  (…)    

  

3- As intervenções nos espaços florestais 
devem privilegiar, para além das 
atividades silvícolas, todas as ações de 
identificação e salvaguarda dos bens 
culturais, de recuperação e valorização da 
paisagem e do património arqueológico, 
tendo como objetivo o uso múltiplo da 
floresta.  

C  

  
4- Os espaços florestais integram as 
seguintes categorias: 

   

  

a) Áreas Florestais de Produção, 
constituídas por espaços sem 
condicionantes particulares de 
intensificação cultural englobando áreas 
de aproveitamento silvícola atual e 
incultos; 

C  

  

b) Áreas Florestais de Conservação, 
constituídas por espaços de usos ou 
vocação florestal sensíveis, por nelas 
ocorrerem fatores de risco de erosão ou 
de incêndio ou por exercerem funções de 
proteção prioritária da rede hidrográfica. 

C  

  (…)    
        

51º SECÇÃO II Espaços florestais de produção     
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  Artigo 51.º Identificação e caracterização     

  

Os Espaços Florestais de Produção 
compreendem os solos com aptidão 
florestal onde não ocorram 
condicionantes biofísicas significativas e 
destinam-se ao aproveitamento do 
potencial produtivo, não estando sujeitas 
a outras restrições especiais para além 
das que resultem da lei e das boas 
práticas silvícolas, nomeadamente as 
constantes do PROFPIN. 

C 
Com aprovação do PROF-CL 
deve alterar-se a referência ao 
IGT 

        

54º 
SECÇÃO III Espaços florestais de 
conservação  

   

  Artigo 54.º Identificação e caracterização     

  

Os espaços florestais de conservação são 
constituídos por áreas de usos ou 
vocação florestal sensíveis, por nelas 
ocorrerem fatores de risco. 

C  

        

6º Artigo 6.º Identificação  O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira; 
povoamentos florestais 
percorridos por incêndios. 

  

No território abrangido pelo presente 
Plano serão observadas as disposições 
legais e regulamentares referentes a 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública em vigor, ainda que não 
estejam assinaladas nas Planta de 
Condicionantes, designadamente: 

   

  (…)   
Atualização para a legislação 
em vigor. 

  b) Recursos Agrícolas e Florestais:    

  i) Árvores de Interesse Público:    

  
i1) Carvalho Roble ou Alvarinho: (Aviso 
n.º 2 de 2 de janeiro de 2007); 

   

  
i2) Magnólia Sempreverde: (DR n.º 109 
2.ª série de 7 de junho de 2005); 

   

  
i3) Magnólia Sempreverde: (Aviso n.º 2 de 
2 de janeiro de 2007) 

   

  
i4) Sobreiro: (Aviso n.º 2 de 2 de janeiro 
de 2007) 

   

  
i5) Sobreiro: (Aviso n.º 3 de 2 de janeiro 
de 2007). 

   

        

Tabela 50 - Compatibilização do PDM de Pedrogão Grande (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 
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1.3.3.41 PDM - Pombal 

O PDM de Pombal foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/95 de 4 de dezembro, 

retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2001 de 19 de julho, alterado e republicado pelo 

Aviso n.º 4945/2014 de 10 de abril, corrigido materialmente pela Declaração n.º 86/2015 de 24 de abril, 

alterado pelo Aviso n.º 15686/2017 de 29 de dezembro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

63º SECÇÃO V Espaço florestal de produção    

  Artigo 63.º Identificação     

  

O Espaço Florestal de Produção 
compreende os solos 
predominantemente de uso e ou vocação 
florestal, integrando também terrenos 
incultos e matos, cuja função principal é a 
de produção, nomeadamente de 
madeira, biomassa para energia, frutos e 
sementes, bem como outros materiais 
vegetais e orgânicos, de que são exemplo 
a resina e os cogumelos. 

C  

        

66º 
SECÇÃO VI Espaço florestal de 
conservação 

   

  Artigo 66.º Identificação     

  

O Espaço Florestal de Conservação 
corresponde a áreas que contribuem para 
a manutenção da diversidade dos 
habitats, das espécies da flora, fauna e 
das paisagens, incluindo não só as 
espécies florestais de elevado valor 
ambiental adaptadas às condições edafo-
climáticas do território, mas também a 
área delimitada como floresta de 
proteção no Plano de Gestão Florestal da 
Mata Nacional do Urso. 

C  

        

69º 
SECÇÃO VII Espaço de uso múltiplo 
agrícola e florestal 

   

  Artigo 69.º Identificação     

  

1- No Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal, os usos agrícola e florestal 
coexistem sem que qualquer deles seja 
dominante, correspondendo na sua 
maioria a áreas de interface urbano-
florestal, localizadas nas imediações dos 
Aglomerados Urbanos, Aglomerados 
Rurais e Áreas de Edificação Dispersa, 
importantes no equilíbrio ecológico e 
paisagístico e na prevenção de incêndios 
florestais e na gestão florestal. 

C  

       

  2 — São subcategorias destes espaços:     
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a) O Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal - Tipo I, que corresponde às 
áreas do território integradas em Rede 
Natura 2000, assumindo a função de 
conservação da natureza e da 
biodiversidade.  

C  

  

b) O Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal - Tipo II, que corresponde às 
áreas do território não integradas em 
Rede Natura 2000. 

C  

        

6º 
TÍTULO II Condicionantes - servidões e 
restrições de utilidade pública 

    

  Artigo 6.º Identificação      

  

Na área territorial abrangida pelo PDM - 
Pombal são observadas as disposições 
referentes a servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública ao uso do 
solo constantes na legislação em vigor, e 
quando representáveis graficamente, 
delimitadas na Planta de Condicionantes, 
designadamente: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; árvores e 
povoamentos de interesse 
público; povoamentos 
florestais percorridos por 
incêndios. 

  1 — Recursos Naturais     

  (…)     

  c) Recursos agrícolas e florestais:      

  c.1) Reserva Agrícola Nacional (RAN);      

  c.2) Aproveitamentos hidroagrícolas;      

  c.3) Oliveiras, sobreiros, azinheiras;      

  
c.4) Árvores de Interesse Público; c.5) 
Regime florestal total. 

    

Tabela 51 - Compatibilização do PDM de Pombal (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.42 PDM – Porto de Mós 

O PDM de Porto de Mós foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/94 de 14 de setembro, 

retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 145/2004 de 29 de outubro, alterado e republicado 

pelo Aviso n.º 8894/2015 de 12 de agosto, corrigido materialmente pelo Aviso n.º 8434/2017 de 27 de julho. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

17º e 18º Secção III Espaços Florestais    

  Subsecção I Áreas Florestais de Produção    

  Artigo 17º - Identificação     

  

Estes espaços correspondem a áreas com 
elevado potencial nomeadamente para 
produção de produtos lenhosos e não 
lenhosos, correspondendo à ocupação 
florestal incluída na sub-região 
homogénea da Gândaras Sul do PROF 
Centro Litoral.  

C  
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20º 
Subseção II Áreas Florestais de 
Conservação 

   

  Artigo 20º - Identificação     

  

Estes espaços representam espaços 
florestais autóctones de carácter residual 
no concelho e correspondem às seguintes 
áreas: a) Habitats da Rede Natura 2000 
referentes aos carvalhais ibéricos de 
Quercus faginea e de Quercus canariensis 
isolados ou em associação com matos 
termomediterrânicos pré-desérticos, 
bem como florestas de Quercus suber e 
florestas de Quercus ilex e Quercus 
rotundifólia 

C  

  (…)    
        

23º Seção IV     

  
Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal 

   

  
SUB-SECÇÃO I ÁREAS DE USO MÚLTIPLO 
DE TIPO I  

   

  Artigo 23º Identificação     

  

Estes espaços correspondem às áreas 
classificadas como “Área de Proteção 
Parcial do tipo II” no Plano de 
Ordenamento do PNSAC que integram 
valores naturais e paisagísticos relevantes 
com moderada sensibilidade ecológica e 
que desempenham funções de 
enquadramento ou transição para as 
áreas de maior proteção, bem como aos 
Habitats da Rede Natura 2000 referentes 
a prados rupícolas calcários ou basófilos 
da Alysso-Sedion albi, a prados secos 
seminaturais e fácies arbustivas em 
substrato calcário (Festuco-Brometalia), a 
subestepes de gramíneas e anuais da 
Thero-Brachypodietea e a lajes calcárias. 

C  

        

26º 
SUB-SECÇÃO II ÁREAS DE USO MÚLTIPLO 
DE TIPO II  

   

  Artigo 26º Identificação     

  

Estes espaços integram espaços de 
natureza diversa cujos valores ou 
necessidades de gestão visam 
salvaguardar aspetos concretos da 
singularidade do Parque Natural e do 
Sítio das Serras de Aire e Candeeiros. 
Correspondem às “Área de Proteção 
Complementar do tipo II” do POPNSAC 
que abrangem áreas aplanadas com 
reduzida aptidão agrícola e integram 
essencialmente áreas florestais e 
matagais. 

   

        

29º Secção V - Espaços Naturais    

  Artigo 29º Identificação     
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1. Estes espaços integram os valores 
naturais e paisagísticos com significado e 
importância relevante do ponto de vista 
da conservação da natureza e 
caracterizam-se por um grau muito 
elevado de sensibilidade ecológica. São 
aqui também incluídas as áreas 
recuperadas, correspondentes ao Anexo 
III do POPNSAC, que visam garantir a 
proteção dos processos de recuperação 
já encetados. 

C   

6º 
CAPÍTULO II Condicionantes – Servidões 
administrativas e restrições de utilidade 
pública 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; árvores de interesse 
público. 

  Artigo 6º - Âmbito e objetivos      

  

No concelho de Porto de Mós são 
observadas as disposições referentes às 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública constantes na legislação 
em vigor que, quando representáveis 
graficamente, se encontram delimitadas 
na Planta de Condicionantes, 
designadamente: 

    

  (…)     

  c) Recursos Agrícolas e Florestais:      

  i) Reserva Agrícola Nacional;      

  ii) Regadio Tradicional do Vale do Lena;      

  iii) Oliveiras;      

  iv) Sobreiros e Azinheiras;      

  v) Azevinho;      

  vi) Regime Florestal Parcial;      

  
vii) Áreas Florestais Percorridas por 
Incêndios. 

    

        

Tabela 52 - Compatibilização do PDM de Porto de Mós (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.43 PDM – Aguiar da Beira 

O PDM de Aguiar da Beira foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/95 de 22 de março, 

retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2008, alterado e republicado pelo Aviso n.º 

3852/2013 de 15 de março, retificado e corrigido materialmente pela Declaração n.º 88/2013 de 16 de abril, 

corrigido materialmente e retificado pela Declaração n.º 162/2013 de 25 de julho, retificado pela Declaração 

n.º 249/2013 de 22 de novembro, corrigido materialmente pela Declaração n.º 50/2014 de 19 de março, 

corrigido materialmente pela Declaração n.º 107/2015 de 15 de maio.  

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

30º SECÇÃO III Espaço Florestal    
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Artigo 30.º Caracterização do Espaço 
Florestal  

   

  

1- Os espaços pertencentes a esta 
categoria correspondem a áreas 
ocupadas por povoamentos florestais, 
matos, áreas ardidas de povoamentos 
florestais, áreas de corte raso e os 
terrenos improdutivos ou estéreis do 
ponto de vista da existência de 
comunidades vegetais e de acordo com a 
classificação do Plano de Defesa da 
Floresta e do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal Dão Lafões.  

A/C 

Com aprovação do PROF-CL 
deve alterar-se a referência ao 
IGT e consequentemente, 
integrar as orientações 
estabelecidas no mesmo 

       

  
2- Atendendo às suas características 
identificam-se duas subcategorias de 
espaços florestais:  

   

  

a) Espaço Florestal de Produção - integra 
as áreas onde a função principal é a de 
produção e que correspondem aos 
espaços florestais integrados na sub-
região homogénea da Floresta da Beira 
Alta;  

C  

  

b) Espaço Florestal de Conservação - 
integra as áreas onde a função principal é 
a de proteção, sujeitas ao Regime 
Florestal.  

C  

       

  

3- Para a qualificação desta categoria de 
espaço importa considerar o seu 
ordenamento setorial tendo como 
objetivo fundamental assegurar a sua 
função ecológica, de proteção e de 
produção, podendo eventualmente aí 
ocorrerem outras atividades, que não 
criando situações de incompatibilidade 
com o uso dominante, sejam dele 
complementar. 

C  

        

33º e 34º  SECÇÃO IV     

 Espaço de Uso Múltiplo    

 
Artigo 33.º Caracterização do Espaço de 
Uso Múltiplo  

   

 

Os espaços pertencentes a esta categoria 
correspondem a zonas integradas na sub-
região homogénea da Raia Norte, que 
apresentam boa aptidão para a silvo 
pastorícia e tradição silvo pastoril muito 
antiga, com variadas raças autóctones de 
boa produtividade, com elevado 
potencial cinegético e elevada aptidão 
para a pesca. São zonas de intervenção 
humana com atividades ligadas à 
agricultura e floresta e que se pretende, 
dentro de determinados padrões 
continuem a sê-lo.  

   

 
Artigo 34.º Estatuto de Uso e Ocupação 
do Solo  
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1- Os Espaços de Uso Múltiplo - Áreas 
Agrossilvopastoris, destinam-se 
preferencialmente à localização das 
atividades mencionadas no artigo 
anterior, podendo eventualmente 
admitir-se outras que, não criando 
situações de incompatibilidade com a 
utilização preferencial, sejam delas 
complementares, em especial atividades 
industriais ligadas à produção agrícola, 
florestal, queijarias, pecuária e 
agropecuária.  

   

        

6º 
CAPÍTULO II Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 
público; povoamentos 
florestais percorridos por 
incêndios. 

  Artigo 6.º Identificação     

Tabela 53 - Compatibilização do PDM de Aguiar da Beira (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.44 PDM – Carregal do Sal 

O PDM de Carregal do Sal foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/94 de 13 de abril, 

retificado e republicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 171/2001 de 21 de dezembro, alterado 

pela resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2003, retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

147/2005 de 21 de setembro, retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/2008 de 18 de junho. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

19º SECÇÃO VI Espaços florestais    

  Artigo 19º     

  

1- O espaço florestal abrange todos os 
espaços com a respetiva vocação 
florestal, os que correspondem a solos 
com pouca capacidade agrícola e os que 
são prolongamentos de ocupações 
florestais existentes, (…) 

C  

        

7º 
CAPÍTULO II Condicionantes - Servidões e 
restrições de utilidade pública 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 
público; povoamentos 
florestais percorridos por 
incêndios. 

  
Artigo 7º Servidões e restrições de 
utilidade pública 

    

Tabela 54 - Compatibilização do PDM de Carregal o Sal (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 
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1.3.3.45 PDM – Castro de Aire 

O PDM de Castro de Aire foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/94 de 7 de novembro, 

alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2000 de 23 de março. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

10º Capítulo II  O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e da azinheira; 
árvores e povoamentos de 
interesse público; 
povoamentos florestais 
percorridos por incêndios. 

  
Servidões e Restrições de utilidade 
pública 

    

  Artigo 10º - Objetivo e Identificação     

Tabela 55 - Compatibilização do PDM de Castro de Aire (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.46 PDM - Mangualde 

O PDM de Mangualde foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 171/95 de 15 de dezembro, 

alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/96 de 8 de agosto, retificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 38/99 de 5 de maio, retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

31/2004 de 20 de março, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2011 de 17 de agosto, 

alterado e republicado pelo Aviso n.º 10007/2013 de 6 de agosto, corrigido materialmente pela Declaração 

n.º 118/2014 de 30 de junho, alterado pelo Aviso n.º 5240/2016 de 21 de abril. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

55 CAPÍTULO IV Espaços florestais    

  SECÇÃO I Disposições gerais     

  
Artigo 55.º - Identificação e 
Caracterização  

   

  

1- Os espaços florestais são áreas de uso 
ou de vocação florestal dominante, 
destinados prioritariamente ao 
aproveitamento dos recursos florestais e 
à salvaguarda do seu valor ambiental e 
paisagístico, assegurando a permanência 
da estrutura verde e do papel que 
desempenha na promoção das atividades 
de recreio e lazer da população do 
concelho, a preservação do relevo natural 
e a diversidade ecológica.  

C  

        

57º SECÇÃO II Espaços florestais de produção     

  
Artigo 57.º - Identificação e 
caracterização  
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Os Espaços Florestais de Produção 
correspondem ao conjunto das áreas 
florestadas que apresentam condições 
naturais, tradicionais, sociais e históricas 
propícias para manter esta atividade 
produtiva, ainda que não inseridas em 
áreas classificadas de conservação da 
natureza e da biodiversidade. 

C  

        

60º SECÇÃO II Espaços florestais de produção     

  
Artigo 57.º - Identificação e 
caracterização  

   

  

Os Espaços Florestais de Produção 
correspondem ao conjunto das áreas 
florestadas que apresentam condições 
naturais, tradicionais, sociais e históricas 
propícias para manter esta atividade 
produtiva, ainda que não inseridas em 
áreas classificadas de conservação da 
natureza e da biodiversidade. 

C  

        

6º TÍTULO II  O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 
público; povoamentos 
florestais percorridos por 
incêndios 

 
Servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública 

    

  Artigo 6.º Identificação     

Tabela 56 - Compatibilização do PDM de Mangualde (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.47 PDM - Nelas 

O PDM de Nelas foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93 de 12 de novembro e 

alterado e republicado pelo Aviso n.º 33/2014 de 2 de janeiro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

49º 
CAPÍTULO IV Espaços Florestais de 
Produção 

   

  
Artigo 49.º Identificação, caracterização e 
usos 

   

  

1- Os espaços florestais de produção 
caracterizam-se por serem áreas 
particularmente vocacionadas para os 
usos florestais, destinando-se para além 
da preservação do equilíbrio ecológico e 
da valorização paisagística, à promoção 
da produção florestal e de atividades 
associadas a esta. 

C  

  (…)    
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6º TÍTULO II      

  
Servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública 

    

  Artigo 6.º Âmbito e Regime      

  

No território abrangido pelo presente 
Plano são observadas as disposições 
legais e regulamentares referentes a 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública em vigor, ainda que não 
estejam assinaladas na Planta de 
Condicionantes, designadamente: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira; árvores e 
povoamentos de interesse 
público; povoamentos 
florestais percorridos por 
incêndios. 

  (…)     

  3- Recursos Agrícolas e Florestais     

  a) Árvore de Interesse Público;     

  
b) povoamentos florestais percorridos 
contra incêndios; 

    

  c) perigosidade de risco de incêndio.     
  (…)     

Tabela 57 - Compatibilização do PDM de Nelas (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.48 PDM – Oliveira de Frades 

O PDM de Oliveira de Frades foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/94 de 22 de 

agosto, retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2008 de 10 de janeiro, alterado e 

republicado pelo Aviso n.º 8663/2015 de 7 de agosto. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

22º SECÇÃO III     

  Espaço florestal    

  Artigo 22.º I - dentificação     

  
Espaços florestais são terrenos ocupados 
com floresta, matos e pastagens ou 
outras formações vegetais espontâneas. 

C  

  (…)    

        

24º 
SUBSECÇÃO I Espaço florestal de 
produção  

   

  Artigo 24.º Caraterização     

  

1- O espaço florestal de produção, 
delimitado na planta de ordenamento, 
define-se segundo o PROF - DL como a 
contribuição dos espaços florestais para o 
bem-estar material das sociedades rurais 
e urbanas.  

A 

Com aprovação do PROF-CL 
deve alterar-se a referência ao 
IGT e consequentemente, 
integrar as orientações 
estabelecidas no mesmo 

  

2- Estes espaços são destinados 
prioritariamente à produção de madeira, 
de cortiça, biomassa para energia, frutos 
e sementes e de outros materiais vegetais 
e orgânicos. 
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27º 
SUBSECÇÃO II Espaço florestal de 
conservação  

   

  Artigo 27.º Caraterização     

  

1- O espaço florestal de conservação, 
delimitado na planta de ordenamento, 
define-se segundo o PROF - DL como 
espaço para recreio, enquadramento e 
estética da paisagem, sendo uma 
contribuição dos espaços florestais para o 
bem-estar físico, psíquico e espiritual e 
social dos cidadãos.  

A 

Com aprovação do PROF-CL 
deve alterar-se a referência ao 
IGT e consequentemente, 
integrar as orientações 
estabelecidas no mesmo 

  

2- Estes espaços, são destinados 
prioritariamente ao enquadramento de 
aglomerados urbanos e monumentos, 
enquadramento de equipamentos de 
animação turística, de recreio e lazer, 
conservação de paisagens notáveis, 
enquadramento de usos especiais e 
enquadramento de infraestruturas. 

    

5º 
CAPÍTULO II Condicionantes - servidões e 
restrições de utilidade pública 

A 
Atualização para a legislação 
em vigor. 

  Artigo 5.º Identificação e objetivos      

  

Aplicam-se na área do plano todas as 
proteções, servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública em vigor, 
designadamente as seguintes, 
identificadas na Planta de 
Condicionantes:  

    

  1) Património natural:     

  (…)     

  

e) Áreas com povoamentos florestais 
percorridos por incêndios florestais nos 
últimos dez anos transatos, não 
coincidentes com solo urbano;  

    

  

f) Arvoredo classificado de interesse 
público (50 metros): Quercus Robur L. 
situada em Entre-Águas, freguesia de 
Reigoso – D.R. n.º 154 2.ª série de 
06/07/95, processo n.º KNJ1/268;  

    

  
g) Áreas de aproveitamentos 
hidroagrícolas e áreas submetidas à 
legislação de fomento hidroagrícola;  

    

  h) Proteção ao sobreiro e azinheira;      

  i) Proteção ao azevinho espontâneo.     

  (…)     

Tabela 58 - Compatibilização do PDM de Oliveira de Frades (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

1.3.3.49 PDM – Penalva do Castelo 

O PDM de Penalva do Castelo foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/97 de 17 de 

junho, alterado e republicado pelo Aviso n.º 7096/2015 de 25 de junho, alterado pela Portaria n.º 303/2015 

de 22 de setembro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

37º SECÇÃO III - Espaço Florestal    
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  Artigo 37.º Definição e âmbito     

  

1- O Espaço Florestal integra as áreas 
revestidas com espécies arbustivas e 
arbóreas em maciço de manifesta 
importância para o equilíbrio ambiental 
ou beleza da paisagem, destinados ou 
não à produção florestal.  

C  

  

2- O Espaço Florestal, de acordo com o 
definido na Planta de Ordenamento, é 
constituído pelas seguintes subcategorias 
de espaço:  

   

  

a) Área Florestal de Produção, que 
constitui zonas extensas de coberto 
florestal destinado preferencialmente à 
produção de material lenhoso;  

   

  

b) Área Florestal de Proteção, que 
constituem zonas de coberto vegetal 
principalmente constituído por espécies 
autóctones e destinadas 
preferencialmente a fins ambientais e 
paisagísticos e não apenas à exploração 
de material lenhoso. 

   

        

6º 
CAPÍTULO II Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública 

C   

  Artigo 6.º Âmbito e Identificação      

  

No território abrangido pelo presente 
Plano são observadas as disposições 
legais e regulamentares referentes a 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública em vigor, ainda que não 
estejam assinaladas na Planta de 
Condicionantes, designadamente: 

    

  a) Recursos Naturais:     
  (…)     
  III) Recursos Florestais:      

  
i Áreas Florestais Percorridas por 
Incêndios;  

    

  
ii Áreas Ocupadas com Sobreiros e 
Azinheiras;  

    

  iii Árvores de Interesse Público.     
  (…)     

Tabela 59 - Compatibilização do PDM de Oliveira de Penalva do Castelo (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.50 PDM – Santa Comba Dão 

O PDM de Santa Comba Dão foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 73/94 de 26 de agosto, 

alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 151/2000 de 11 de novembro, alterado e republicado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 127/2002 de 25 de outubro, retificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 143/2003 de 3 de setembro, alterado pelo Aviso n.º 5939/2010 de 22 de março, 

alterado pelo Aviso n.º 7059/2011 de 17 de março, alterado pelo aviso n.º 4738/2012 de 28 de março, 

alterado pelo aviso n.º 13754/2012 de 15 de outubro, alterado pelo Aviso n.º 11539/2014 de 16 de outubro, 

alterado pela Declaração n.º 159/2016 de 6 de dezembro. 
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Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

7º Artigo 7º -Definições - - 

  
1- O presente Regulamento utiliza diversa 
nomenclatura técnica, de que se 
apresentam as seguintes definições: 

    

  (…)     

  
7) Espaço florestal - classe de espaços nos 
quais predomina a produção florestal; 

C   

  (…)     

21º SECÇÃO VI Espaços florestais    
  Artigo 21.º     

  

Definição 1 - O espaço florestal abrange 
todos os espaços com vocação florestal e 
os que correspondem a solos com pouca 
capacidade agrícola e que são 
prolongamentos de espaços florestais 
existentes. 

C  

  (…)     

8º 
CAPÍTULO II Condicionantes - Servidões e 
restrições de utilidade pública 

    

  
Artigo 8.º Servidões e restrições de 
utilidade pública  

    

  

1- O município de Santa Comba Dão está 
sujeito a um conjunto de servidões e 
restrições de utilidade pública, que se 
regem pela legislação aplicável e pelo 
disposto neste Regulamento, que se 
enumeram: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e da azinheira; 
árvores e povoamentos de 
interesse público 

  (…)     

  
o) Terrenos com povoamentos florestais 
percorridos por incêndios; 

    

  (…)     

Tabela 60 - Compatibilização do PDM de Santa Comba Dão (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

1.3.3.51 PDM – São Pedro do Sul 

O PDM de São Pedro do Sul foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 105/95 de 13 de 

outubro, alterado pelo Aviso n.º 15121/2012 de 9 de novembro, alterado pelo Aviso n.º 14851/2016 de 25 

de novembro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

42º Capítulo 6 – Espaços Florestais    

  Artigo 42º - Designação    

  

Estão incluídas neste capítulo as áreas 
definidas na carta de ordenamento com a 
designação de mata de produção e 
pastagem de montanha/ gândara. 

C   

43º Capítulo 6.1 – Mata de Produção C   

  Artigo 43 – Designação     

  

Estão incluídas neste capítulo as áreas 
constituindo o conjunto de solos sem ou 
com moderadas limitações edafo-
topográficas e paisagísticas à exploração 
lenhosa ou de produtos silvopastoris, 
delimitadas na planta de ordenamento. 
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Não há artigo de Servidões e restrições de 
utilidade pública 

O 
Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; 

Tabela 61 - Compatibilização do PDM de São Pedro do Sul (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.52 PDM - Satão 

O PDM de Satão foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/93 de 9 de novembro, alterado 

e republicado pelo Aviso n.º 10603/2013 de 27 de agosto, corrigido materialmente pela Declaração n.º 

227/2013 de 23 de outubro, corrigido materialmente pela Declaração n.º 121/2015 de 4 de junho. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

16º SECÇÃO III Espaços florestais    

  
SUBSECÇÃO I Áreas florestais de 
produção  

   

  Artigo 16.º Identificação    

  

As Áreas Florestais de Produção 
correspondem a zonas com aptidão 
florestal, nos quais a função produção 
assume particular importância, têm uma 
contribuição importante para o bem-
estar material e económico das 
sociedades rurais e urbanas, destinam-se 
essencialmente produção/exploração de 
madeiras, de biomassa e energia, de 
frutos e sementes, e de outros materiais 
vegetais e orgânicos. São também 
espaços importantes nomeadamente ao 
nível de garantirem uma continuidade de 
espaços florestais e da sua contribuição 
para o bem-estar, físico, psíquico, 
espiritual e social dos cidadãos. 

C  

        

6º 
CAPÍTULO II Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

    

  Artigo 6.º Identificação     

  

Na área do Plano, serão respeitadas as 
zonas de proteção, servidões e restrições 
de utilidade pública em conformidade 
com a legislação em vigor, 
nomeadamente as seguintes, 
identificadas nas Planta de 
Condicionantes: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e azinheira; 

  (…)     

  

3- Recursos agrícolas e florestais: Reserva 
Agrícola Nacional, Regime florestal, 
Aproveitamentos hidroagrícolas, 
Povoamentos percorridos por incêndio, 
perigosidade de incêndio e Árvores e 
arvoredos de interesse público; 

    

  (…)     
        

Tabela 62 - Compatibilização do PDM de Satão (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 
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1.3.3.53 PDM - Tondela 

O PDM de Tondela foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/94 de 6 de outubro, alterado 

e republicado pelo Aviso n.º 9560/2011 de 26 de abril, corrigido materialmente pela Declaração n.º 130/2016 

de 21 de setembro, alterado pela Declaração n.º 68/2017 de 17 de agosto. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

39º CAPÍTULO III Espaços Florestais    
  SECÇÃO I Disposições Gerais     

  Artigo 39.º Identificação e Caracterização     

  

1- O espaço florestal é composto por 
áreas com vocação dominante para a 
florestação e tem como função assegurar 
a correção das disponibilidades hídricas e 
diminuir os riscos de erosão dos solos, 
permitindo a sua recuperação funcional e 
o incremento do valor ecossistémico e 
recreativo da paisagem.  

C  

        

41º SECÇÃO II Área Florestal de Produção    

  Artigo 41.º Identificação e Caracterização     

  

A área florestal de produção é constituída 
por espaços sem condicionantes 
particulares de intensificação cultural 
englobando áreas de aproveitamento 
silvícola atual, incultos e pequenas áreas 
de uso agrícola. 

C   

44º SECÇÃO III Área Florestal de Conservação     

  Artigo 44.º Identificação e Caracterização     

  

A área florestal de conservação é 
constituída por espaços de usos ou 
vocação florestal sensíveis, por nelas 
ocorrerem fatores de risco de erosão ou 
de incêndio ou por exercerem funções 
de proteção prioritária da rede 
hidrográfica, integrando ou não, áreas 
sujeitas a regime florestal, ao regime da 
REN, englobando, ainda, incultos e 
pequenas áreas de uso agrícola. 

C  

6º 
TÍTULO II Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais: proteção do 
sobreiro e da azinheira; 
árvores e povoamentos de 
interesse público; 
povoamentos florestais 
percorridos por incêndios. 

  Artigo 6.º Identificação      
        

Tabela 63 - Compatibilização do PDM de Tondela (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 
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1.3.3.54 PDM – Vila Nova de Paiva 

O PDM de Vila Nova de Paiva foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/94 de 15 de 

março, alterado e republicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2005 de 5 de janeiro, alterado 

pelo Aviso n.º 276/2009 de 6 de janeiro, alterado pelo Aviso n.º 11595/2011 de 25 de maio, alterado pelo 

Aviso n.º 13159/2011 de 26 de novembro. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

42º Seção IV – Espaços Florestais    
  Artigo 42º - Definição    

  

1- Os espaços florestais delimitados no 
cartograma n.º 5, à escala de 1:25000, 
são os destinados predominantemente à 
produção de material lenhoso, resinas e 
outros produtos florestais e incluem 
tanto as que se apresentem já florestadas 
(onde se devem impor regras de 
preservação), como as áreas que 
possuem potencialidades de uso 
mediante ações de reconversão ou 
recuperação (correspondentes a solos de 
menor capacidade agrícola e que são 
contíguos aos espaços florestais 
existentes) 

C  

  (…)    

4º 
Título II - Servidões administrativas e 
outras restrições de utilidade pública ao 
uso dos solos 

    

  Artigo 4º - Objetivo e identificação     

  

2- As servidões administrativas e outras 
restrições de utilidade pública ao uso dos 
solos identificadas nos domínios do 
património natural e infraestruturas 
básicas e exploração do solo e subsolo 
são: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e da azinheira; 
árvores e povoamentos de 
interesse público; 
povoamentos florestais 
percorridos por incêndios 

  (…)     
  d) Áreas submetidas a regime florestal;     

  
e) Áreas florestais percorridas por 
incêndios. 

    

  (…)     

Tabela 64 - Compatibilização do PDM de Vila Nova de Paiva (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar C - conforme) 

 

 

1.3.3.55 PDM - Viseu 

O PDM de Viseu foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 173/95 de 19 de dezembro, 

retificado pela Declaração de Retificação n.º 10-F/96 de 31 de maio, alterado e republicado pelo Aviso n.º 

12115/2013 de 30 de setembro, corrigido materialmente pelo aviso n.º 8560/2016. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

43º CAPÍTULO II Espaços florestais     
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  Artigo 43.º Identificação e objetivos     

  

1- Os espaços florestais são compostos 
por áreas com vocação dominante para a 
florestação, ressalvando a especificidade 
do espaço florestal condicionado, e têm 
como função maior assegurar a 
conservação da natureza e da 
biodiversidade, a par do 
desenvolvimento de outras ações 
compatíveis com este objetivo, 
nomeadamente o aproveitamento de 
recursos geológicos, atividades 
agroindustriais e turísticas, visando, além 
da diminuição dos riscos de erosão dos 
solos, contribuir para a regulação do ciclo 
hidrológico terrestre, potenciando as 
componentes ecológicas e recreativas da 
paisagem, e organizados por sub-regiões 
homogéneas devendo a gestão ser 
efetuada de acordo com os objetivos e as 
normas/modelos de silvicultura, 
definidos para cada uma das sub-regiões 
homogéneas.  

C   

44º SECÇÃO I Espaços florestais de produção      

 Artigo 44.º Identificação e caraterização      

  

Os espaços florestais de Produção são 
constituídos por áreas sem 
condicionamentos particulares de 
intensificação, visando a produção de 
madeira, de biomassa, frutos e sementes, 
bem como de outros materiais vegetais e 
orgânicos, englobando as áreas de 
aproveitamento silvícola atual, incultos e 
pequenas áreas de uso agrícola. 

C   

47º 
SECÇÃO II Espaços florestais de 
conservação  

   

 Artigo 47.º Identificação e caraterização     

  

Os espaços florestais de conservação, são 
espaços que contribuindo para a 
manutenção da diversidade biológica dos 
habitats, nomeadamente em áreas que 
integram galerias ripícolas, assumem 
particular importância na manutenção da 
identidade a nível de paisagem e da 
própria conetividade que subjaz à 
definição da Estrutura Ecológica 
Municipal com integração parcial de 
áreas afetas ao Regime Florestal Parcial.  

C  

6º 
TÍTULO II - Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

    

 Artigo 6.º - Identificação     
 (…)     

 
Recursos agrícolas e florestais: Reserva 
Agrícola Nacional; 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e da azinheira 

 Regime florestal parcial;     

 
Povoamentos florestais percorridos por 
incêndios; 
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 Árvores de interesse público.     

 (…)     

        

50º CAPÍTULO III Espaços naturais     

  Artigo 50.º Identificação e caraterização      

  

Os espaços naturais integram áreas com 
alta sensibilidade natural, onde deve ser 
salvaguardado o equilíbrio biofísico ou os 
valores do património paisagístico pela 
especificidade do local, quer pelo valor 
natural ou potencial, integrando também 
as áreas afetas à Rede Natura 2000. 

C   

        

Tabela 65 - Tabela 63 - Compatibilização do PDM de Viseu (O – Omisso; I – incompatível; A adaptar; C - conforme) 

 

 

1.3.3.56 PDM - Vouzela 

O PDM de Vouzela foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/94 de 17 de junho, alterado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/97, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

27/98 de 16 de fevereiro, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/98 de 6 de março, 

alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 57/99 de 19 de junho, retificado e alterado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 190/2003 de 16 de dezembro, alterado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 156/2004 de 5 de novembro, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 139/2006 

de 25 de outubro, alterado pelo Aviso n.º 1438/2009 de 14 de janeiro, alterado e republicado pelo Aviso n.º  

17229/2012 de 27 de dezembro, alterado pela Portaria n.º 179/2013 de 13 de maio,  alterado pelo Aviso n.º 

6165/2016 de 13 de maio, alterado pelo Aviso n.º 6180/2018 de 10 de maio. 

Artigo Conteúdo Tipo Alteração Mínima 

16º 
SUBSECÇÃO I Áreas florestais de 
produção  

   

  Artigo 16.º Identificação     

  

As Áreas Florestais de Produção 
correspondem a zonas com aptidão 
florestal, ocupadas por povoamentos 
florestais, atualmente dominados por 
espécies de pinheiro bravo e eucalipto e 
por áreas que possuem ocupações 
agrícolas marginais a reconverter para 
um uso florestal, tendo correspondência 
no PROF Dão-Lafões com as sub-regiões 
homogéneas Beira Alta e Entre Vouga e 
Mondego. 

A 

Com aprovação do PROF-CL 
deve alterar-se a referência ao 
IGTe consequentemente, 
integrar as orientações 
estabelecidas no mesmo 

19º 
SUBSECÇÃO II Espaços florestais de 
conservação  

   

  Artigo 19.º Identificação     
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As Áreas Florestais de Conservação 
correspondem a espaços de uso ou 
vocação florestal sensíveis, integrando ou 
não, áreas sujeitas a regime florestal e à 
reserva ecológica nacional, englobando 
também incultos e pequenas áreas de uso 
agrícola, tendo correspondência no PROF 
Dão-Lafões com a sub-região homogénea 
do Caramulo. 

A 

Com aprovação do PROF-CL 
deve alterar-se a referência ao 
IGTe consequentemente, 
integrar as orientações 
estabelecidas no mesmo 

  (…)     

6º 
CAPÍTULO II Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

  
  

  Artigo 6.º Identificação      

  

Na área do Plano, serão respeitadas as 
zonas de proteção, servidões e restrições 
de utilidade pública em vigor, 
nomeadamente as seguintes 
identificadas nas Plantas de 
Condicionantes: 

O 

Acrescentar as servidões 
associadas a recursos 
florestais; proteção do 
sobreiro e da azinheira; 

  (…)     

  

iii) Recursos agrícolas e florestais: (…) 
Regime florestal, Povoamentos 
percorridos por incêndio, perigosidade de 
incêndio e Árvores e arvoredos de 
interesse público; 

    

  (…)     

Tabela 66 - Tabela 63 - Compatibilização do PDM de Vouzela (O – Omisso; I – incompatível; A - adaptar; C - conforme) 
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