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SUMÁRIO EXECUTIVO

 A FLORESTA ATLÂNTICA – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. foi constituída em Junho
de 2007, com a missão de concretizar o objetivo estratégico de promoção do desenvolvimento sustentado da
floresta, através do empenhamento da iniciativa privada.

 Em

15 de Abril de 2008 foi constituído o PRIMEIRO FUNDO FLORESTA ATLÂNTICA – Fundo Especial de
Investimento Imobiliário Florestal Fechado, de subscrição particular, com duração de 10 anos, prorrogável por iguais
períodos, com um montante de 20 milhões EUR.

A

política de investimento do FUNDO consiste na aquisição de prédios rústicos, mistos ou urbanos e/ou de
direitos diversos sobre os mesmos, designadamente usufruto e direito de superfície, com potencialidades para o
desenvolvimento de projetos que incidam nas seguintes atividades:
 Produção e exploração florestal na observância de princípios de gestão sustentável da floresta, com base na
instalação de novos povoamentos e gestão de povoamentos existentes, com predomínio da espécie de
pinheiro bravo;
 Animação turística relacionada com o turismo de natureza, turismo cultural em meio rural e desporto ao ar
livre, incluindo a aquisição e adaptação de prédios urbanos para apoio a estas atividades;
 Gestão e exploração de concessões de zonas de caça turística nas áreas detidas pelo Fundo;
 Promoção da produção e exploração de todos os recursos silvestres e agrícolas ocorrentes nas áreas
detidas pelo Fundo;
 Arrendamento de superfície para utilizações não conflituantes com o uso florestal.

 Com

a finalidade de identificação de locais com condições ecológicas e estruturais que permitissem a
constituição de áreas de exploração florestal adequadas aos objetivos do FUNDO, foram identificados 14 núcleos de
investimento florestal (NIF). Estes núcleos constituem áreas contíguas, com cerca de cinco mil hectares, dentro das
quais o FUNDO incidiu a sua prospeção e aquisição de terrenos.
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O atual património em carteira do FUNDO é constituído maioritariamente por florestas de pinheiro bravo e
espécies folhosas, resistentes ao fogo e produtoras de madeiras de qualidade e de fruto, complementado com
atividades como o turismo da natureza e cultural, a caça e a produção de outros recursos silvestres, numa perspetiva
de uso multifuncional dos ecossistemas florestais.

Alegrete

Tipo de direito de
propriedade
Arrendamento

348,31

Alegrete

Reguengo

Aquisição

127,97

Reguengo

S. Julião

Aquisição

39,38

São Julião

Caçarelhos

Caçarelhos

Aquisição

157,73

Casegas

Casegas

Aquisição

158,37

Castelo Rodrigo

Quinta da Serra

Aquisição

Famalicão da Serra

Aquisição

Fragusto

NIF

Alegrete

UG

Área (ha)

Freguesias

Concelho

Distrito

PROF

Portalegre

Portalegre

Alto Alentejo

Caçarelhos

Vimioso

Bragança

Nordeste Transmontano

Casegas

Covilhã

Castelo Branco Beira Interior Norte

353,64

Castelo Rodrigo

Figueira Castelo Rodrigo Guarda

144,10

Famalicão e Fernão Joanes

Guarda

Aquisição

123,91

Vale da Amoreira

Manteigas

Telhado

Aquisição

352,26

Telhado e Castelejo

Chaboucos

Aquisição

129,49

Valverde

Lagares

Lagares

Arrendamento

172,99

Marvão

Marvão

Aquisição

242,35

Mogadouro

Tapada da Nogueira

Arrendamento

Pinhel

Quinta de Santo Antão

Rio Frio
Sabrosa

Famalicão
Fundão

Unhais

Vinhais

Guarda

Beira Interior Norte
Beira Interior Norte

Fundão

Castelo Branco Beira Interior Norte

Lagares

Penafiel

Porto

Tâmega

Santa Maria de Marvão

Marvão

Portalegre

Alto Alentejo

263,84

Mogadouro

Mogadouro

Bragança

Nordeste Transmontano

Aquisição

314,75

Santa Eufémia

Pinhel

Guarda

Beira Interior Norte

Rio Frio

Aquisição

140,53

Rio Frio

Bragança

Bragança

Nordeste Transmontano

Sabrosa

Arrendamento

93,58

Paradela de Guiães

Sabrosa

Vila Real

Douro

Quinta da Vargem

Arrendamento

372,23

Erada

Arrendamento

75,16

Erada

Covilhã

Castelo Branco Beira Interior Norte

Albedeira

Aquisição

19,61

Unhais da Serra

Edrosa

Arrendamento

318,5

Edrosa

Ervedosa

Arrendamento

527,93

Ervedosa

Vale Janeiro

Arrendamento

193,63

Vale Janeiro

Vinhais

Bragança

Candedo

Arrendamento

47,11

Paul e Unhais da Serra

Nordeste Transmontano

Candedo



Cerca de 51% da área total do FUNDO encontra-se em regime de arrendamento, sendo que 45% desta área diz
respeito à gestão de Baldios no NIF de Vinhais.
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Em termos de distribuição geográfica, cerca de 43% da
área do FUNDO encontra-se localizada na região Centro,
distribuída pelos concelhos de Covilhã, Figueira de Castelo
Rodrigo, Fundão, Guarda, Manteigas e Pinhel. Destes
concelhos destaca-se a Covilhã com 13% da área e Fundão
com 10%. A região Norte representa 41% da totalidade do
património, com representação nos concelhos de Bragança,
Mogadouro, Penafiel, Sabrosa, Vimioso e Vinhais, sendo
este último o concelho com a maior área do FUNDO (23%). A
Sul, destacam-se as propriedades localizadas na Serra de S.
Mamede, concelhos de Portalegre (11%) e Marvão (5%).

Distribuição da área do FUNDO por Concelho
Bragança
Covilhã

3%

Figueira Castelo Rodrigo
13%

23%

Fundão
7%

3%

Guarda e Manteigas
Marvão

10%

2%
11%

6%
7%

4%

6%

5%

Mogadouro
Penafiel
Pinhel
Portalegre
Sabrosa
Vimioso
Vinhais
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 O NIF de Alegrete, situado no concelho de Portalegre, é constituído por 3
unidades de gestão (Alegrete, Reguengo e São Julião). É um núcleo
marcadamente serrano, com altitudes que variam desde os 400 m aos 1000 m
e onde predomina a regeneração natural de pinheiro bravo em diversas fases
de desenvolvimento, alternado com pequenas manchas de castanheiros,
sobreiros e eucaliptos.

 O NIF de Marvão, situado no concelho de Marvão, é caracterizado por
ter relevo acidentado, solos de fraca retenção hídrica, forte pluviosidade e
amplitude térmica. Atualmente as unidades de gestão encontram-se
florestadas com plantações relativamente recentes de pinheiro bravo,
sobreiro, castanheiro e carvalho alvarinho.

 O NIF de Casegas, concelho da Covilhã, situa-se entre as ribeiras de Unhais e
de Casegas e encontra-se nos contrafortes da Serra da Estrela, no sul do
concelho. Predominam os povoamentos de pinheiro bravo principalmente em
fase de fustadio e uma recente plantação de carvalho americano e cupressus
instalado nas proximidades de linhas de água, a maior parte delas temporárias,
com o intuito de promover a proteção das galerias ripícolas e da rede
hidrográfica, a estabilização das margens e filtração de nutrientes.
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 O NIF de Castelo Rodrigo tem uma UG denominada Quinta da Serra cuja
gestão tem estado, até agora, direcionada para a pastorícia de gado bovino, em
regime extensivo, e para a produção forrageira de sequeiro. As áreas florestais
de azinheira, com a maior representatividade de ocupação do solo, são
resultado da adaptação natural da espécie à estação florestal, sendo
proveniente de regeneração natural. Para esta UG, prevê-se a implementação
de um projeto agro-florestal inovador, com plantação de amendoal e avelal em
regadio, plantação de novas áreas de azinhal e beneficiação das áreas de
azinheiras existente.

 O NIF de Famalicão, situado

nos concelhos da Guarda e de Manteigas,
compreende os espaços florestais arborizados principalmente com pinhal
bravo, mas também com uma assinalável diversidade de outras espécies
florestais tais como o castanheiro, pseudotsuga, carvalhos e cerejeira, as áreas
de lameiros tradicionais e as áreas de matos resultantes de incêndios
florestais. Embora tratando-se de um núcleo com características fortemente
florestais, com um bom potencial edafoclimático para a produção florestal
lenhosa, desempenha também um importante papel em termos de
conservação da natureza, uma vez que se encontra totalmente abrangido pelo
Parque Natural da Serra da Estrela e pelo Sítio de Importância Comunitária
PTCON0014 Serra da Estrela. Este NIF, composto pelas UG’s de Famalicão e
Fragusto, apresenta uma elevada área de incultos, que será arborizada com
plantações mistas de resinosas e folhosas cumprindo a sua importante função
de proteção ambiental.
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O

NIF do Fundão, constituído pelas UG do Telhado e de Chaboucos,
representa um sistema de exploração com perfil marcadamente agro-florestal,
onde predominam os espaços florestais arborizados com pinheiro bravo,
carvalho americano (em recuperação de um incêndio ocorrido em 2006),
eucalipto, chamaecyparis e nogueira de regadio. Existem também áreas de
regeneração natural ocupadas por povoamentos puros ou mistos de sobreiro
e carvalho negral.

 O NIF de Pinhel, constituído

por uma única UG denominada Quinta de
Santo Antão, caracteriza-se por apresentar, na maior parte da sua área,
declives suaves, com cotas entre os 400 e os 700 m, sendo que as zonas mais
baixas se situam junto à Ribeira do Porquinho que atravessa a propriedade. A
propriedade era inicialmente utilizada para agricultura e pastorícia e a partir
da década de 80 foi sendo gradualmente florestada.. As principais espécies
florestais que têm vindo a ser exploradas nesta propriedade são o pinheiro
bravo, o sobreiro e o cupressus, coincidindo com o potencial produtivo da
região em que se encontra, dadas as características do clima e dos solos
existentes na região.
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O

NIF de Unhais, situado no concelho da Covilhã, é composto por três
unidades de gestão (Quinta da Vargem, Erada e Albedeira), caracteriza-se por
um conjunto de propriedades de cariz agro-florestal, parcialmente abrangida
pelo Parque Natural da Serra da Estrela e pelo Sítio de Importância Comunitária
PTCON0014 Serra da Estrela, onde predominam os povoamentos com mais de
10 anos de pinheiro bravo e carvalho americano e as recentes plantações de
nogueira para produção de madeira e de fruto.

 O NIF

de Sabrosa encontra-se situado numa região com solos com uma
aptidão marginal a moderada para o uso florestal. Caracteriza-se por um relevo
de características montanas e submontanas, com declives relativamente
moderados e é constituído por um conjunto de parcelas de vocação
predominantemente florestal, onde dominam as plantações pinheiro bravo
com mais de 25 anos, alguma regeneração natural de pinheiro bravo e sobreiro,
castanheiro para produção de madeira, e carvalho americano.

 O NIF de Lagares, situado no concelho de Penafiel, caracteriza-se por ser a
propriedade mais litoral do património do FUNDO, e por isso, sob o efeito de
clima atlântico. Trata-se de uma propriedade muito fustigada pelo fogo nos
últimos anos, onde predominam as plantações com mais de 20 anos de
pinheiro bravo, pinheiro manso, carvalho alvarinho e sobreiro e as recentes
plantações de pinheiro bravo, carvalho alvarinho e outras.
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 O NIF de Mogadouro, situado no concelho de Mogadouro, diz respeito co
prédio rústico denominado Tapada da Nogueira composta essencialmente
por culturas permanentes, nomeadamente povoamentos mistos de Quercus
pyrenaica e Quercus rotundifolia, culturas arvenses e povoamentos de
nogueira para produção de madeira nas zonas de maior disponilidade hídrica.
Neste NIF localiza-se um monumento de interesse público (MIP), o
Monóptero de S. Gonçalo.

 O NIF de Caçarelhos, situado no concelho de Vimioso, evidencia o
típico regime de propriedades de minifúndio, sendo constituído por um
conjunto de propriedades que foram sendo adquiridas de forma a
justificar a sua exploração florestal em termos económicos. Situado
numa região onde predominam as pequenas parcelas para exploração
agrícola e pastoril, este núcleo é constituído por diversas plantações de
pinheiro bravo, cupressus, cerejeira, carvalho americano e plátano e por
pequenas manchas de regeneração natural de carvalho negral e sobreiro.
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 O NIF de Rio Frio, situado no concelho de Bragança, situa-se numa região
com características de minifúndio e marcadamente agrícolas. As plantações
realizadas na última década com pinheiro bravo, castanheiro para produção de
fruto e choupo, permitem que atualmente o núcleo esteja a ser gerido para
aproveitamento florestal.

O

NIF de Vinhais diz respeito a quatro Baldios distribuídos pelas
freguesias de Edrosa, Ervedosa, Vale Janeiro e Candedo. A UG de Edrosa é
constituída por plantações com mais de 20 anos de pinheiro bravo e também
por áreas agrícolas que foram florestadas com povoamentos de castanheiro
para fruto e madeira. Existem também áreas significativas com plantações
recentes de pinheiro bravo, castanheiro e pinheiro manso. Para além disso
existem ainda manchas consideráveis com matos diversificados e
medronheiros, de extrema importância para a fauna existente. A UG de
Ervedosa é constituída por plantações recentes de pinheiro bravo, cupressus
e sobreiro. Já existiam arborizações anteriores com pinheiro bravo com cerca
de 25 anos, destas áreas algumas foram fustigadas por incêndios, juntamento
com matos diversos. A UG de Vale Janeiro é maioritariamente ocupada por
uma plantação de pinheiro bravo com mais de 30 anos. A restante área é
constituída por plantações mais recentes de pinheiro bravo, sobreiro e
cupressus. A UG de Candedo diz respeito a duas manchas de pinheiro bravo
plantado há mais de 20 anos.
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1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA
Classes de altitude

Altimetria

1% 1% 2%
7%

4%

0%

100-200 m
200-300 m

12%

300-400 m
20%

400-500 m
500-600 m

30%

600-700m

700-800 m

22%

800-900 m
900-1000 m
>1000 m

Classes de declive

Declive

9%

28%

16%

0-10%
10-25%

25-35%
>35%

46%

Exposição

Classes de exposição
13%

N

11%

NE

12%

16%

9%

8%

20%
12%

E
SE
S

SO
O
NO

A maior parte das propriedades caracterizam-se por um
relevo de nível submontano (400-700 m), sendo que
Lagares é a UG com altitudes mais baixas (inferior a 300 m)
e Famalicão a única propriedade que atinge nível
altimontano (superior a 1000 m). Para além de Famalicão,
que se encontra inserido no Parque Natural da Serra da
Estrela, as UG situadas na Serra de S. Mamede apresentam
uma altimetria que abrange o nível montano (700-1000 m).
Cerca de 90% da área apresenta declives que não impõem
restrições relativamente à mecanização do solo, ou seja,
valores inferiores a 35%. Estes valores são de certa forma
subjetivos uma vez que não revelam a presença de
afloramentos rochosos, nem a pedregosidade existente na
camada superficial do solo. No entanto, analisando os
núcleos individualmente, em Famalicão e em Vinhais
poderão surgir algumas situações limitantes, no que diz
respeito ao risco de erosão, uma vez que mais de 20% da
sua área apresenta declives acentuados (superiores a 35%).
As encostas viradas a Sudoeste e Oeste são as que têm
maior expressão, representando 36% da área total da área
sob gestão. As zonas viradas a Norte, Nordeste e Noroeste
representam 36% da área total, sendo as encostas viradas a
Este e Sudeste as menos representativas (17% da área
total).
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Clima
Analisando separadamente os dados climáticos para cada NIF, constata-se que Unhais apresenta de todos os
núcleos as temperaturas mais baixas não só na média anual mas também do mês mais frio e do mês mais quente.
Para este NIF a temperatura média anual anda ronda os 7,6ºC, marcadamente inferior aos restantes núcleos.
Também em Unhais verifica-se que tanto a precipitação média anual como a precipitação dos meses de Verão
(Junho, Julho e Agosto) e a precipitação dos meses de Inverno (Dezembro, Janeiro e Fevereiro) é a mais elevada.
No extremo oposto temos Caçarelhos, Mogadouro, Castelo Rodrigo e Pinhel que apresentam uma precipitação
média anual inferior a 600 mm. Alegrete e Sabrosa apresentam os valores mais elevados nas temperaturas médias
anuais e as temperaturas médias do mês mais quente e do mês mais frio.
NIF

Estação
meteorológica

Distância à
Precip.
Precipitação
Precip. meses
área de
meses
anual (mm)
Inverno (mm)
estudo (km)
Verão (mm)

Mês

ºC

Mês

ºC

Ago

23,4ºC

Jan

8,6ºC

7,2

W e NW

564

66

201

1499

12,1ºC

Jul

21,3ºC

Jan

4,2ºC

60,4

NE

944

61

399

1642

14,1ºC

Jul

22,8ºC

Jan

7,0ºC

33,4

W

584

72

195

1441

12,3ºC

Jul

21,3ºC

Jan

4,5ºC

60,4

NE e SW

12

1716

122

721

1290

9,0ºC

Jul/Ago 17,3ºC Jan/Fev 3,1ºC

55,4

W

17

1634

121

642

931

13,3ºC

Jul

19,6ºC

Jan

7,4ºC

65,0

SW

7

902

59

350

1391

12,8ºC

Ago

22,0ºC

Fev

6,0ºC

24,4

NW

743

70

288

1368

12,1ºC

Jul

21,1ºC

Jan

4,6ºC

64,1

NW

8

649

66

254

1266

15,6ºC

Jul

24,5ºC

Jan

7,6ºC

26,3

N

11

2743

170

1117

1082

7,6ºC

Jul/Ago 15,9ºC

Jan

1,8ºC

28,3

SE e NW

14

Pinhel
Famalicão
Lagares
Marvão
Rio Frio
Vinhais
Sabrosa
Unhais

F. Castelo
Rodrigo
Penhas
Douradas
Paços de
Ferreira
Marvão
Bragança
Pinhão
Penhas da
Saúde

Orientação
ventos
dominantes

15,1ºC

Miranda do
Douro

Castelo Rodrigo

Geada (n.º
dias/ano)

1798

Caçarelhos

Fundão

Temp. média
mês mais frio

361

8

Fundão

Temp. média
mês mais quente

55

Portalegre

Casegas

Temp.
média
anual

889

Alegrete
Mogadouro

Evap.
anual
(mm)

35
19
6
7
20

13
25
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Bacias hidrográficas

Hidrografia

1%

Este parâmetro fisiográfico está diretamente relacionado
com a circulação e o escoamento das águas superficiais.
Cerca de 55% da área total do FUNDO encontra-se inserida
na bacia hidrográfica do Rio Douro. A restante área
encontra-se distribuída pelas bacias hidrográficas dos rios
Tejo, Guadiana e Vouga e Mondego.

32%
55%
12%

Douro
Guadiana

Tejo
Vouga e Mondego

Litologia

Classificação de solos - FAO
Cambissolos lepticos
districos

1%

Solos

10%

4%

9%

7%

26%

17%

Areias

Leptossolos liticos
eutricos
Luvissolos haplicos

Granitos
Quartzitos

80%

Xistos

13%
33%

Umbrissolos
endolepticos humicos

Umbrissolos lepticos
haplicos
Umbrissolos lepticos
humicos

Principais espécies do estrato arbóreo
4%

Flora

6%

Pinheiro bravo

3% 2%

Sobreiro

4%

Carvalho negral

6%
7%

Azinheira
60%

7%

Castanheiro

Carvalho americano
Cupressus
Outras resinosas
Outras folhosas

Dada a dispersão geográfica das áreas em estudo e
também a diversidade de condições edáficas e climáticas
existentes, as espécies que compõe o estrato arbustivo e
arbóreo é muito diversificada. Em termos percentuais, o
pinheiro bravo é a espécie mais representativa do estrato
arbóreo, com cerca de 60% da área total.
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Fauna



Neste plano assumem-se como espécies ameaçadas aquelas que possuem estatuto “Criticamente em Perigo”,
“Em perigo” ou “Vulnerável” no sistema de avaliação e de classificação de espécies ameaçadas da UICN e Português.
Com base numa visita de campo, bem como na consulta de bibliografia identificaram-se as espécies de
vertebrados presentes e/ou potencialmente presentes nos núcleos e as que têm estatuto de conservação
“Ameaçado” de acordo com o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005).
Na tabela aparecem a negrito as espécies com estatuto de conservação “Ameaçado”.
Nome científico
PEIXES
Ba rbo-comum
Boga -comum
Boga -do-Norte
Cumba
Es ca l o-do-Norte
Escalo-do-sul
Panjorca
ANFÍBIOS
Rã -de-foci nho-pontia gudo
Rã -i béri ca
Rã -verde
Rel a
Rel a -meri di ona l
Salamadra-lusitânica
Sa l a ma ndra -de-cos tel a s -s a l i entes
Sa l a ma ndra -de-pi ntas -a ma rel a s
Sa po-comum
Sa po-corredor
Sa po-de-unha -negra
Sa po-pa rtei ro-comum
Sa po-pa rtei ro-i béri co
Tri tão-de-ventre-l a ra nja
Tri tão-ma rmora do

ALE CAC CAS CRO FUN FAM LAG MAR MOG PIN

RFR SAB UNH VIN

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA
Nome científico

Fauna

RÉPTEIS
Cá ga do-medi terrâ ni co
Cobra -cega
Cobra -de-á gua -de-col a r
Cobra -de-á gua -vi peri na
Cobra -de-es ca da
Cobra -de-ferra dura
Cobra -de-perna s -penta dá cti l a
Cobra -de-vi dro
Cobra -l i s a -meri di ona l
Cobra -ra tei ra
Fura -pa s tos
La ga rti xa -de-Boca ge
La ga rti xa -de-dedos -dentea dos
La ga rti xa -do-ma to-comum
La ga rti xa -do-ma to-i béri ca
La ga rti xa -i béri ca
La ga rto-de-á gua
Os ga -comum
Sa rdã o
Víbora-cornuda
AVES
Abel ha ruco
Açor
Águi a -ca l ça da
Águi a -cobrei ra
Águi a -d'a s a -redonda
Al véol a -bra nca
Al véol a -ci nzenta
Andori nha -da s -cha mi nés
Andori nha -dá uri ca
Andori nha -dos -bei ra i s
Andori nhã o-pá l i do
Andori nhã o-preto
Andorri nha -da s -rocha s
Bi co-gros s udo
Bufo-rea l
Ca rri ça
Ca rta xo-comum
Cha ma ri z
Cha pi m-a zul
Cha pi m-de-poupa
Cha pi m-preto
Cha pi m-ra bi l ongo
Cha pi m-rea l
Cha s co-ci nzento
Chasco-ruivo
Ci a

ALE CAC CAS CRO FUN FAM LAG MAR MOG PIN
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X
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X
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X
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X
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1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA
Nome científico

Fauna

Codorni z
Coruja -do-ma to
Corvo
Cotovi a -de-poupa
Cotovi a -dos -bos ques
Cotovi a -es cura
Cuco
Cuco-rabilongo
Dom-fa fe
Es crevedei ra -de-ga rga nta -preta
Es torni nho-preto
Fel os a -de-pa po-bra nco
Fel os a -do-ma to
Fel os a -pol i gl ota
Fel os i nha -i béri ca
Ferrei ri nha
Fui nha -dos -juncos
Ga i o
Gra l ha -de-nuca -ci nzenta
Gra l ha -preta
Gua rda -ri os
La verca
Mel ro
Mel ro-d’á gua
Mi l ha fre-preto
Milhafre-real
Mocho-ga l ego
Ógea
Pa pa -a mora s
Pa pa -fi gos
Pa rda l
Pa rda l -es pa nhol
Pa rda l -fra ncês
Pa rda l -montês
Pa to-rea l
Pega -a zul
Penei rei ro
Penei rei ro-ci nzento
Perdi z
Peti nha -dos -ca mpos
Peto-rea l
Pi ca nço-ba rretei ro
Pi ca nço-rea l
Pi ca -pa u-ga l ego
Pi ca pa u-ma l ha do
Pi nta rroxo
Pi nta s s i l go
Pi s co-de-pei to-rui vo
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1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA
Nome científico

Fauna

Pombo-da s -rocha s
Pombo-torca z
Poupa
Ra bi rrui vo-comum
Ra bi rrui vo-de-tes ta -bra nca
Rol a -bra va
Rol a -turca
Rouxi nol -bra vo
Rouxi nol -comum
Tartaranhão-caçador
Tenti l hã o
Torci col o
Tordei a
Tordo-Pi nto
Touti negra -de-ba rrete
Touti negra -de-bi godes
Touti negra -dos -va l a dos
Trepa dei ra
Trepa dei ra -a zul
Tri guei rã o
Verdi l hã o
MAMÍFEROS
Coel ho-bra vo
Corço
Doni nha
Es qui l o
Fui nha
Gato-bravo
Gi neta
Ja va l i
Lebre
Lei rã o
Lobo
Lontra
Mus a ra nho-a nã o
Mus a ra nho-de-á gua
Mus a ra nho-de-dentes -bra ncos -a nã o
Mus a ra nho-de-dentes -bra ncos -gra nde
Mus a ra nho-de-dentes -bra ncos -pequeno
Mus a ra nho-de-dentes -vermel hos
Ouri ço-ca chei ro
Ra pos a
Ra to-do-ca mpo
Sa ca rra bos
Texugo
Toi rã o
Toupei ra
Toupeira-de-água
Vea do
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1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA
Habitats
Parte da área do património natural do FUNDO está sujeita a um estatuto jurídico especial de proteção e gestão, o
que impõe a aplicação de uma gestão territorial e de desenvolvimento local sustentáveis, por forma a garantir a
utilização racional dos valores ali existentes, sem perder de vista os objetivos de conservação da natureza e da
biodiversidade (1.437 hectares integram a Rede Nacional de Áreas Protegidas, 1.215 hectares fazem parte da lista
nacional de sítios de importância comunitária e 66 hectares estão inseridos nas Zonas de Proteção Especial
integrados no processo de constituição da Rede Natura 2000).

REDE NATURA 2000

NIF

REDE NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

Tipo

Designação

ha

%

Designação

ha

%

Alegrete

Sítio

PTCON0007 - São Mamede

516

100%

Caçarelhos

Sítio

PTCON0042 - Minas de St. Adrião

90

57%

Serra de S. Mamede

516

100%

Famalicão

Sítio

PTCON0014 - Serra da Estrela

268

100%

Serra da Estrela

268

100%

Marvão

Sítio

PTCON0007 - São Mamede

242

100%

Serra de S. Mamede

242

100%

Rio Frio

ZPE

PTZPE0037 - Rio Sabor e Maçãs

5

4%

Unhais

Sítio

PTCON0014 - Serra da Estrela

38

8%

Serra da Estrela

411

88%

Vinhais

ZPE e Sítio PTCON0002- Montesinho / Nogueira

62

6%
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1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA
Habitats
De seguida identificam-se os habitats existentes em cada dos NIF. A negrito estão identificados os habitats
prioritários.
NIF

Alegrete

Habitats de interesse comunitário identificados

• 9260 Florestas de Castanea sativa
• 9330 Florestas de Quercus suber
• 91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
• 92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba
• 91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

Caçarelhos

• 9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia
• 9330 Florestas de Quercus suber
• 9230pt2 Carvalhais estremes de Q. pyrenaica
• 6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea
• 91E0*pt1 Amiais ripícolas

Casegas

• 92A0pt4 Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp. Salviifolia
• 4030pt3 Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais
• 5330pt3 Medronhais

Castelo Rodrigo

• 91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
• 6310 Montados de Quercus spp. de folha perene
• 3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da
Callitricho-Batrachion
• 3290 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion
• 4090 Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas
• 5120 Formações montanas de Cytisus purgans

Famalicão

• 6430 Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino
• 91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
• 91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
• 9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica
• 9260 Florestas de Castanea sativa
• 92A0pt2 Salgueirais-choupais de choupos-negros e/ou salgueiros-brancos
• 9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia
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1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA
NIF

Habitats de interesse comunitário identificados
• 9330 Florestas de Quercus suber

Habitats

• 4030pt3 Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais
Fundão

• 9230pt2 Carvalhais estremes de Q. pyrenaica
• 91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
• 91E0*pt1 Amiais ripícolas
• 92A0pt2 Salgueirais-choupais de choupos-negros e/ou salgueiros-brancos

Lagares

• 4030pt3 Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais
• 4030pt3 Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais
• 91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia

Marvão

• 92A0pt2 Salgueirais-choupais de choupos-negros e/ou salgueiros-brancos
• 9260 Florestas de Castanea sativa
• 9330 Florestas de Quercus suber
• 6310 Montados de Quercus spp. de folha perene

Mogadouro

Pinhel

• 9230pt2 Carvalhais estremes de Q. pyrenaica
• 91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
• 3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da
Callitricho-Batrachion
• 91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
• 92A0pt2 Salgueirais-choupais de choupos-negros e/ou salgueiros-brancos
• 91E0*pt1 Amiais ripícolas

Rio Frio

• 91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia

Sabrosa

• 9260 Florestas de Castanea sativa
• 91E0*pt1 Amiais ripícolas

Unhais

• 92A0pt2 Salgueirais-choupais de choupos-negros e/ou salgueiros-brancos
• 92A0pt4 Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp. Salviifolia
• 8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica
• 91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia

Vinhais

• 91E0*pt1 Amiais ripícolas
• 92A0pt2 Salgueirais-choupais de choupos-negros e/ou salgueiros-brancos
• 5330pt3 Medronhais
• 4030pt3 Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais
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1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Alguns habitats identificados: 1 – 4030pt3 Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais (Vinhais); 2 – 8220 Vertentes rochosas
siliciosas com vegetação casmofítica (Vinhais); 3 – 5330pt3 Medronhais (Vinhais); 4 – 9260 Florestas de Castanea sativa (Sabrosa); 5 – 6310
Montados de Quercus spp. de folha perene (Mogadouro); 6 - 6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (Caçarelhos); 7 –
9230pt2 Carvalhais estremes de Q. pyrenaica (Caçarelhos); 8 – 9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia (Castelo Rodrigo); 9 – 91B0
Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia (Pinhel); 10 – 9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (Famalicão);
11 – 91E0*pt1 Amiais ripícolas (Unhais); 12 – 5330pt3 Medronhais (Casegas); 13 – 9330 Florestas de Quercus suber (Fundão); 14 – 9230pt2
Carvalhais estremes de Q. pyrenaica (Fundão); 15 – 92A0pt2 Salgueirais-choupais de choupos-negros e/ou salgueiros-brancos (Fundão)
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1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA
Incêndios florestais
De acordo com a metodologia para a elaboração de cartografia de risco dos PMDFCI, e utilizando a ocupação
futura do uso do solo, elaboraram-se dois mapas:
 Mapa de perigosidade de incêndio florestal – combinando a probabilidade e a suscetibilidade, este mapa
apresenta o potencial de um território para a ocorrência de fogo e permite responder “onde tenho maior
potencial para que o fenómeno ocorra e adquira maior magnitude?”
 Mapa de risco de incêndio florestal – combina as componentes do mapa de perigosidade com as componentes
de dano potencial (vulnerabilidade e valor) para indicar qual o potencial de perda em face da ocorrência de fogo.
Para o cálculo dos valores económicos dos espaços florestais utilizou-se os valores de referência para a
vulnerabilidade e valor económico apresentado no guia técnicos do PMDFCI.

Risco de incêndio

Perigosidade de incêndio

25%

9%

20%

20%

16%
20%

20%
22%

28%

20%

Muito baixa

Baixa

Média

Alta

Muito alta

Muito baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito alto
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2. REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS
Restrições utilidade pública
Relativamente ao uso e fruição das propriedades, foram identificadas as seguintes restrições de utilidade pública:
REN

NIF
ha
Alegrete

RAN
%

ha

%

387,8 75%

Tipo
Sítio

Caçarelhos

2,3

1%

Casegas

26,5

17% 3,1

3,1

Castelo Rodrigo

214,9 61% 14,5 4%

2% Sítio

Designação
PTCON0007 - São
Mamede
PTCON0042 - Minas de
St. Adrião

ha

%

Designação

Serra de S.
515,7 100%
Mamede

89,7

ha

%

208,5 78% 22,8 8% Sítio

Fundão

243,7 51% 84,5 18%

Lagares

80,5

Marvão

242,0 100%

Mogadouro

70,3

27% 91,3 35%

Pinhel

22,1

7% 13,7 4%

57%

PTCON0014 - Serra da
Estrela

Serra da
268,0 100%
Estrela

Sítio

8,6

6% 10,1 7% ZPE

3,1

3%

206,9 44% 98,8 21% Sítio

2492 53% 342

Marcos
Gasodutos
geodésicos
n.º

1

1,4 0,3%

1

1,1

1%

1

2,0

1%

3

9,7

3%

1

0,7 0,1%

2

1

4,7

1%

1

2

2,7

2%

3

1,0

1%

ha

%

1

268,0 100%
1,3 0,3%

PTCON0007 - São
Mamede

242,4 100%

PTZPE0037 - Rio Sabor e
Maçãs
PTCON0014 - Serra da
Estrela
PTCON0002-

5,0

38,5

ZPE e Sítio Montesinho / Nogueira 61,6
7%

Serra de S.
Mamede

242,4 100% Nascente de água
Monóptero de S. Gonçalo

Sabrosa

TOTAL

Linhas de
alta/média
tensão
n.º ha
%

Parque de merendas

Rio Frio

774,4 71%

Designação

515,7 100%

47%

Vinhais

Acesso comunidades
locais

2%

Famalicão

Unhais

Rede Nacional de Áreas
Protegidas

Rede Natura 2000

4%

8%

Serra da
Estrela

411,3

88%

6%

1221 26%

8 12,1 3%
Serro das Penhas Juntas
Cristas Rochosas Senhora
da Saúde

1437

30%

1

1

1,6 0,1%
37

1%

5

1

26

0%

2. REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS
Enquadramento PROF
A região PROF Beira Interior Norte estabelece as orientações para 6 NIF do FUNDO, representando 43% da área
total sob gestão. Com cerca de 35% da área total, está a região Nordeste Transmontano, e com menos
representação aparecem as regiões Alto Alentejo, Tâmega e Douro.
PROF

Duração

Alto Alentejo

2027

Beira Interior Norte

2026

NIF

Corredor ecológico
Área (ha)

%

Alegrete

286,40

56%

Marvão

---

---

Casegas

---

---

Unhais

114,47

25%

Fundão

161,82

34%

Sub-região
homogénea
Serra de São Mamede

Cova da Beira

Raia Norte

Pinhel

---

---

Famalicão

---

---

Estrela

Castelo Rodrigo

176,65

50%

Douro e Côa

Caçarelhos

---

---

Mogadouro

---

---

Rio Frio

3,78

3%

Miranda-Mogadouro

Nordeste
Transmontano

2027

Vinhais

247,01

23%

Tâmega

2027

Lagares

---

---

Xistos durienses

Douro

2027

Sabrosa

---

---

Douro

Distribuição da área do fundo por região
PROF
1.649 ha
35%

173 ha
4%

758 ha
16%

Alto Alentejo
Beira Interior Norte

94 ha
2%

2.044 ha
43%

Douro

Nordeste
Tâmega

Bragança

Cerca de 990 hectares (21%) da área sob gestão encontra-se abrangida por corredores ecológicos, onde os
espaços de refúgio são extremamente importantes tanto para os mamíferos como para as aves, algumas delas em
sérios riscos de extinção.
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2. REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS
Enquadramento PMDFCI
Os PMDFCI contêm as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de
prevenção, incluem a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas
perante a eventual ocorrência de incêndios.
No que diz respeito às Faixas de Gestão de Combustível, foram classificados um total de 183,5 hectares de faixas
com a seguinte descrição:
 Aglomerados (7,1 ha) – faixa exterior de proteção, de largura mínima não inferior a 100 m. A execução destas
faixas é da responsabilidade dos proprietários que detenham os terrenos;
 Edificações (2,1 ha) – faixa de proteção de 50 m à volta das edificações integradas em espaços rurais. A
execução destas faixas é da responsabilidade dos proprietários que detenham os terrenos.
 Rede elétrica (6,3 ha) – faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores das linhas de
transporte e distribuição de energia, acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m (no caso de alta
tensão) e a 7 m (no caso de média tensão) para cada um dos lados. A execução destas faixas é da responsabilidade
da entidade responsável pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em alta ou média tensão;
 Rede viária florestal (63,6 ha) – faixa lateral de terreno confinante à rede viária florestal numa largura não
inferior a 10 m. A execução destas faixas é da responsabilidade dos proprietários que detenham os terrenos. A
Estradas de Portugal (EP) é responsável pela execução da FGC das Estrada Municipais e Nacionais identificadas;
 Rede primária (51,2 ha) – redes primárias de faixas de gestão de combustível, de interesse regional. A
execução destas faixas é da responsabilidade dos proprietários que detenham os terrenos. No entanto alguns
municípios têm-se responsabilizado pela gestão de combustíveis destas faixas;
 Rede terciária (53,1 ha) – redes terciárias de faixas de gestão de combustível, de interesse local, apoiam-se nas
redes viária, elétrica e divisional. A execução destas faixas é da responsabilidade dos proprietários que detenham
os terrenos.
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Enquadramento PDM

Enquadramento ZIF

2. REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS
Das 4 ZIF identificadas, destaca-se a ZIF de Entre Douro e Sousa, na qual o FUNDO é aderente. Esta área
foi submetida a um Plano de Gestão Florestal (PGF) aprovado pela AFN, a 12 de Outubro de 2011 com o
código de aprovação n.º 115TM00120110118
NIF

ZIF

Fundão

Lavacolhos

Lagares

Entre Douro e
Sousa

N.º
Aderente
Registo

Nº Diploma

Distrito

Concelho

Despacho n.º
13899/2009
Portaria n.º
787/2007

Castelo
Branco

Fundão

Porto

Penafiel

Entidade Gestora
PINUS VERDE - Associação de
Desenvolvimento
Associação Florestal do Vale
do Sousa

158

Não

23

Sim

Marvão

181

Não

Despacho n.º
Portalegre
2/2012

Mogadouro

Penas
Róias/Azinhoso

136

Não

Despacho n.º
SILVICONSULTORES - Ambiente e
Bragança Mogadouro
7811/2010
Recursos Naturais, S.A.

Sabrosa

Sabrosa

132

Não

Despacho n.º
Vila Real
4400/2010

Alegrete
Marvão

Marvão

Sabrosa

Terras de Marvão - Associação
de Desenvolvimento Local

AFLODOUNORTE - Associação
Florestal do Vale do Douro
Norte

DRF

Área do NIF
abrangida (ha)

%

Centro

2,07

0,4%

Norte

172,97

100%

39,38

8%

242,29

100%

Norte

60,79

23%

Norte

4,99

5%

Alentejo

O Plano Diretor Municipal para além de estabelecer o modelo de estrutura espacial do território
municipal também define as condicionantes/servidões e restrições de utilidade pública. Para além das
condicionantes relativas à REN e RAN já abordadas, apresenta-se também as condicionantes relativas
aos aproveitamentos hidroagrícolas. Parte da área do núcleo do Fundão encontra-se dentro do domínio
do Perímetro de Rega da Cova da Beira, cuja função é o aproveitamento hidroagrícola. Esta área
encontra-se sujeita à legislação do fomento hidroagrícola através do decreto regulamentar n.º 84/82, de
4 de Novembro onde é estabelecida uma faixa de proteção às condutas de rega. Nesta área são proibidas
as ações de arborização em terreno de uso agrícola beneficiados por obras de fomento hidroagrícola ou
em terrenos para os quais haja projetos de execução já aprovados, com exceção dos solos de classe V, Vi,
Vii de aptidão de regadio, nas condições estabelecidas no D.R. n.º 84/82, de 4 de Novembro.
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2. REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS
Zonas de Caça
As zonas de caça
potenciam o aumento da
biodiversidade na floresta
e favorecem a defesa da
mesma relativamente aos
incêndios, na medida que
originam áreas de
descontinuidade,
fundamentais na
prevenção e combate a
incêndios florestais.
Interessa referir que a
responsabilidade de
implementação das
medidas de ordenamento
e exploração cinegética
não é efetuada pela
Floresta Atlântica, estando
estas a cargo das
respetivas entidades
gestoras

Data

N.º
Portaria

N.º Zona
Caça

Tipo Zona

Alegrete

27-08-2002

1133/02

2760

Municipal

Caçarelhos

08-07-1994

537/94

1582

Associativa

Casegas

20-06-2007

740/07

4615

Municipal

Casegas

28-09-2005

936/05

4106

Municipal

Castelo Rodrigo

16-06-1994

379/94

1287

Associativa

Famalicão

06-09-2007

1090/07

4704

Municipal

Famalicão

08-09-2008

1015/08

4991

Municipal

Famalicão

23-09-2004

1241/04

3729

Associativa

Fundão

14-07-1993 667-Q4/93

1380

Associativa

Fundão

28-07-2008

693/08

4968

Associativa

Marvão

09-03-2002

212/02

2710

Municipal

NIF

Mogadouro

15-07-1992 722-X5/92

1124

Associativa

Pinhel

15-07-1992

722H11/92

1027

Associativa

Rio Frio

23-08-2002

1096/02

2792

Associativa

Unhais

29-09-2004

1264BP/04

3631

Associativa

Unhais

30-06-1994

454/94

1560

Associativa

Unhais

07-04-2009

368/09

5186

Municipal

Vinhais

12-08-2011

DESP
388/11

5779

Municipal

Vinhais

15-07-1992 722-C1/92

1253

Associativa

Vinhais

04-07-2006

4292

Municipal

672/06

Designação da ZC

Entidade gestora

Distrito / Concelho

Unidade
Gestão
Florestal

Portalegre /
Alto Alentejo
PORTALEGRE
Bragança /
Nordeste
ZCA CAÇARELHOS
AS CAÇA E PESCA DE CAÇARELHOS
VIMIOSO
Transmontano
AS CAÇADORES, PESCADORES E
Castelo Branco / Beira Interior
ZCM DE CASEGAS
AGRICULTORES DE CASEGAS
COVILHA
Norte
ZCM DE SOBRAL DE S. GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL
Castelo Branco / Beira Interior
MIGUEL
SOBRALENSE OS GALITO D
COVILHA
Norte
Guarda / F. DE
Beira Interior
ZCA NAVE REDONDA
AS CAÇADORES NAVE REDONDA
CASTELO RODRIGO
Norte
ZCM SAMEIRO E VALE
Guarda /
Beira Interior
JUNTA DE FREGUESIA DO SAMEIRO
DE AMOREIRA
MANTEIGAS
Norte
ZCM DE FERNÃO
JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO
Beira Interior
Guarda / GUARDA
JOANES
JOANES
Norte
ZCA FAMALICÃO DA CL CAÇA E PESCA DE FAMALICÃO DA
Beira Interior
Guarda / GUARDA
SERRA
SERRA
Norte
ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DO
Castelo Branco / Beira Interior
ZCA TELHADO
TELHADO
FUNDAO
Norte
ZCA DO BREJO E
Castelo Branco / Beira Interior
AS CAÇA OS CAFAIOLAS
OUTRAS
FUNDAO
Norte
ZCM VALE DE
CAVALOS

ZCM S SALVADOR DE
ARAMENHA

AS CAÇA E PESCA DE ALEGRETE E
VALE DE CAVALOS

AS CAÇA E PESCA DE S. SALVADOR
DE ARAMENHA

Portalegre /
MARVAO
Bragança /
MOGADOURO

Alto Alentejo

Nordeste
ZCA PENAS ROIAS
AS CAÇA E PESCA DE PENAS ROIAS
Transmontano
Beira Interior
ZCA BOGALHAL II
AS CAÇA E PESCA DO BOGALHAL
Guarda / PINHEL
Norte
AS CAÇA E PESCA DA FREGUESIA DE
Bragança /
Nordeste
ZCA RIO FRIO
RIO FRIO
BRAGANCA
Transmontano
ZCA DE UNHAIS DA
AS CAÇA E PESCA ESTRELA DE
Castelo Branco / Beira Interior
SERRA
UNHAIS DA SERRA
COVILHA
Norte
AS CAÇADORES E PESCADORES DE
Castelo Branco / Beira Interior
ZCA PAUL
PAUL
COVILHA
Norte
ZCM DE TRIGAIS E
Castelo Branco / Beira Interior
JUNTA DE FREGUESIA DA ERADA
TROIANOS
COVILHA
Norte
ZCM DE VALE DE
Nordeste
CAMARA MUNICIPAL DE VINHAIS Bragança / VINHAIS
JANEIRO
Transmontano
ZCA EDROSA E
AS CAÇADORES DO SERRO DE
Nordeste
Bragança / VINHAIS
PENHAS JUNTAS
PENHAS E VILAR
Transmontano
Nordeste
ZCM ERVEDOSA
JUNTA DE FREGUESIA DE ERVEDOSA Bragança / VINHAIS
Transmontano

Direcção
Regional
Florestas
Alentejo
Norte
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Alentejo
Norte
Centro
Norte
Centro
Centro
Centro
Norte
Norte
Norte
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS
Infraestruturas florestais
Rede viária florestal

Faixas Festão Combustível

Pontos de água

O

levantamento de toda a rede viária existente nas áreas sob gestão, permitiu identificar uma rede de
caminhos, estradões e trilhos com uma extensão total aproximada de 442 km. Deste modo, a densidade total de
caminhos nas propriedades é de aproximadamente 94 m/ha. Considera-se que a rede de caminhos, estradões e
trilhos identificada é suficiente e permite satisfazer todos os objetivos de gestão no que diz respeito ao
escoamento das matérias-primas, acessibilidade, vigilância e combate a incêndios florestais.

 A legislação específica em vigor relativamente à defesa da floresta contra incêndios considera como estruturas
de gestão de combustíveis os mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis e a rede de faixas de gestão de
combustíveis. Com efeito as áreas propostas constituem uma rede de parcelas de gestão de combustíveis com
continuidade entre si, que podem ou não ser lineares, pelo que se optou pela designação de Zonas Estratégicas de
Gestão de Combustíveis (ZEGC), englobando faixas e mosaicos.

 Todas as estruturas de armazenamento de água que fazem parte do património em análise foram identificadas.
Algumas destas estruturas, quer pela sua dimensão quer pelas suas características (não são acessíveis nem por
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meios terrestres nem por meios aéreos), não foram classificadas no âmbito dos respetivos PMDFCI.

3. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS
Caracterização socioeconómica
O conjunto de intervenções que dizem respeito à condução dos povoamentos florestais que fazem parte do
património em análise tem, geralmente, como objetivo a produção. No entanto, o FUNDO para além desta função,
também pretende que a gestão dos espaços florestais abranja mais do que a silvicultura pura e tenha uma
carácter mais abrangente de gestão florestal, onde se pressupõe também a existência de uma intervenção ativa
para outros fins que não os produtivos, como a conservação, a proteção e o recreio. Tendo em conta esta
preocupação, procurou-se desenvolver uma análise relativa aos bens e serviços proporcionados pelos espaços
florestais, de acordo com a classificação funcional estabelecida nos PROF.
Classificação funcional da área total do fundo
4000,0
3000,0

Secundária

2500,0

Principal

2000,0
1500,0

1000,0

Enquadramento de zona urbana

Controle invasoras lenhosas

Enquadramento de infra-estruturas

Suporte aos incêndios florestais

Suporte à apicultura

Protecção da rede hidrográfica

Suporte à agricultura

Protecção microclimática

Conservação de recursos genéticos

Produção de cortiça

Produção de resina

Suporte à pastorícia

Produção de fruto

Protecção ambiental

0,0

Produção de recursos silvestres

500,0
Produção de madeira

Área (ha)

3500,0
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS
Caracterização socioeconómica
A norma de gestão florestal FSC® exige a definição de áreas de conservação e zonas de proteção, sem que sejam
dadas (até ao momento) orientações sobre as características que diferenciam estes conceitos. No entanto, a norma
exige que se estabeleça áreas mínimas de conservação e proteção:
As zonas de conservação e áreas de proteção devem ser selecionadas de forma a maximizar o seu contributo para a conservação da biodiversidade.
No seu conjunto, estas áreas devem ser suficiente para garantir a presença continuada das espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção
identificadas; proteger exemplos de ecossistemas em estado natural, e ocupar uma área igual ou superior a 10% da área total da UGF. Pelo menos
5% da área da UGF deve ser gerida de forma a manter ou restaurar à condição do ecossistema natural adequado às condições locais da UGF.

Classificação da área total do fundo por
função principal
15%

4% 0,34%

3%

Produção

Assim, neste PGF usa-se o conceito de áreas de conservação
para áreas estabelecidas para proteger espécies ameaçadas,
habitats prioritários, solos sensíveis, linhas de água ou outros
valores de conservação identificados, e que podem ou não
carecer da implementação de medidas de gestão em benefício
destes valores. As áreas de conservação neste contexto
representam 18% da totalidade da área sob gestão
(correspondem à função conservação e proteção).

Conservação
Proteção
Suporte

Recreio
78%

Usa-se o conceito de áreas de proteção como um tipo especial
de áreas de conservação, (i.e., que são sempre
simultaneamente de conservação) e que carecem de proteção
da interferência/perturbação humana, e cuja gestão é
orientada para o restauro. As áreas de proteção representam
15% da totalidade da área sob gestão.
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS
Caracterização socioeconómica
O Primeiro Fundo Floresta Atlântica reconhece os seguintes direitos de uso tradicional das comunidades locais
relativos à área sob gestão: acesso a enclaves, capelas e caminhos públicos em geral, acesso por caçadores a zonas
de caça que abrangem as UGF. Embora localizadas no exterior das propriedades, pela sua proximidade salientam-se
a Capela de S. Nicolau em Ervedosa, a Capela da Senhora da Saúde em Vale Janeiro, o Parque de Merendas em
Lagares e a Nascente de água em Marvão.
Localizadas no interior do património gerido pelo FUNDO, constam algumas áreas florestais fundamentais para
satisfazer necessidades básicas de comunidades locais ou críticas para a identidade cultural tradicional das
comunidades, nomeadamente:
• Monóptero de São Gonçalo no NIF de Mogadouro
• Serro das Penhas Juntas no NIF de Vinhais (Ervedosa)
• Cristas Rochosas da Senhora da Saúde no NIF de Vinhais (Vale Janeiro)
Na tabela seguinte apresentam-se as principais atividades de recreio e lazer que poderão afetar ou ser afetadas
pelos recursos e serviços do FUNDO:
NIF
Lagares
Unhais

Tipo

Decrição

Parque

Parque de merendas
Lagares TT
Paradela de Guiães TT
Concessão de Pesca da Ribeira de Unhais da Associação de
Caça e Pesca Estrela de Unhais da Serra
Festas religiosas Nossa Senhora da Sáude (Vale Janeiro)
Festas religiosas de S. Nicolau (Ervedosa)
Clube motocross "Javalis do asfalto"
BTT Ervedosa
Clube TT

Desportos radicais
Pesca desportiva
Festas

Vinhais
Desportos radicais
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III.
MODELO DE EXPLORAÇÃO
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1. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA EXPLORAÇÃO
Caracterização dos recursos
0,26%
5% 1%

Uso atual do solo
0,06%

Floresta

8%

Matos e pastagens
espontâneas
Agricultura
Improdutivos
Águas interiores
Áreas sociais
86%

Uso atual do solo
Agricultura
5,2%

Mato
8,1%

Improdutivos
0,4%

Áreas sociais
0,1%

Galeria ripícola
2,3%

Outras resinosas
5,4%

Pinheiro bravo
49%

Outras folhosas
7,7%
Azinheira
5,1%
Castanheiro madeira
5,3%
Sobreiro
5,7%

Águas interiores
0,3%

Carvalho negral
5,8%

Cerca de 86% da área total sob gestão encontrase ocupada por espaços florestais (4.503
hectares), 8% de matos e pastagens espontâneas
(384 hectares) e 5% de espaços agrícolas (244
hectares). Os espaços com vocação e uso
agrícola estão localizados nos núcleos de
Fundão, Pinhel, Castelo Rodrigo e Unhais. Os
improdutivos, áreas sociais e águas interiores
representam, no conjunto, menos de 2% da
totalidade da área em análise.

Os espaços florestais das propriedades são
ocupados por 2.296 hectares de pinheiro bravo
puro ou em consociação (49%), 269 hectares de
sobreiro (6%), 273 hectares de carvalho negral
(6%), 239 hectares de azinheira (5%) e 250
hectares de castanheiro (5%). As outras folhosas
representam cerca de 7,5% da área total sob
gestão e as outras resinosas cerca de 5,4%. As
galerias ripíciolas representam 107 hectares ou
seja 2,3% da área total sob gestão.
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1. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA EXPLORAÇÃO
Caracterização dos recursos
A introdução de espécies não indígenas é considerada uma das principais causas de perda de biodiversidade, contrariando o equívoco
generalizado de que a um maior número de espécies na natureza corresponde a uma maior diversidade biológica. Por outro lado, a
introdução de algumas espécies não indígenas e a sua exploração revelam-se como fatores importantes para o desenvolvimento da
economia nacional. Dos povoamentos cuja escolha da espécie foi da responsabilidade da atual entidade gestora do património do
FUNDO, nenhuma apresenta um risco ecológico, ou seja um impacte negativo potencial, susceptível de causar uma modificação
significativa nos ecossistemas. Caso existam evidências de invasão ou de outros impactes ecológicos adversos significativos, essa espécie
será eliminada da área sob gestão e de todos os outros locais onde esta regenerou na sequência das plantações efetuadas.
A seleção das espécies instaladas nos povoamentos incidiu fundamentalmente sobre três aspetos: as características climáticas, as
características edáficas e a fisiografia. Estas permitem definir o potencial produtivo, as espécies mais adequadas e ainda as técnicas a
utilizar. Assim, com base nos limiares edafo-ecológicos conhecidos, foi selecionada, a espécie florestal mais apta para cada local.

Espécie

Nome comum

Origem

Temperatura
média anual ou
Limiares de
temperatura

Precipitação
média anual

Altimetria

Solos
Solos ligeiros, siliciosos,
frescos e profundos, mesmo se
pedregosos
Solos profundos, bem arejados
e com lençol freático
permanente
Solos frescos da base das
encostas e junto às linhas de
água

Pseudotsuga menziesii

Pseudotsuga

América do Norte

8 - 9 ºC

800 - 1200 mm

700 - 1600 m

Híbridos de Populus trichocarpa,
Populus deltoides, Populus nigra,
Populus canadiensis

Choupo

Euro-americana

Prefere climas
temperados ou
temperados frios

> 500 mm

< 1000 m

Chamaecyparis lawsoniana

Cipreste de Lawson

Estados Unidos da
América

5 - 11 ºC

1000 - 2250 mm

< 1500 m

Pinus nigra

Pinheiro larício

Sul Europa

9 - 13 ºC

> 800 mm

400 - 1600 m

Solos com profundidade mínima
de 30 a 40 cm, não compactos

Eucalyptus globulus

Eucalipto

Austrália

12 ºC

> 600 mm

< 500 m

Solos argilosos, siliciosos,
soltos e profundos

Cupressus lusitanica

Cipreste do Buçaco

México

-10 a 42 ºC

> 400 mm

não limitante

Arenitos e calcários e derivados
de rochas eruptivas, em
particular granitos e dioritos

Cupressus sempervirens

Cipreste comum

Bacia do Mediterrâneo

-10 a 42 ºC

800 - 1000 mm

< 2000 m

Quercus rubra

Carvalho americano

América do Norte

4 - 15 ºC

650 - 2000 mm

< 1300 m

Evita solos arenosos muito
solos
Excepto solos alagadiços
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1. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA EXPLORAÇÃO
Objetivos da exploração
Tendo em consideração a valorização dos produtos florestais, o enquadramento social do uso da terra e as
restrições de ordem técnica e legal, definiram-se 10 objetivos gerais para a gestão das áreas que fazem parte do
património do FUNDO:

 Garantir a conservação, a valorização económica e a utilização sustentável dos recursos naturais que fazem
parte das áreas sob gestão, salvaguardando a sua biodiversidade;
 Promover a gestão florestal sustentável e a certificação tanto da gestão florestal como dos produtos florestais;
 Adequar a distribuição da floresta de produção às zonas com maior potencial produtivo para produtos lenhosos,
nomeadamente nas áreas com elevada potencialidade para o desenvolvimento de povoamentos de pinheiro bravo
e outras resinosas e de folhosas de madeira nobre (carvalho, nogueira, castanheiro e outras espécies de folhosas);
 Promover a multifuncionalidade dos espaços florestais através da produção de produtos não lenhosos,
nomeadamente a cortiça, a resina, a castanha, o medronho, a noz, a amêndoa, a avelã, os cogumelos, os frutos
silvestres e o mel;
 Fomentar modelos de silvicultura que permitam uma maior diversificação e valorização dos produtos florestais;
 Adequar a gestão dos espaços florestais aos objetivos de conservação dos habitats, de fauna e da flora
classificados;
 Promover a compatibilização do uso agrícola e florestal;
 Ocupar a totalidade dos espaços não arborizados e com vocação florestal com espécies que apresentem bom
potencial produtivo;
 Conservar o património florestal em bom estado, da diversidade biológica, geológica e paisagística de cada
região PROF e dos seus habitats naturais, com especial atenção para as áreas protegidas;
 Defender e prevenir as áreas florestais sob gestão das ameaças que constituem os fogos florestais, as pragas, as
doenças e as invasoras lenhosas.
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1. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA EXPLORAÇÃO
Inventário florestal

 O inventário florestal existente para as áreas sob gestão do Fundo basearam-se na amostragem sistemática
onde foram selecionados aleatoriamente os pontos para inventário de acordo com a intensidade pré-definida para
cada parcela e tendo como base o manual de campo da AFN “Instruções para o trabalho de campo do Inventário
Florestal Nacional IFN 2005/2006”. Estes inventários terão uma periodicidade aproximada de 5 anos.

 Tendo em consideração os resultados dos inventários florestais, nomeadamente o volume lenhoso existente e a
expetativa de produção futura, as taxas de exploração para cada povoamento não excederão a capacidade de
renovação dos povoamentos, ou seja a intensidade de exploração será compatível com a capacidade da floresta de
se renovar, adequando o ciclo de corte com o tempo de restabelecimento do volume de produto extraído da
floresta. Para além disso, será sempre que viável, garantida a promoção da regeneração natural da floresta através
da adoção de um sistema silvícola e de exploração adequado.

 As técnicas de exploração de baixo impacto serão sempre utilizadas e estudadas no sentido de diminuir esses
danos, em função da gestão florestal sustentável. Essas práticas consistirão numa atividade planeada, usando
técnicas que causam baixo impacto, aumentando o rendimento das operações de exploração florestal. A utilização
de equipamentos mais modernos (forwarders equipados com cabeças processadoras) permite ter tempos de
operação menores com menores impactos no solo e habitats.

 O equipamento de exploração florestal a utilizar consistirá sempre que possível na utilização do processador e
caso não seja possível serão utilizados meios motomanuais.
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É provável que este alto valor
de conservação exista no País?

NÃO

O AVC não está
presente

SIM/TALVEZ

O presente Programa de gestão da
Biodiversidade pretende cumprir
com a norma FSC ® de Gestão
Florestal para Portugal (FSC-STDPRT-01-2012), nomeadamente no
que diz respeito aos requisitos
específicos dos princípios 6 –
Impacte Ambiental e 9 –
Manutenção de Florestas de Alto
Valor
de
Conservação.
Na
identificação de cada um dos AVC
recorreu-se à árvore de decisão
sugerida pela PROFOREST.

Existe alguma ferramenta
nacional para identificar
florestas prioritárias para o
AVC?
Que atributos
podem ajudar a
identificar o AVC?

SIM

NÃO
Parte ou totalidade da UGF
está identificado como de AVC,
nas ferramentas disponíveis?

A UGF contém
algum dos atributos
considerados?

NÃO

SIM

SIM
A ferramenta disponível que
identifica a UGF como
prioritária é adequada? Está
atualizado?
SIM

O AVC não está
presente

Considera-se a
presença do AVC

O AVC está
identificado na UGF

Qual é a área de floresta
necessária para manter o
AVC?

Delimitação da FAVC
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A identificação de florestas de alto valor de conservação (FAVC) é feita de acordo com os seguintes atributos
(AAVC):
•AAVC1 - Áreas nas quais se encontra uma concentração significativa de valores de biodiversidade global, regional
ou nacional (p.e. endemismos, espécies ameaçadas, áreas protegidas)
•AAVC2 - Áreas florestais extensas, ao nível da paisagem, com relevância global, regional ou nacional, onde
ocorrem, em padrões naturais de distribuição e abundância, populações viáveis da maioria, ou de todas as
espécies (p.e. áreas de montado com presença de aves rapina e outras espécies características) que ocorreriam
naturalmente
•AAVC3 - Áreas incluídas ou que contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção (p.e. castinçais
da Serra de Monchique, charcos mediterrânicos temporários)
•AAVC4 - Áreas que fornecem serviços ambientais básicos em situações críticas (p.e. proteção de bacias
hidrográficas, controlo de erosão e conservação do solo)
•AAVC5 - Áreas essenciais para suprir as necessidades básicas de comunidades locais (p.e. subsistência, saúde)
•AAVC6 - Áreas críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades locais (áreas de importância
cultural, ecológica, económica ou religiosa, identificadas em conjunto com estas comunidades).
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AVC (ou elemento de AVC)

Aplicabilidade

Justificação da não aplicabilidade/ Atributo do AVC

AVC A Concentrações de biodiversidade significativas a nível global, regional ou nacional
AVC A.1. Área s cl a s s i fi ca da s

Aplicável

Há pa tri móni o a bra ngi do na rede funda menta l de cons erva çã o da na tureza
conforme i denti fi ca do na Ta bel a 2
AVC A.2 Es péci es a mea ça da s
Aplicável
Há ocorrênci a de es péci es de vertebra dos com ca tegori a “Vul nerá vel ”,
“Cri ti ca mente em peri go” ou “Em peri go”
AVC A.3 Gra ndes fl ores ta s à es ca l a da
Nã o Apl i cá vel Em Portuga l há pouca s fl ores ta s cuja es ca l a s eja s i gni fi ca ti va a nível gl oba l ,
pa i s a gem, s i gni fi ca ti va s a nível
regi ona l ou na ci ona l ; a l ém di s s o na UGF nã o es tá i ncl uída numa fl ores ta
gl oba l , regi ona l / na ci ona l
des te ti po.
AVC B Áreas florestais incluídas ou que incluem ecossistemas raros ou ameaçados
Aplicável

Ocorrem os s egui ntes ha bi ta ts de i nteres s e comuni tá ri o pri ori tá ri os :
• 91E0* Fl ores ta s a l uvi a i s de Al nus gl uti nos a e Fra xi nus excel s i or
(Ca ça rel hos e Fa ma l i cã o)
• 91E0*pt1 Ami a i s ri pícol a s (Ca s ega s , Fundã o, Pi nhel , Unha i s e Vi nha i s )
• 6220* Subes tepes de gra mínea s e a nua i s da Thero-Bra chypodi etea
(Ca ça rel hos )
AVC C Florestas críticas para bacias hidrográficas ou controlo de erosão
AVC C.1 Fl ores ta s críti ca s pa ra ba ci a s
hi drográ fi ca s

Nã o Apl i cá vel

AVC C.2 Fl ores ta s críti ca s pa ra
control o de eros ã o

Nã o Apl i cá vel

Uma fl ores ta que cobre pa rte s i gni fi ca ti va da ba ci a dum ri o que tem el eva do
ri s co de provoca r i nunda ções des truti va s pode s er críti ca pa ra a prevençã o
de i nunda ções e por i s s o s er cons i dera da uma FAVC.
Toda s a s á rea s podem potenci a l mente s ofrer a l guma eros ã o, ma s
frequentemente a extens ã o ou ri s co s ã o mui to ba i xa s e a s cons equênci a s
s ã o pouco i mporta ntes . Na l guns ca s os , porém, a s fl ores ta s previ nem a
eros ã o, des l i za mentos de terra ou a va l a nches em á rea s onde a s
cons equênci a s , em termos de perda de á rea produti va , da nos a
ecos s i s tema s ou perda de vi da s huma na s s ã o s evera s . Nã o é o ca s o da UGF.

AVC D Áreas florestais fundamentais para satisfazer necessidades básicas de comunidades locais ou críticas para a identidade cultural tradicional das
comunidades
AVC D.1 Área s fl ores ta i s
funda menta i s pa ra s a ti s fa zer
neces s i da des bá s i ca s de
comuni da des l oca i s

AVC D.2 Área s fl ores ta i s críti ca s pa ra
a i denti da de cul tura l tra di ci ona l da s
comuni da des

Nã o Apl i cá vel

Aplicável

Es te va l or vi s a proteger a s ubs i s tênci a e s egura nça bá s i ca s de comuni da des
l oca i s dependentes da fl ores ta , que reti ra m des ta qua nti da des
s ubs ta nci a i s e i ns ubs ti tuívei s de rendi mento, a l i mento ou outros
benefíci os . Apl i ca -s e a pena s a neces s i da des bá s i ca s : uma fl ores ta onde a s
pes s oa s ca ça m es s enci a l mente pa ra fi ns recrea ti vos ma s que nã o
dependem da ca ça pa ra comer nã o cons ti tui uma FAVC s egundo es te cri téri o.
Em Portuga l nã o exi s tem comuni da des l oca i s dependentes da fl ores ta pa ra
s a ti s fa zer neces s i da des bá s i ca s .
Es ta s á rea s i ncl uem l oca i s rel i gi os os ou s a gra dos , á rea s com ves tígi os
hi s tóri cos , onde há us o frequente de produtos fl ores ta i s pa ra fi ns a rtís ti cos
ou tra di ci ona i s , l oca i s com a s s oci a ções hi s tóri ca s , e á rea s com el eva do
va l or es téti co ou recrea ti vo. Na UGF fora m i denti fi ca da s a s s egui ntes á rea s
com pa tri móni o a rqueol ógi co e cul tura l rel eva nte:
• Monóptero de Sã o Gonça l o no NIF de Moga douro
• Serro da s Penha s Junta s no NIF de Vi nha i s (Ervedos a )
• Cri s ta s Rochos a s da Senhora da Sa úde no NIF de Vi nha i s (Va l e Ja nei ro)

42

2. 1. PROGRAMA DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE



Apesar de existir património abrangido na rede fundamental de conservação da natureza e de estarem
presentes espécies ameaçadas, não foi possível definir áreas de nidificação/ alimentação/ hibernação/ refúgio com
importância indiscutível para a conservação das espécies em causa e por isso, passíveis de serem classificadas como
FAVC.

Relativamente aos habitats de interesse comunitário prioritários, consideramos que não constituem uma parte
crítica da paisagem florestal dada a sua muito reduzida dimensão e por isso também optou-se por não as classificar
como FAVC.

Tendo em consideração a consulta às partes interessadas realizada e à natureza crítica para a identidade cultural
tradicional das comunidades, classificaram-se como FAVC as seguintes áreas:

1.

MONÓPTERO DE S. GONÇALO NO NIF DE MOGADOURO

2.

SERRO DAS PENHAS JUNTAS NO NIF DE VINHAIS (ERVEDOSA)

3.

CRISTAS ROCHOSAS DA SENHORA DA SAÚDE NO NIF DE VINHAIS (VALE JANEIRO)
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Florestas de Alto Valor de Conservação (FAVC)
MONÓPTERO DE S. GONÇALO NO NIF DE MOGADOURO



A 5 de Dezembro de 2011, o Monóptero de S. Gonçalo situado na freguesia de Penas Róias, concelho de
Mogadouro foi classificado como monumento de interesse público (MIP).Foi também fixada uma zona
especial de proteção (ZEP). Esta zona pretende garantir que eventuais projetos na zona circundante ao
monumento respeitem o destaque do monóptero e garantam a permanência de um ambiente "tranquilo".

O monóptero de S. Gonçalo constitui um exemplar barroco de grande raridade, sem função rigorosa
atribuída.

A

FAVC delimitada corresponde à zona especial de proteção (ZEP) do monóptero, constituída por
carvalhais de Quercus pyrenaica e Quercus rodundifolia, por uma galeria ripícola com freixos e amieiros e
também por uma recente plantação de choupo na área agrícola com parecer favorável da Direção Regional
de Cultura do Norte.
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MONÓPTERO DE S. GONÇALO NO NIF DE MOGADOURO
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SERRO DAS PENHAS JUNTAS NO NIF DE VINHAIS (ERVEDOSA)

Florestas de Alto Valor de Conservação (FAVC)



O Serro das Penhas Juntas em Ervedosa (Vinhais) constituí um afloramento rochoso com um carácter geológico
particular e complexo integrado no maciço ultrabásico de Bragança-Vinhais. Apresenta também uma flora e uma
vegetação muito características, onde aparecem alguns endemismos, limitados na maior parte a estas pequenas
zonas ultrabásicas, como sejam a cravina, a arméria e as herbáceas Festuca brigantina e Avenula lusitanica.

Do lado Oeste domina uma das raras aberturas naturais na crista quartzítica, que permitem um acesso facilitado
entre as duas vertentes das Serra, e que é denominada de Portelo Formoso. Nesta portela natural existem ainda os
restos, bastante degradados, de uma estrutura tipo fojo, para caçar lobos ou javalis. No sopé da crista, virada a
Norte, existem alguns derrubes de estruturas, de cronologia e funcionalidade indeterminadas, de acesso e deteção
difícil pela densa vegetação que cobre a zona. Poderá eventualmente tratar-se de um povoado mineiro, relacionado
com a exploração mineira de que há vestígios no Serro de Penhas Juntas.

A grande crista quartzítica do Serro das Penhas Juntas encontra-se excluída da área de arrendamento do Baldio
de Ervedosa. No entanto a vertente que dá continuidade ao afloramento rochoso, ocupado também por grandes
áreas de urzais foi delimitado como FAVC.
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SERRO DAS PENHAS JUNTAS NO NIF DE VINHAIS (ERVEDOSA)
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2. 1. PROGRAMA DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE
Florestas de Alto Valor de Conservação (FAVC)

CRISTAS ROCHOSAS DA SENHORA DA SAÚDE NO NIF DE
VINHAIS (VALE JANEIRO)



As cristas rochosas da Senhora da Saúde, sobranceiras à sede da freguesia datam da Idade do Ferro e situamse numa crista quartzítica, com excelentes condições de defesa naturais e com uma posição geo-estratégica
muito boa. Apesar da construção do Santuário de Nossa Senhora da Saúde, ainda é possível detetar materiais da
Idade do Ferro, como fragmentos cerâmicos.

A festa de Nossa Senhora da Saúde realiza-se numa capela situada num morro com 780 m de altitude, numa
área confinante com o NIF de Vinhais (Vale Janeiro). Trata-se da festa mais importante da aldeia e decorre no
último Domingo de Agosto, sendo antecedida por 9 dias de novena. Trata-se de uma festa muito conhecida, por
isso verifica-se a afluência de peregrinos oriundos de todo o distrito e até de Espanha, que aproveitam o dia para
cumprir as suas promessas, dar esmolas, comer as merendas, conversar com os amigos e dar um pé de dança.

Para esta FAVC também se delimitou o afloramento rochoso que se encontra integrado no maciço ultrabásico
de Bragança-Vinhais.
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CRISTAS ROCHOSAS DA SENHORA DA SAÚDE NO NIF DE VINHAIS (VALE JANEIRO)
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Áreas de conservação e proteção
NIF

UG

Talhão

Ocupação
predominante

T109
Carvalho negral
T114
Lameiros
Caçarelhos Caçarelhos
--Galeria ripícola
Casegas
--Galeria ripícola
Casegas
T101
Azinheira
T102
Azinheira
Castelo
T113
Azinheira
Quinta da Serra
T114
Azinheira
Rodrigo
T115
Azinheira
--Galeria ripícola
Famalicão da Serra --Galeria ripícola
Famalicão
Fragusto
--Galeria ripícola
T201
Carvalho negral
Chabouco
T202
Carvalho negral
--Galeria ripícola
T109
Sobreiro x Pbravo
Fundão
T110 e T111 Sobreiro
Telhado
T121
Mato
--Galeria ripícola
--Recursos hídricos
T112
Mato
Lagares
Lagares
--Galeria ripícola
T114
Mato
Marvão
Marvão
--Galeria ripícola
T101
C.negral x Azinheira
Carvalho negral
Mogadouro Tapada da Nogueira T102
--Galeria ripícola
T117
Mato
Qta
de
Santo
Antão
Pinhel
--Galeria ripícola
Rio Frio
--Galeria ripícola
Rio Frio
T122
Mato
Quinta da Vargem
--Galeria ripícola
Unhais
T211
Mato
Erada
--Galeria ripícola
T109
Medronheiro
Edrosa
T110
Mato
--Galeria ripícola
T210
Afloramento rochoso
Vinhais
Ervedosa
T210
Mato
--Galeria ripícola
Vale Janeiro
T314
Afloramento rochoso

Habitat

Características

FAVC

9230pt2
6220*, 9230pt2, 91B0
91B0, 9130, 92A0, 91E0*
91E0*pt1, 92A0pt4
6310
6310
6310
6310
6310
91B0
91B0, 91E0*, 92A0pt2, 3260
91B0, 91E0*, 92A0pt2, 3260
9230pt2
9230pt2
----9330
4030pt3
91B0, 91E0*pt1, 92A0pt2
--4030pt3
4030pt3
4030pt3
91B0, 92A0pt2
6310
9230pt2
91B0, 3260
--91B0, 92A0pt2, 91E0*pt1
91B0
--91E0*pt1, 92A0pt2, 92A0pt4
----5330pt3, 4030pt3
4030pt3
91B0, 91E0*pt1, 92A0pt2
4030pt3, 8220
4030pt3
91B0, 91E0*pt1, 92A0pt2
4030pt3, 8220

Steppi ng s tone
Steppi ng s tone
Corredor ecol ógi co s ecundá ri o
Corredor ecol ógi co s ecundá ri o
Steppi ng s tone
Steppi ng s tone

C
C
C+P
C+P
C+P
C+P
C+P
C+P
C+P
C+P
C+P
C+P
C+P
C+P
C+P
C
C+P
C+P
C+P
C+P
C
C+P
C
C+P
ZEP Monóptero S. Gonça l o
C+P
C+P
ZEP Monóptero S. Gonça l o
C+P
C
C+P
C+P
C
C+P
C
C+P
C
C
C+P
Serro da s Penha s Juntas
C+P
C+P
C+P
Cri s tas Rochos a s Sra Sa úde C+P

Corredor ecol ógi co
Corredor ecol ógi co
Corredor ecol ógi co
Steppi ng s tone
Steppi ng s tone
Corredor ecol ógi co
Steppi ng s tone
Steppi ng s tone
Steppi ng s tone
Corredor ecol ógi co
Corredor ecol ógi co
Steppi ng s tone
Corredor ecol ógi co
Steppi ng s tone
Corredor ecol ógi co
Steppi ng s tone
Steppi ng s tone
Corredor ecol ógi co
Steppi ng s tone
Corredor ecol ógi co
Corredor ecol ógi co
Steppi ng s tone
Corredor ecol ógi co
Steppi ng s tone
Corredor ecol ógi co
Steppi ng s tone
Steppi ng s tone
Corredor ecol ógi co
Steppi ng s tone
Steppi ng s tone
Corredor ecol ógi co
Steppi ng s tone

s ecundá ri o
s ecundá ri o
s ecundá ri o

s ecundá ri o

pri má ri o
s ecundá ri o
s ecundá ri o
s ecundá ri o

s ecundá ri o
pri má ri o
s ecundá ri o
pri má ri o
s ecundá ri o

s ecundá ri o

s ecundá ri o

Tipo Área
7,70
17,53
1,79
15,42
26,54
156,92
0,99
1,03
11,31
3,79
8,00
3,75
12,64
78,52
0,27
26,00
4,39
18,79
16,87
3,58
4,79
0,89
11,52
2,15
59,12
119,26
2,92
36,29
3,59
2,37
0,85
12,72
4,30
0,46
19,36
7,23
5,03
63,26
35,64
26,98
10,28

Total 844,86
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Áreas de conservação e proteção
NIF

Caçarelhos
Casegas
Castelo Rodrigo
Famalicão

Fundão

Habitats

Marvão

Mogadouro

Rio Frio
Unhais

Vinhais

Conectividade Naturalidade
1

3

1

3

1

2

X

X

X

X

X

Ga l eri a ri pícol a

X

X

X

X

X
X

Bos que de a zi nhei ra

X
X

Ga l eri a ri pícol a

X

Bos que de s obrei ro

X

Sobrei ro x Pbra vo

X

Bos que de ca rva l ho negra l

X

Ga l eri a ri pícol a

X

Ma to

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

Bos que de quercínea s

X

X

X

X

X

Bos que de ca rva l ho negra l

X

X

X

X

X

Ma to

X
X

X
X

Ga l eri a ri pícol a

X

X

Ga l eri a ri pícol a

X

X

Ma to

X

Ga l eri a ri pícol a

X

X

X

X

X

Medronhei ro

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

Ma to

X

X

X
X

X
X

Afl ora mentos rochos os

Ga l eri a ri pícol a

X

X

NA

X
X

X
X

3
X

X

X
X

X

Ga l eri a ri pícol a

X

X
X

X

X

X

X

Ga l eri a ri pícol a e cha rca s
Ma to

X

X

Ga l eri a ri pícol a

X

2

X

Ga l eri a ri pícol a

X

2

Objectivos PSRN

La mei ros

Ga l eri a ri pícol a
Pinhel

Habitats
interesse
comunitário
1
2
3

Bos que de ca rva l ho negra l

Ma to

Lagares

Espécies
ameaçadas
1
2
3

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2. 1. PROGRAMA DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE
BOSQUE DE CARVALHO NEGRAL
Área de:
Conservação e Proteção
Distribuição na UGF:
Caçarelhos, Chaboucos, Mogadouro
Valor(es) de Conservação:
Presença de habitats naturais e seminaturais de interesse comunitário:

9230pt2 Carvalhais estremes de Quercus pyrenaica.
Espécies ameaçadas ou endémicas:

Potencial presença das seguintes espécies de anfíbios: Sapo-parteiro-ibérico Alytes cisternasii (endemismo ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de répteis: Víbora-cornuda Vipera latastei (Vulnerável)

Potencial presença das seguintes espécies de aves: Milhafre-real Milvus milvus (Criticamente em perigo), Açor Accipiter gentilis (Vulnerável), Ógea Falco subbuteo
(Vulnerável), Cuco-rabilongo Clamator glandarius (Vulnerável)

Potencial presença das seguintes espécies de mamíferos: Musaranho-de-dentes-vermelhos Sorex granarius (Endemismo ibérico), Quirópteros, Gato-bravo Felis
silvestris Vulnerável), Lobo Canis lupus (Em Perigo)
Data de identificação:
Junho 2012
Descrição dos atributos de VC: Justificação classificação:
A área de ocupação do carvalhal estreme de Q. pyrenaica encontra-se fortemente reduzida por ação antrópica; os carvalhais maduros são extremamente raros. O bosque de
carvalho-negral é uma área de alimentação e de refúgio não só para as espécies ameaçadas mas também para as restantes espécies protegidas, sendo um dos ecossistemas
com maior biodiversidade, a nível nacional. Em Chaboucos e também Mogadouro, existe duas manchas com cerca de 100 ha de bosque estreme de Q. pyrenaica em muito
bom estado de conservação, o que torna esta AC muito interessante. Em Caçarelhos aparecem algumas parcelas com carvalho negral estreme, aparecendo também nas
bordaduras dos lameiros.
Principais ameaças:

Fogo

Corte raso

Arborizações no âmbito de programas de apoio à florestação

Dominância absoluta do sistema de exploração por talhadia simples. Este sistema de exploração é muito desfavorável porque seleciona negativamente as melhores e
maiores árvores para corte
Orientações de gestão para a

Privilegiar a regeneração natural
Área de Conservação
Evitar cortes rasos
(adaptadas do PSRN2000, do 

Controlar a invasão de espécies indesejáveis
PROF’s e avaliadas

Aproveitar as clareiras existentes, permitindo manter habitats de transição
no terreno):

Numa perspetiva de gestão ao nível do povoamento optar pela estrutura irregular, pois proporciona maior diversidade estrutural ao facilitar a coexistência do corte e
da regeneração, numa dinâmica que mantém sensivelmente constante a capacidade de acolhimento do povoamento

Promover a substituição da exploração tradicional de talhadia simples, por sistemas de exploração de alto-fuste com revoluções mais alargadas e produção de
materiais lenhosos de alto valor acrescentado

Limpeza do sub-coberto arbustivo e herbáceo: a. Só se deve efetuar para reduzir significativamente o risco de incêndio. b. Promover a gestão de matos compatível
com a manutenção dos seus valores florísticos devendo proceder-se a limpezas por manchas ou faixas. c. Deve ser dada preferência ao corta-mato ou motoroçadora,
uma vez que elimina a parte aérea da vegetação concorrente, sem danificar o sistema radicular das árvores.

Não realizar desbastes de grau médio e forte; limitar a intervenção produtiva aos cortes de higiene e sanidade e de regulação da composição e aos desbastes de grau
leve, repetindo-os quando necessário

Manter sobre o solo resíduos lenhosos grosseiros – segmentos de troncos e ramos – pois isso favorece a abundância e riqueza de insetos, répteis, anfíbios, aves
insectívoras e pequenos mamíferos

Manter árvores longevas e mortas de pé pois podem beneficiar uma comunidade bastante diversificada de insetos, aves e pequenos mamíferos

Planear as intervenções florestais para os períodos menos críticos do ponto de vista da sobrevivência da fauna, como o da reprodução. Se possível, deixar certas zonas
do povoamento livres de perturbação, a fim de respeitar as necessidades em tranquilidade dos animais
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2. 1. PROGRAMA DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE
BOSQUE DE AZINHEIRA
Área de:
Distribuição na UGF:

Conservação e Proteção
Castelo Rodrigo

Valor(es) de Conservação:

Presença de habitats naturais e seminaturais de interesse comunitário:

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene
Espécies ameaçadas ou endémicas:

Potencial presença das seguintes espécies de anfíbios: Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi (endemismo ibérico), Sapo-parteiro-ibérico Alytes
cisternasii (endemismo ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de aves: Milhafre-real Milvus milvus (Criticamente em perigo), Tartaranhão-caçador Circus pygargus (Em perigo)

Potencial presença das seguintes espécies de mamíferos: Musaranho-de-dentes-vermelhos Sorex granarius (endemismo ibérico), Toupeira Talpa occidentalis,
Quirópteros, Gato-bravo Felis silvestris (Vulnerável), Lobo Canis lupus (Em Perigo), (os quirópteros não foram inventariados, por isso, não são referenciados as
espécies arborícolas passíveis de ocorrer na zona, contudo, devido ao número elevado de espécies com estatuto de ameaçado, será adotada uma posição
conservadora na proteção deste grupo)

Data de identificação:

Junho 2012

Descrição dos atributos de
VC:

Justificação classificação:
O bosquete de Q. rodtundifolia em Castelo Rodrigo apresenta-se bem conservado, com um grau de alteração antrópica moderado e um grau pouco significativo de
invasão por arbustos heliófilos.

Envelhecimento e desadensamento por ausência de regeneração, stress funcional;

Pragas e doenças;

Sobrepastoreio;

Desinteresse por parte dos agentes económicos, consequente adensamento e reconversão em sobreiral ou azinhal.

Arborização estreme ou em consociação com espécies estranhas ao montado (e.g. Pinus sp. pl.).

Incêndios nos montados densos.

Principais ameaças:

Orientações de gestão para a
Área de Conservação

(adaptadas do PSRN2000, do 
PROF’s e avaliadas

no terreno):







Promover e ordenar a regeneração natural, gerindo o adensamento de parcelas do montado.
Ordenar o pastoreio.
Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora, permitindo uma maior
diversidade.
Limpeza do sub-coberto arbustivo e herbáceo: a. Só se deve efetuar para reduzir significativamente o risco de incêndio. b. Promover a gestão de matos
compatível com a manutenção dos seus valores florísticos devendo proceder-se a limpezas por manchas ou faixas. c. Deve ser dada preferência ao corta-mato ou
motoroçadora, uma vez que elimina a parte aérea da vegetação concorrente, sem danificar o sistema radicular das árvores.
Manter sobre o solo resíduos lenhosos grosseiros – segmentos de troncos e ramos – pois isso favorece a abundância e riqueza de insetos, répteis, anfíbios, aves
insectívoras e pequenos mamíferos.
Manter árvores longevas e mortas de pé pois podem beneficiar uma comunidade bastante diversificada de insetos, aves e pequenos mamíferos.
Durante as intervenções florestais, em caso de deteção de um ninho ocupado deverá ser deixada uma zona de segurança livre de atividade, a fim de não
perturbar a área de nidificação.
Planear as intervenções florestais para os períodos menos críticos do ponto de vista da sobrevivência da fauna, como o da reprodução. Se possível, deixar certas
zonas do povoamento livres de perturbação, a fim de respeitar as necessidades em tranquilidade dos animais.
Recuperação de carvalhais degradados (arbustivos e/ou de baixo grau de cobertura do estrato arbóreo), nomeadamente através de: condução das árvores de
regeneração natural (limpezas e podas); eliminação do pastoreio; redução do risco de incêndio.
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2. 1. PROGRAMA DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE
BOSQUE DE QUERCÍNEAS
Área de:
Distribuição na UGF:
Valor(es) de Conservação:

Data de identificação:

Conservação e Proteção. FAVC – ZEP Monóptero de S. Gonçalo
Mogadouro
Presença de habitats naturais e seminaturais de interesse comunitário:

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene
Espécies ameaçadas ou endémicas:

Potencial presença das seguintes espécies de anfíbios: Tritão-de-ventre-laranja Triturus boscaii (endemismo ibérico), Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi
(endemismo ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de aves: Milhafre-real Milvus milvus (Criticamente em perigo), Açor Accipiter gentilis (Vulnerável), Ógea Falco subbuteo
(Vulnerável), Cuco-rabilongo Clamator glandarius (Vulnerável)

Potencial presença das seguintes espécies de mamíferos: Musaranho-de-dentes-vermelhos Sorex granarius (endemismo ibérico), Quirópteros, Gato-bravo Felis silvestris
(Vulnerável), Lobo Canis lupus (Em Perigo), (os quirópteros não foram inventariados, por isso, não são referenciados as espécies arborícolas passíveis de ocorrer na zona,
contudo, devido ao número elevado de espécies com estatuto de ameaçado, será adotada uma posição conservadora na proteção deste grupo)
Junho 2012

Descrição dos atributos de VC: Justificação classificação:
Os bosques de quercíneas são áreas de alimentação e de refúgio não só para as espécies ameaçadas mas também para as restantes espécies protegidas, sendo um dos
ecossistemas com maior biodiversidade, a nível nacional.
A AC de Mogadouro está em bom estado de conservação, e consiste num bosque misto de Q pyrenaica e Q. ilex, em variados graus de dominância relativa.
Principais ameaças:

Envelhecimento e desadensamento por ausência de regeneração, stress funcional;

Pragas e doenças;

Conversão dos carvalhais de Q. pyrenaica;

Sobrepastoreio;

Descortiçamento durante a época de dependência dos quirópteros arborícolas.
Orientações de gestão para a 
Promover e ordenar a regeneração natural, gerindo o adensamento de parcelas do montado.
Área de Conservação

Ordenar o pastoreio.
(adaptadas do PSRN2000, do

Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora, permitindo uma maior diversidade.
PROF’s e avaliadas

Limpeza do sub-coberto arbustivo e herbáceo: a. Só se deve efetuar para reduzir significativamente o risco de incêndio. b. Promover a gestão de matos compatível com
no terreno):
a manutenção dos seus valores florísticos devendo proceder-se a limpezas por manchas ou faixas. c. Deve ser dada preferência ao corta-mato ou motoroçadora, uma
vez que elimina a parte aérea da vegetação concorrente, sem danificar o sistema radicular das árvores.

Manter sobre o solo resíduos lenhosos grosseiros – segmentos de troncos e ramos – pois isso favorece a abundância e riqueza de insetos, répteis, anfíbios, aves
insectívoras e pequenos mamíferos.

Manter árvores longevas e mortas de pé pois podem beneficiar uma comunidade bastante diversificada de insetos, aves e pequenos mamíferos.

Durante as intervenções florestais, em caso de deteção de um ninho ocupado deverá ser deixada uma zona de segurança livre de atividade, a fim de não perturbar a
área de nidificação.

Planear as intervenções florestais para os períodos menos críticos do ponto de vista da sobrevivência da fauna, como o da reprodução. Se possível, deixar certas zonas
do povoamento livres de perturbação, a fim de respeitar as necessidades em tranquilidade dos animais.

Recuperação de carvalhais degradados (arbustivos e/ou de baixo grau de cobertura do estrato arbóreo), nomeadamente através de: condução das árvores de
regeneração natural (limpezas e podas); eliminação do pastoreio; redução do risco de incêndio.

Melhoria dos sistemas de exploração do carvalhal (Q. pyrenaica) de produção, promovendo a substituição da exploração tradicional por talhadia simples, por sistemas
de exploração de alto-fuste com revoluções mais alargadas e produção de materiais lenhosos de alto valor acrescentado (o sistema de exploração de alto-fuste só é
rentável em boas estações).

Desenvolvimento de bosques climácicos de Q. pyrenaica.

Para salvaguardar a tranquilidade do ambiente que rodeia o monóptero de S. Gonçalo serão evitados trabalhos e trânsito com máquinas pesadas e veículos que causem
perturbação aos visitantes e de que alguma forma possam por em causa a estabilidade da construção.
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2. 1. PROGRAMA DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE
BOSQUE DE SOBRO
Área de:
Distribuição na UGF:
Valor(es) de Conservação:

Conservação e Proteção
Fundão - Telhado
Presença de habitats naturais e seminaturais de interesse comunitário:

9330 Florestas de Quercus suber
Espécies ameaçadas ou endémicas:


Data de identificação:
Descrição dos atributos de
VC:
Principais ameaças:

Orientações de gestão para a
Área de Conservação
(adaptadas do PSRN2000, do
PROF’s e avaliadas
no terreno):

Ógea Falco subbuteo (Vulnerável)


Quirópteros (Vulnerável)

Gato-bravo Felis silvestris (Vulnerável)
Junho 2012
Justificação classificação:
Bosques de sobreiro em vários estados de evolução. Estas manchas funcionam como stepping stones promovendo a ligação entre as linhas de água, aumento a capacidade
de dispersão de diversas espécies faunísticas, mas também promovem a heterogeneidade na paisagem, promovendo o aumento da biodiversidade.

Alteração do uso do solo;

Incêndios;


Planeamento florestal desadequado, incluindo: aceiramento abusivo; desmatação” do sub-bosque para prevenção de incêndios, como medida de ordenamento
cinegético, etc.; substituição por arborizações com espécies florestais de crescimento rápido;





Características culturais atávicas (limpeza dos sobreirais como prova de cuidado);
Escassez de informação sobre a naturalidade e o valor do habitat para a conservação.
Interditar alterações ao uso do solo na área de ocupação do habitat, e.g. expansão do uso agrícola, florestação com espécies de crescimento rápido e expansão
urbana.



Executar medidas orientadas para a prevenção e a redução de risco de incêndio.



Reforçar a fiscalização sobre a deposição de resíduos na área de ocupação do habitat.



Deve ser garantida a minimização dos fatores de ameaça mais diretos (cortes, devassa, perturbação do sub-bosque, destruição parcial ou total);



Se o sobreiral estiver invadido por árvores exóticas ou espontâneas ecologicamente alheias a este habitat, estas devem ser removidas;



Nas manchas em regeneração, o processo de estabelecimento da dominância de árvores deve ser facilitado pelo desbaste seletivo de varas muito densas e
indivíduos muito juntos ou dominados, favorecendo os maiores;



Deve ser preservada, na medida do possível, a orla natural de matagal alto (medronhal, carrascal, etc.) pois esta estrutura faz parte do sistema vegetacional do
bosquete, protegendo da ação microclimática da insolação e vento, assim como de herbívoros e da vegetação heliófila ou nitrófila agressiva, tendente a invadir o
interior do bosque;



Redução de risco de incêndio, nomeadamente através da limpeza de caminhos e de orlas arbustivas, redução do grau de cobertura da vegetação arbustiva subserial
vizinha por métodos mecânicos, criação de pontos de água e abertura de aceiros.
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2. 1. PROGRAMA DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE
SOBREIRO x PBRAVO
Área de:
Distribuição na UGF:
Valor(es) de Conservação:

Data de identificação:
Descrição dos atributos de
VC:
Principais ameaças:

Orientações de gestão para a
Área de Conservação
(adaptadas do PSRN2000, do
PROF’s e avaliadas
no terreno):

Conservação
Fundão - Telhado
Espécies ameaçadas ou endémicas:

Ógea Falco subbuteo (Vulnerável)

Quirópteros (Vulnerável)

Gato-bravo Felis silvestris (Vulnerável)
Junho 2012
Justificação classificação:
Constitui uma área de refúgio e alimentação para várias espécies, é importantes para a caça, apicultura e promove a heterogeneidade da paisagem fomentando uma maior
biodiversidade faunística e florística.

Alteração do uso do solo;

Incêndios;



Planeamento florestal desadequado, incluindo: aceiramento abusivo; desmatação” do sub-bosque para prevenção de incêndios, como medida de ordenamento
cinegético, etc.; substituição por arborizações com espécies florestais de crescimento rápido;





Características culturais atávicas (limpeza dos sobreirais como prova de cuidado);
Escassez de informação sobre a naturalidade e o valor do habitat para a conservação.
Interditar alterações ao uso do solo na área de ocupação do habitat, e.g. expansão do uso agrícola, florestação com espécies de crescimento rápido e expansão
urbana.



Executar medidas orientadas para a prevenção e a redução de risco de incêndio.



Reforçar a fiscalização sobre a deposição de resíduos na área de ocupação do habitat.



Deve ser garantida a minimização dos fatores de ameaça mais diretos (cortes, devassa, perturbação do sub-bosque, destruição parcial ou total);



Se o sobreiral estiver invadido por árvores exóticas ou espontâneas ecologicamente alheias a este habitat, estas devem ser removidas;



Nas manchas em regeneração, o processo de estabelecimento da dominância de árvores deve ser facilitado pelo desbaste seletivo de varas muito densas e indivíduos
muito juntos ou dominados, favorecendo os maiores;



Deve ser preservada, na medida do possível, a orla natural de matagal alto (medronhal, carrascal, etc.) pois esta estrutura faz parte do sistema vegetacional do
bosquete, protegendo da ação microclimática da insolação e vento, assim como de herbívoros e da vegetação heliófila ou nitrófila agressiva, tendente a invadir o
interior do bosque;



Redução de risco de incêndio, nomeadamente através da limpeza de caminhos e de orlas arbustivas, redução do grau de cobertura da vegetação arbustiva subserial
vizinha por métodos mecânicos, criação de pontos de água e abertura de aceiros.
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2. 1. PROGRAMA DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE

LAMEIROS
Área de:
Distribuição na UGF:
Valor(es) de Conservação:

Conservação
Caçarelhos
Presença de habitats naturais e seminaturais de interesse comunitário:

6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

9230pt2 Carvalhais estremes de Quercus pyrenaica.

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
Espécies ameaçadas ou endémicas:

Potencial presença das seguintes espécies de répteis: Lagartixa-ibérica Podarcis hispânica (endemismo ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de aves: Milhafre-real Milvus milvus (Criticamente em perigo), Ógea Falco subbuteo (Em perigo)

Potencial presença das seguintes espécies de mamíferos: Musaranho-de-dentes-vermelhos Sorex granarius (endemismo ibérico), Toupeira Talpa occidentalis,
Quirópteros, Gato-bravo Felis silvestris (Vulnerável), Lobo Canis lupus (Em Perigo), (os quirópteros não foram inventariados, por isso, não são referenciados as
espécies arborícolas passíveis de ocorrer na zona, contudo, devido ao número elevado de espécies com estatuto de ameaçado, será adotada uma posição
conservadora na proteção deste grupo)

Data de identificação:

Junho 2012

Descrição dos atributos de
VC:

Justificação classificação:
Em Caçarelhos os lameiros integram comunidades herbáceas dominadas por gramíneas anuais e/ou perenes submetidas a uma pressão variável de pastoreio e também
zonas de forte regeneração de Q pyrenaica, e/ou freixial resultante do abandono dos lameiros, e consequente alargamento das sebes tradicionais de freixo nesta zona para
ocupar todo o antigo lameiro.

Progressão sucessional.

Principais ameaças:

Orientações de gestão para a
Área de Conservação
(adaptadas do PSRN2000, do
PROF’s e avaliadas
no terreno):



Destruição física do habitat através da construção de infraestruturas.





Redução do pastoreio extensivo.
Invasão por flora exótica.
Promoção da atividade pastoril.



Controlo de invasoras e gestão de matos.



Gestão de matos, através de métodos que não perturbem o solo.



Definição de áreas de exclusão à implementação de infraestruturas.



Manter o pastoreio compatível com a capacidade forrageira do lameiro, preservando os valores florísticos.
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2. 1. PROGRAMA DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE
MEDRONHAL
Área de:
Distribuição na UGF:

Conservação
Vinhais

Valor(es) de Conservação:

Presença de habitats naturais e seminaturais de interesse comunitário:

5330pt3 Medronhais

4030pt3 Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais
Espécies ameaçadas ou endémicas:

Potencial presença das seguintes espécies de anfíbios: Salamandra-lusitânica Chioglossa lusitanica (Vulnerável e endemismo ibérico), Tritão-de-ventre-laranja Triturus
boscaii (endemismo ibérico), Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galaganoi (endemismo ibérico), Sapo-parteiro-ibérico Alytes cisternasii (endemismo ibérico), Rãibérica Rana iberica (endemismo ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de répteis: Lagarto-de-água Lacerta schreiberi (endemismo ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de mamíferos: Gato-bravo Felis silvestris (Vulnerável), Lobo Canis lupus (Em Perigo), (os quirópteros não foram
inventariados, por isso, não são referenciados as espécies arborícolas passíveis de ocorrer na zona, contudo, devido ao número elevado de espécies com estatuto de
ameaçado, será adoptada uma posição conservadora na protecção deste grupo)

Data de identificação:

Junho 2012
Justificação classificação:
Em Vinhais esta AC é caracterizada por matagais altos dominados por Arbutus unedo de características pré-florestais e por diferentes combinações, de Erica umbellata, E.
australis subsp. pl.,
Halimium alyssoides, H. ocymoides, Pterospartum tridentatum subsp. pl., Ulex airensis, U. australis
subsp. welwitschianus, U. jussiaei subsp. jussiaei, U. micranthus e/ou U. minor. Está também localizada ao longo das linhas de água, onde por vezes a vegetação é mais
desenvolvida, podendo incluir muito medronho, alguns já com porte arbóreo. Em Vinhais o medronhal também constitui comunidades permanentes edafoxerófilas nas
encostas rochosas ou cristas.

Desmatação orientada para proteção contra incêndios

Descrição dos atributos de
VC:

Principais ameaças:

Orientações de gestão para a
Área de Conservação
(adaptadas do PSRN2000, do
PROF’s e avaliadas
no terreno):



Pastoreio.




Incêndios florestais.
Condicionar as operações de desmatação.



Regular a atividade pastoril na vizinhança deste habitat;



Executar medidas preventivas dos incêndios florestais: rede de vigilância; existência de rede viária nas matas para fácil acesso de bombeiros e sapadores; instalação
de pontos de água; aceiramento de faixas corta-fogo nas imediações das manchas pré-climácicas;



Fomentar a regeneração natural de medronheiro, quercíneas e outras espécies autóctones;



A exploração dos medronhais para colheita de medronho é compatível com a conservação do habitat, se para tal não se proceder à desmatação total.
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MATO
Área de:
Distribuição na UGF:

Conservação e Proteção
Fundão, Lagares, Marvão, Pinhel, Unhais e Vinhais

Valor(es) de Conservação:
Presença de habitats naturais e seminaturais de interesse comunitário:

4030pt3 Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais
Espécies ameaçadas ou endémicas:

Potencial presença das seguintes espécies de anfíbios: Salamandra-lusitânica Chioglossa lusitanica (Vulnerável e endemismo ibérico), Tritão-de-ventre-laranja
Triturus boscaii (endemismo ibérico), Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galaganoi (endemismo ibérico), Sapo-parteiro-ibérico Alytes cisternasii (endemismo
ibérico), Rã-ibérica Rana iberica (endemismo ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de répteis: Lagarto-de-água Lacerta schreiberi (endemismo ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de mamíferos: Gato-bravo Felis silvestris (Vulnerável), Lobo Canis lupus (Em Perigo), (os quirópteros não foram
inventariados, por isso, não são referenciados as espécies arborícolas passíveis de ocorrer na zona, contudo, devido ao número elevado de espécies com estatuto
de ameaçado, será adotada uma posição conservadora na proteção deste grupo)
Data de identificação:

Junho 2012

Descrição dos atributos de
VC:

Justificação classificação:
Matos baixos, de elevado grau de cobertura, dominados por nanofanerófitos. Dominância ou co-dominância, em diferentes combinações, de Erica umbellata, E. australis
subsp. pl., Halimium alyssoides, H. ocymoides, Pterospartum tridentatum subsp. pl., Ulex airensis, U. australis subsp. welwitschianus, U. jussiaei subsp. jussiaei, U.
micranthus e/ou U. minor. Constitui uma área de refúgio e alimentação para várias espécies, é importantes para a caça, apicultura e promove a heterogeneidade da
paisagem fomentando uma maior biodiversidade faunística e florística.

Principais ameaças:





Plantas invasoras, sobretudo a Acacia dealbata, A. Melanoxylon;
Progressão sucessional;
Aumento da severidade dos incêndios.



Controlar as invasoras;



Condicionar a progressão sucessional com fogo controlado com ciclos de recorrência que evitem a acumulação excessiva de combustível;



Promover a pastorícia extensiva de percurso, caso seja possível.

Orientações de gestão para a
Área de Conservação
(adaptadas do PSRN2000, do
PROF’s e avaliadas
no terreno):
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GALERIAS RIPÍCOLAS
Área de:
Distribuição na UGF:
Valor(es) de Conservação:

Conservação e Proteção
Caçarelhos, Casegas, Castelo Rodrigo, Famalicão, Fundão, Lagares, Marvão, Mogadouro, Pinhel, Rio Frio, Unhais e Vinhais
Presença de habitats naturais e seminaturais de interesse comunitário:

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia

92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba

91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion
Espécies ameaçadas ou endémicas:

Potencial presença das seguintes espécies de peixes: Escalo-do-Sul Squalius pyrenaicus (Vulnerável, endemismo ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de anfíbios: Salamandra-lusitânica Chioglossa lusitanica (Vulnerável e endemismo ibérico), Tritão-de-ventre-laranja
Triturus boscaii (endemismo ibérico), Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galaganoi (endemismo ibérico), Sapo-parteiro-ibérico Alytes cisternasii (endemismo
ibérico), Rã-ibérica Rana iberica (endemismo ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de répteis: Lagarto-de-água Lacerta schreiberi (endemismo ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de aves: Chasco-ruivo Oenanthe hispanica (Vulnerável)

Potencial presença das seguintes espécies de mamíferos: Musaranho-de-dentes-vermelhos Sorex granarius (endemismo ibérico),Toupeira Talpa occidentalis
(endemismo ibérico), Gato-bravo Felis silvestris (Vulnerável), Quirópteros
Data de identificação:
Junho 2012
Descrição dos atributos de VC: Justificação classificação:
As galerias ripícolas e a área adjacentes são áreas de importância para morcegos e peixes com estatuto de ameaçado e funcionam como corredor ecológico para diversos
grupos faunísticos, como os anfíbios e quirópteros.
Principais ameaças:

A destruição da vegetação ripícola - nomeadamente associada a ações de limpeza, extração de inertes e aumento das áreas agricultadas.

Corte de árvores dominantes.

Limpeza mecânica de linhas de água.

A poluição resultante de descargas de efluentes não tratados de origem urbana e de unidades de pecuária, a par com fontes de poluição difusa devidas à
intensificação da utilização de pesticidas e fertilizantes na agricultura cria situações de elevada eutrofização do meio, com a consequente perda da qualidade da
água, podendo levar a situações de elevada toxicidade, com maior repercussão nos períodos de estiagem.

Pisoteio e pastoreio intensivo, ou em zonas localizadas de acesso à linha de água. Provocam a erosão e degradação das margens, destruindo a vegetação e
contribuindo para a destruição das condições de habitat favoráveis à ocorrência dos peixes.
Orientações de gestão para a 
Minimizar as intervenções e as mobilizações de solo nas imediações das mesmas.
Área de Conservação

Proteger as margens das linhas de água e outras massas de água, promovendo a conservação e/ou recuperação da vegetação ripícola autóctone. Em caso de
(adaptadas do PSRN2000, do
necessidade de ações ativas de restauro explorar a possibilidade de enraizamento no local de estacas das espécies com fácil propagação vegetativa.

Orientar os trabalhos de consolidação das margens, limpeza do leito e corte de vegetação marginal na perspetiva da manutenção das condições ecológicas, da
PROF’s e avaliadas
no terreno):
promoção da infiltração e da prevenção de incêndios. Deve manter-se o máximo de vegetação espontânea, procedendo, contudo, à limpeza manual dos silvados.

Remover espécies vegetais exóticas.

Manter árvores longevas e mortas de pé pois podem beneficiar uma comunidade bastante diversificada de insetos, aves e pequenos mamíferos.

Nas linhas de água permanentes, e do ponto de vista da proteção das margens, é importante que não haja intervalos na vegetação. Estes intervalos devem ser
preenchidos com novas árvores ou corre-se o risco de desviar o curso da água.

Reduzir o uso de fertilizantes, pesticidas ou outros químicos nas áreas adjacentes.

Planear as intervenções florestais para os períodos menos críticos do ponto de vista da sobrevivência da fauna, como o da reprodução. Se possível, deixar certos
troços livres de perturbação, a fim de respeitar as necessidades em tranquilidade dos animais.

Salvaguardar de pastoreio áreas consideradas mais sensíveis, de forma a manter as características de habitat favoráveis à ocorrência dos peixes.
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AFLORAMENTOS ROCHOSOS
Área de:
Distribuição na UGF:

Conservação e Proteção. FAVC – Serro das Penhas Juntas e Cristas Rochosas Senhora da Saúde
Vinhais

Valor(es) de Conservação:
Presença de habitats naturais e seminaturais de interesse comunitário:

4030pt3 Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais

8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica
Espécies ameaçadas ou endémicas:

Potencial presença das seguintes espécies de répteis: Lagarto-de-água Lacerta schreiberi (endemismo ibérico), Lagartixa-ibérica Podarcis hispanica (endemismo
ibérico)

Potencial presença das seguintes espécies de mamíferos: Musaranho-de-dentes-vermelhos Sorex granarius (endemismo ibérico),Toupeira Talpa occidentalis
(endemismo ibérico), Toupeira-de-água Galemys pyrenaicus (vulnerável), Gato-bravo Felis silvestris (Vulnerável), Lobo Canis lupus (Em Perigo), (os quirópteros não
foram inventariados, por isso, não são referenciados as espécies arborícolas passíveis de ocorrer na zona, contudo, devido ao número elevado de espécies com
estatuto de ameaçado, será adotada uma posição conservadora na proteção deste grupo)
Data de identificação:
Descrição dos atributos de
VC:

Junho 2012
Justificação classificação:
Os afloramentos rochosos siliciosos, ácidos a ultrabásicos, fissurados e colonizados por comunidades
casmofíticas têm um escasso grau de cobertura e uma composição florística muito variável. É um habitat com interesse para espécies fissurícolas e rupícolas, destacando-se o
grupo de quirópteros, que potencialmente poderão usar a área como abrigo. Por outro lado trata-se de áreas com importante valor para a identidade cultural das
comunidades locais.

Principais ameaças:

Orientações de gestão para a
Área de Conservação
(adaptadas do PSRN2000, do
PROF’s e avaliadas
no terreno):




Degradação do habitat com função de abrigo.
A perturbação humana em zonas de reprodução e durante os períodos mais sensíveis, provocada por atividades agro-silvícolas, cinegéticas, turismo e lazer.



Destruição direta do habitat, nomeadamente através de: construções; aterros; abertura ou alargamento de estradas; exploração de inertes; arborização.



Definir medidas de salvaguarda com restrições espacio-temporais para minimizar os efeitos da perturbação das atividades humanas como a festa de Nossa Senhora
da Saúde em Agosto e outras atividades agro-silvo-pastoris, cinegéticas, de turismo e lazer, etc. Estas medidas, para além de outras, deverão incluir a sinalização dos
valores a manter no caso de atividades que poderão causar algum tipo de dano.



Condicionar alterações ao uso do solo na área de ocupação, nomeadamente: abertura ou alargamento de vias e caminhos; aterros; construção; exploração de inertes;
arborização.
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Barbus comizo
Cumba
Fenologia:
Residente, endemismo ibérico
Estatuto de
conservação Em perigo
nacional:
Ocorre em rios ou ribeiras, permanentes ou intermitentes, geralmente em cursos
de água de ordem elevada, em zonas mais profundas. Supõe-se que esta espécie
Habitat:
efectue migrações sazonais, e que para desovar necessite de águas com alguma
velocidade de corrente, substrato de cascalho e sem ensombramento
Distribuição
Chabouco – Ribeira da Meimoa
na UGF:
• A poluição resultante de descargas de efluentes não tratados a par da utilização
de pesticidas e fertilizantes agrícolas intensivamente;
• Sobre-exploração dos recursos hídricos;
Ameaças:
• Regularização dos sistemas hídricos;
• Extracção de materiais inertes;
• Destruição da vegetação ribeirinha;
• Introdução ou expansão de espécies animais não autóctones.
Orientações • Promover a conservação e/ou recuperação da vegetação ribeirinha autóctone;
de gestão:
• Controlar introduções furtivas de espécies animais não autóctones;
• Controlo e tratamento de efluentes, corrigir os impactos derivados das obras
hidráulicas.
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Chondrostoma arcasii
Panjorca
Fenologia:
Residente, endemismo iberica
Estatuto de
conservação Em perigo
nacional:
Ocorre em lagos e rios de montanha, preferindo a coluna de água próxima da
zona de corrente. Os juvenis surgem em zonas de pouca corrente e
Habitat:
profundidade, mudando para zonas com mais corrente e de maior
profundidade. Os juvenis ocupam em zonas pouco profundas com vasa,
próximas da margem.
Distribuição
Vinhais – Rio Rabaçal
na UGF:
• A poluição resultante de descargas de efluentes não tratados a par da
utilização de pesticidas e fertilizantes agrícolas intensivamente;
• Sobre-exploração dos recursos hídricos;
Ameaças:
• Regularização dos sistemas hídricos;
• Extracção de materiais inertes;
• Destruição da vegetação ribeirinha;
• Introdução ou expansão de espécies animais não autóctones.
Orientações • Promover a conservação e/ou recuperação da vegetação ribeirinha
de gestão:
autóctone;
• Controlar introduções furtivas de espécies animais não autóctones;
• Controlo e tratamento de efluentes, corrigir os impactos derivados das obras
hidráulicas.
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Squalius pyrenaicus
Escalo-do-sul
Fenologia:
Residente, endemismo iberica
Estatuto de
conservação Em perigo
nacional:
Ocorre em lagos e rios de montanha, preferindo a coluna de água próxima da
zona de corrente. Os juvenis surgem em zonas de pouca corrente e
Habitat:
profundidade, mudando para zonas com mais corrente e de maior
profundidade. Os juvenis ocupam em zonas pouco profundas com vasa,
próximas da margem.
Distribuição
Vinhais – Rio Rabaçal
na UGF:
• A poluição resultante de descargas de efluentes não tratados a par da
utilização de pesticidas e fertilizantes agrícolas intensivamente;
• Sobre-exploração dos recursos hídricos;
Ameaças:
• Regularização dos sistemas hídricos;
• Extracção de materiais inertes;
• Destruição da vegetação ribeirinha;
• Introdução ou expansão de espécies animais não autóctones.
Orientações • Promover a conservação e/ou recuperação da vegetação ribeirinha
de gestão:
autóctone;
• Controlar introduções furtivas de espécies animais não autóctones;
• Controlo e tratamento de efluentes, corrigir os impactos derivados das obras
hidráulicas.
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Chioglossa lusitanica
Salamandra lusitânica
Fenologia:
Residente, endemismo iberica
Estatuto de
conservação Vulnerável
nacional:
Ocorre principalmente em zonas montanhosas, junto a ribeiros de água corrente com
Habitat:
vegetação abundante nas margens e atmosfera saturada de humidade.
Distribuição
Potencialmente em Vinhais, Rio Frio, Caçarelhos, Sabrosa, Famalicão, Casegas,
na UGF:
Fundão, Ribeira de Unhais da Serra
Perda, fragmentação e degradação do habitat devido:
• À poluição dos cursos de água por efluentes industriais, domésticos e agrícolas;
• À destruição dos habitats circundantes dos rios e ribeiros, em particular a vegetação
ribeirinha;
Ameaças:
• À agricultura intensiva;
• À substituição das florestas caducifólias por florestas de produção de espécies não
indígenas;
• À urbanização desordenada.
Orientações
• Proteger as margens das linhas de água, promovendo a conservação e/ou
de gestão:
recuperação da vegetação ribeirinha autóctone, sem prejuízo das limpezas
necessárias ao adequado escoamento;
• Remover espécies vegetais exóticas.
• Orientar os trabalhos de consolidação das margens, limpeza do leito e corte de
vegetação marginal na perspectiva da manutenção das condições ecológicas, da
promoção da infiltração e da prevenção de incêndios, devendo estas últimas
preocupações estender-se a toda a área de drenagem;
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Vipera latastei
Víbora-cornuda
Fenologia:
Residente
Estatuto de
conservação Vulnerável
nacional:
Ocupa zonas rochosas de montanha, preferindo as encostas declivosas com
Habitat:
matos densos, mas também ocorre em áreas florestais com cobertura
arbustiva.
Distribuição Cristas rochosas de S. Julião, Alegrete, Casegas, Figueira de Castelo Rodrigo,
na UGF:
Marvão, Rio Frio, Unhais e Vinhais
Perda, fragmentação e degradação do habitat por acção antropogénica devido
a:
• Incêndios florestais;
Ameaças:
• silvicultura intensiva;
• aproveitamento dos solos para fins agrícolas;
• desenvolvimento urbano e implantação de infra-estruturasviárias.
Orientações • Conservar as sebes e muros de pedra que delimitam os lameiros e terrenos
de gestão:
agrícolas;
• Conservar as áreas florestais autóctones;
• Sensibilização do público no sentido de desmistificar as superstições que a
envolvem.
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Milvus milvus
Milhafre-real
Fenologia:
Residente e Invernante
Estatuto de
conservação Criticamente Em Perigo
nacional:
Típico de regiões planas e planálticas, nidifica em montados de sobro ou de azinho,
pinhais, relativamente abertos e bosquetes de folhosas (cortinas de abrigo,
compartimentação e matas ribeirinhas), onde cria, associados a grandes vales ou
Habitat:
outras áreas planas e abertas, com terrenos de cerealicultura e pecuária extensivas,
lameiros, pastagens, matos e áreas humanizadas (arredores de povoações,
explorações agro-pecuárias de bovinos e ovinos, lixeiras, estradas), onde caça.
Distribuição
Montados de quercíneas em Caçarelhos, Figueira de Castelo Rodrigo e Mogadouro
na UGF:
• O abate a tiro;
• O uso de veneno;
Ameaças:
• A ingestão de pequenos animais vítimas de pesticidas, como roedores;
• O corte de maciços florestais ou de árvores isoladas de grande porte;
• Abandono da agricultura tradicional;
Orientações
• Adequar o corte de maciços florestais ou de árvores isoladas de grande porte nas
de gestão:
áreas mais importantes para a conservação da espécie;
• Aumentar a disponibilidade alimentar associada às explorações agropecuárias
através da criação e gestão de campos de alimentação de aves necrófagas;
• Reduzir o uso de pesticidas;
• Sensibilização dos caçadores à presença da espécie e importância da sua protecção.
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Circus pygargus
Tartaranhão-caçador
Fenologia:
Estival nidificante
Estatuto de
conservação Em Perigo
nacional:
Áreas onde predomina a cerealicultura extensiva, biótopos de nidificação são
Habitat:
as searas de trigo e aveia, pastagens ou pousios, trigo de regadio.
Distribuição
na UGF:
Nas áreas agrícolas e culturas forrageiras de Figueira de Castelo Rodrigo
• A actividade da ceifa pode levar à destruição directa dos ninhos e também
torná-los mais vulneráveis aos predadores;
• A intensificação da agricultura através de monoculturas cerealíferas resulta
Ameaças:
na redução do mosaico agrícola com decréscimo da diversidade de habitat
consequente disponibilidade alimentar e áreas para a reprodução;
• O aumento da utilização de agro-químicos;
• A florestação das terras agrícolas resulta na perda de habitat.
Orientações • Atrasar o corte de pastagem de forma a salvaguardar as crias e os ovos;
de gestão:
• Assinalar o ninho, vedando-o numa área de 10x10 metros, de modo que a
ceifa não perturbe ou destrua o ninho.
• Reduzir o uso de pesticidas;
• Não florestar terrenos agrícolas;
• Sensibilização dos caçadores à presença da espécie e importância da sua
protecção.
83

2. 1. PROGRAMA DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE

Accipiter gentilis
Açor
Fenologia:
Residente
Estatuto de
conservação Vulnerável
nacional:
O principal habitat de nidificação do açor é composto por pinhaisbravos
adultos e possuidores de árvores de grande porte, por bosques e bosquetes de
folhosas autóctones (e.g. carvalhais maduros) e, por vezes, em eucaliptais.
Habitat:
Circundantes às formações arbóreas onde nidifica, encontram-se terrenos
abertos e ato, culturas agrícolas pastagens, onde tende a caçar perto das orlas.
Evita as paisagens demasiado compartimentadas ou demasiado contínuas.
Distribuição
Nos bosques de folhosas de Casegas
na UGF:
• Destruição do habitat por incêndios, reconversão de pinhal por eucalipto;
• Corte de povoamentos onde a espécie nidifica;
Ameaças:
• Abate directo, destruição de ninhos e roubo de crias;
• Envenenamento indirecto por pesticidas e metais pesados.
Orientações • Promoção de espaços florestais diversificados;
de gestão:
• Reflorestação com folhosas autóctones e conservação de bosques de
carvalhos;
• Sensibilização dos caçadores à presença da espécie e importância da sua
protecção.
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Falco subbuteo
Ógea
Fenologia:
Estival nidificante
Estatuto de
conservação Vulnerável
nacional:
Ocorre principalmente em paisagens mistas de pequenos bosques (pinhais, carvalhais
e bosquetes ripícolas), e de terrenos abertos (campos agrícolas, pastagens, pousios,
pauis, lagoas e outras zonas húmidas ou matos). Uma vez que raramente nidifica
Habitat:
noutro substrato que não em plataformas construídas em árvore, está dependente de
outras espécies que constroem ninhos em árvore, como Corvídeos, mas também aves
de rapina.
Distribuição
Caçarelhos e Fundão
na UGF:
• Perseguição humana através do abate a tiro, e da pilhagem de ninhos;
• Destruição, degradação e simplificação do habitat devido a incêndios, arborizações
massivas de eucalipto, destruição de bosquetes ribeirinhos e de outras linhas ou
cortinas de arvoredo, bem como o abandono agrícola.
Ameaças:
• Actividades florestais que levam ao corte de árvores com ninhos.
• O aumento da utilização de agro-químicos intervém directa e indirectamente,
aumentando a mortalidade e reduzindo a capacidade reprodutiva e diminuindo as
populações presa.
Orientações
• Promover as práticas agro-pecuárias tradicionais;
de gestão:
• Adoptar práticas que minimizem o uso de agro-químicos
• Salvaguardar árvores onde existam ninhos das espécies onde geralmente nidifica
• Promover a existência de bosquetes
• Sensibilização dos caçadores à presença da espécie e importância da sua protecção.
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Clamator glandarius
Cuco-rabilongo
Fenologia:
Estatuto de
conservação
nacional:
Habitat:
Distribuição na
UGF:
Ameaças:
Orientações de
gestão:
Oenanthe hispanica
Chasco-ruivo
Fenologia:
Estatuto de
conservação
nacional:
Habitat:
Distribuição na
UGF:
Ameaças:
Orientações de
gestão:

Estival nidificante
Vulnerável
Habitats mistos de bosque e zonas abertas e, por vezes, montados abertos.
Pinhais e bosques de quercíneas
Não estão identificados factores de ameaça específicos.
Não foram identificadas orientações de gestão específicas, contudo, beneficiará
com a promoção de áreas agro-silvo-pastoris extensivas.

Estival nidificante

Vulnerável
Habitats mistos de bosque e zonas abertas e, por vezes, montados abertos.
Pinhais e bosques de quercíneas
Não estão identificados factores de ameaça específicos.
Não foram identificadas orientações de gestão específicas, contudo, beneficiará
com a promoção de áreas agro-silvo-pastoris extensivas.
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Galemys pyrenaicus
Toupeira-de-água
Fenologia:
Residente
Estatuto de
conservação Vulnerável
nacional:
Usa cursos de água de características lóticas, geralmente, classificados como
Habitat:
pertencentes à zona salmonícola e de transição salmonícolaciprinícola.
Distribuição
Linhas de água de Unhais da Serra, Vinhais e Famalicão
na UGF:
• Poluição das águas;
• Destruição das margens e da vegetação ripícola natural;
Ameaças:
• Alteração do coberto vegetal natural de encostas;
• A introdução de espécies não indígenas.
Orientações
• Restringir o uso de agro-químicos;
de gestão:
• Proteger as margens das linhas de água e reabilitar troços de cursos de água
degradados, promovendo a conservação e/ou recuperação da vegetação ribeirinha
autóctone;
• Remover e/ou controlar a expansão das exóticas invasoras;
• Orientar os trabalhos de consolidação das margens, limpeza do leito e corte de
vegetação marginal na perspectiva da manutenção das condições ecológicas, da
promoção da infiltração e da prevenção de incêndios, devendo estas últimas
preocupações estender-se a toda a área de drenagem;
• Limitar as intervenções que envolvam a regularização e artificialização das margens
e leito dos cursos de água ao mínimo indispensável e na menor extensão possível;
• Condicionar a realização de intervenções nas margens e leito dos cursos de água
durante o período de reprodução – Março a Julho.
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Morcegos – áreas de alimentação
Rhinolophus hipposideros - Morcego-de-ferradura-pequeno
Rhinolophus ferrumequinum - Morcego-de-ferradura-grande
Myotis myotis - Morcego-rato-grande
Fenologia:
Residente
Estatuto de
conservação
Vulnerável
nacional:
São espécies cavernícolas, podendo também ocupar edifícios. Caçam essencialmente em áreas
Habitat:
florestadas, mas podem também utilizar zonas de pastagem e zonas ribeirinhas.
Distribuição na
Galerias ripícolas, olivais, pinhais
UGF:
• A destruição de florestas de folhosas autóctones resulta na redução das áreas de alimentação
disponíveis provocando a redução dos efectivos por alteração da composição da comunidade de
insectos;
Ameaças:
• A poluição resultante da intensificação da utilização de produtos químicos na agricultura, pecuária
e silvicultura, nomeadamente pesticidas e fertilizantes, pode provocar a redução da comunidade de
insectos, diminuindo os recursos tróficos e o envenenamento de adultos e juvenis.
Orientações de • Proteger a floresta autóctone naturalmente bem desenvolvida em detrimento de extensas
gestão:
monoculturas florestais;
• Permitir o desenvolvimento do subcoberto herbáceo e arbustivo;
• Proteger as margens dos pontos de água, promovendo a conservação e/ou recuperação da
vegetação ribeirinha autóctone;
• Manter as sebes e bosquetes nas áreas mais abertas, criando um mosaico mais favorável à
ocorrência da espécie;
• Manter as práticas agro-pastoris extensivas, reduzindo a utilização de agro-químicos na agropecuária e silvicultura.
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Morcegos – áreas de alimentação e de refúgio em habitat florestal
Myotis nattereri - Morcego-de-franja (Vulnerável)
Fenologia:
Residente
Estatuto de
conservação Vulnerável e Em Perigo
nacional:
Habitat:
Criam em cavidades de árvores e caçam em zonas florestadas.
Distribuição
Montado e galerias ripícolas
na UGF:
• A destruição de florestas de folhosas autóctones resulta na redução das
áreas de alimentação disponíveis provocando a redução dos efectivos por
alteração da composição da comunidade de insectos;
Ameaças:
• A poluição resultante da intensificação da utilização de produtos químicos na
agricultura, pecuária e silvicultura, nomeadamente pesticidas e fertilizantes,
pode provocar a redução da comunidade de insectos, diminuindo os recursos
tróficos e o envenenamento de adultos e juvenis.
Orientações • Proteger a floresta autóctone naturalmente bem desenvolvida em
de gestão:
detrimento de extensas monoculturas florestais;
• Permitir o desenvolvimento do subcoberto herbáceo e arbustivo;
• Proteger as margens dos pontos de água, promovendo a conservação e/ou
recuperação da vegetação ribeirinha autóctone;
• Manter as sebes e bosquetes nas áreas mais abertas, criando um mosaico
mais favorável à ocorrência da espécie;
• Manter as práticas agro-pastoris extensivas, reduzindo a utilização de agroquímicos na agro-pecuária e silvicultura.
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Canis lupus
Lobo
Fenologia:
Estatuto de
conservação
nacional:
Habitat:
Distribuição
na UGF:

Ameaças:
Orientações
de gestão:

Residente
Em Perigo
Nas plantações jovens de pinheiro e nas zonas de mato baixo.
Áreas montanhosas de Caçarelhos, Figueira de Castelo Rodrigo, Mogadouro, Pinhel,
Rio Frio, Sabrosa e Vinhais
• Destruição da vegetação autóctone;
• Abertura e utilização de novos acessos
• Condicionar a florestação das areas naturais e implementar medidas que visem
reduzir o risco de incêndio;
• Condicionar a abertura e utilização de novos acessos em áreas sensíveis
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Felis silvestris
Gato-bravo
Fenologia:
Residente
Estatuto de
conservação Vulnerável
nacional:
Ocupa habitats florestais, tais como matagais mediterrânicos, florestas e
Habitat:
bosques caducifólios ou mistos e, marginalmente, florestas de coníferas,
podendo também ser encontrado em habitats abertos.
Distribuição
Pode, potencialmente, utilizar toda a área.
na UGF:
• A mortalidade não natural causada por atropelamento e abate ilegal;
• A destruição dos habitats e o aumento da perturbação humana em áreas
favoráveis à sua presença estão relacionados com mudanças no uso do solo,
com a implementação de infra-estruturas e com a ocorrência de fogos
Ameaças:
extensivos;
• O declínio acentuado das populações de coelho-bravo Oryctolagus cuniculus,
por acção combinada de epizootias poderá afectar as populações de gatobravo.
Orientações • Conservação das áreas florestais;
de gestão:
• Sensibilização dos caçadores à presença da espécie e importância da sua
protecção.
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 A gestão dos valores de conservação presentes no património do PFFA obedece aos princípios constantes da
Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade:
• Princípio do nível de proteção elevado, visando uma efetiva salvaguarda dos valores mais significativos
presentes no património;
• Princípio da utilização sustentável dos recursos biológicos, promovendo a compatibilização entre o
desenvolvimento socioeconómico e a conservação da Natureza e da diversidade biológica, ao serviço da
qualidade de vida das populações e das gerações futuras;
• Princípio da precaução, aplicando à conservação da Natureza e da diversidade biológica o princípio in dubio
pro ambiente;
• Princípio da prevenção, impondo uma intervenção antecipativa ou cautelar ante os riscos de degradação do
património natural e privilegiando a ação sobre as respetivas causas;
• Princípio da recuperação, determinando a limitação ou eliminação dos processos degradativos nas áreas
relevantes para a conservação da natureza e a adoção de medidas de salvaguarda e requalificação dessas
áreas.

Foram definidos os seguintes objetivos de gestão para os valores de conservação:
1.Conservar e/ou recuperar a vegetação ripícola autóctone;
2.Conduzir os povoamentos de carvalhos em Chaboucos e Mogadouro para bosques climácicos;
3.Promover o uso tradicional dos lameiros em Caçarelhos;
4.Recuperar o montado de azinho em Castelo Rodrigo;
5.Promover a proteção e minimizar os impactes sobre as FAVC identificadas em Vinhais e Mogadouro.
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Os modelos de silvicultura que se segue tem em vista a valorização dos produtos florestais. No entanto, a gestão
dos espaços florestais procurará sempre a compatibilização com a manutenção de todos os valores naturais
existentes, privilegiando também as suas funções de conservação e proteção, principalmente nas áreas
classificadas.
NIF

Ocupações

Modelos de silvicultura

Alegrete

Castanheiro; Pbravo x Sobreiro; Pinheiro bravo; Pinheiro silvestre; Sobreiro; Eucalipto

CT4; PB.SB1; PB1; PB2; PS1; SB1; EG

Caçarelhos

Bétula; C.americano x Platano; Carvalho americano; Carvalho negral; Cerejeira; Cupressus;
Galerias ripícolas; Pinheiro bravo; Sobreiro

BE1; CAM.PL1; CAM1; CN1; CJ1; CU1; GR1; PB2; SB1

Casegas

C. americano x Cupressus; Pinheiro bravo; Galerias ripícolas

CAM.CU1; PB2; GR1

Castelo Rodrigo

Azinheira; Galerias ripícolas

AZ1; AZ2; GR1

Famalicão
Fundão

Lagares
Marvão

Carvalho negral; Castanheiro; Cedro; Cerejeira; Galerias ripícolas; Misto Folhosas; Misto
Resinosas; Pbravo x C. alvarinho; Pbravo x Castanheiro; Pbravo x Cerejeira; Pbravo x Pseudotsuga;
Pbravo x Psilvestre; Pinheiro bravo; Pseudotsuga; Pseudotsuga x Betula; Pseudotsuga x
C.alvarinho; Pseudotsuga x Castanheiro
Carvalho americano; Carvalho negral; Chamaecyparis lawsoniana; Choupo; Galerias ripícolas;
Nogueira fruto; Nogueira madeira; Pinheiro bravo; Sobreiro; Sobreiro x Pbravo; Eucalipto
C. alvarinho x Betula; C. alvarinho x Medronheiro; C. americ.xC.alv.xMedronheiro; Carvalho
alvarinho; Castanheiro; Chamaecyparis x Cupressus; Galerias ripícolas; Pinheiro bravo; Pinheiro
manso; Sobreiro
Carvalho negral; Castanheiro; Galerias ripícolas; Pbravo x Castanheiro; Pinheiro bravo; Sobreiro

CN1; CT4; CE1; CJ1; GR1; MF1; MR1; PB.CAL1; PB.CT1; PB.CJ1;
PB.PT1; PB.PS1; PB2; PB3; PT1; PT.BE1; PT.CAL1; PT.CT1
CAM1;CN1; CL1; CH1; GR1; NF1; NM1; PB2; SB1; PB.SB1; EG
CAL.BE1; CAL.MD1; CAM.CAL.MD1; CAL1; CT1; CL.CU1; GR1;
PB2; PM1; SB1
CN1; CT2; GR1; PB.CT1; PB2; SB1

Pinhel

Carvalho negral; Carvalho negral x Azinheira; Choupo; Galerias ripícolas; Nogueira madeira;
Pbravo x Sobreiro
C. americano x Pbravo; Castanheiro; Choupo; Cupressus; Freixo; Galerias ripícolas; Pinheiro
bravo; Sobreiro; Sobreiro x Cupressus; Sobreiro x Freixo; Sobreiro x Pbravo

Rio Frio

Castanheiro; Cedro; Choupo; Galerias ripícolas; Pinheiro bravo

CT2; CE1; CH1; GR1; PB2

Sabrosa

Carvalho americano; Castanheiro; Choupo; Pinheiro bravo; Sobreiro x Pbravo

CAM1; CT1; CH1; PB1; PB.SB1

Sabrosa

Castanheiro; Choupo; Pinheiro bravo; Sobreiro x Pbravo

CT1; CH1; PB1; PB.SB1

Mogadouro

Unhais

Vinhais

Carvalho americano; Cerejeira x Freixo; Choupo; Freixo; Galerias ripícolas; Nogueira fruto;
Nogueira madeira; Pbravo x C. americano; Pinheiro bravo
Castanheiro; Castanheiro x Medronheiro; Cupressus; Cupressus x Sobreiro; Galerias ripícolas;
Medronheiro x Mato; Pbravo x Castanheiro; Pbravo x Cupressus; Pbravo x Medronheiro; Pbravo x
Pmanso x Castanheiro; Pbravo x Sobreiro; Pinheiro bravo; Pinheiro larício; Pinheiro manso;
Sobreiro; Sobreiro x Pbravo

CN1; CN.AZ1; CH1; GR1; NM1; PB.SB1
CAM.PB1; CT4; CH1; CU1; FR1; GR1; PB2; SB1; CU.SB1;
SB.FR1; PB.SB1

CAM1; CJ.FR1; CH1; FR1; GR1; NF1; NM1; CAM.PB1; PB2
CT3; CU1; CU.SB1; GR1; PB.CT2; PB.CU1; PB.MD1; PB.PM.CT1;
PB.SB1; PB1; PN1; PM2; SB1; PB.SB1
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BE1 - Condução de povoamento puro de bétula para produção de madeira
Intervenção
Plantação

Desramação

Desbastes

Controlo de vegetação espontânea

Corte de realização

Descrição
A bétula tem reputação de ser difícil de instalar por plantação, apresentando elevadas taxas de mortalidade pós-plantação. Para além dos
cuidados a ter no manuseamento e transporte, esta mortalidade parece estar relacionada com a dimensão da planta: plantas 1+0, de 25 a
50 cm de altura, apresentam melhores crescimentos após a plantação do que material de maiores dimensões.
Em povoamentos densos, a bétula desrama bem naturalmente. Uma outra possibilidade é realizar uma desrama precoce quando o
diâmetro médio for de 8-10 cm, em 400 árvores/há até a uma altura de 3 m. Quando da realização do primeiro desbaste, desramam-se
200 árvores/há até uma altura de 6 m.
O primeiro desbaste deve ocorrer cerca dos 18-20 anos nas plantações com fraca densidade, ou mais precocemente em povoamentos
densos. Este desbaste deve ser pelo alto misto, ou seja, em função das árvores que se pretende manter até ao fim da revolução,
proporcionando-lhes as melhores condições para se desenvolverem. São removidas as árvores dominadas, pouco vigorosas ou mal
conformadas dos andares inferiores e, simultaneamente, as árvores dos andares superiores que apresentem defeitos irrecuperáveis ou
que compitam com as árvores de futuro.
Com o objetivo de reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais e reduzir o risco de incêndio. Efetuar quando a vegetação
espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas ou quando o estrato arbustivo entra em contacto com a parte
inferior da copa. Realizada mecânica ou manualmente nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Corte final aos 60 anos. A densidade final deverá ser de 150 a 220 árvores/ha.

CAL1 - Condução de povoamento puro de carvalho alvarinho para produção de madeira
Intervenção
Plantação

Controlo de vegetação espontânea
Poda de formação
Desramação

Desbaste

Corte de realização

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a limpeza intra-especifíca precoce. Permite
a utilização de plantas selecionadas. No Outono, após as primeiras chuvas. Densidade inicial: 800 a 1600 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento, até um máximo de 400 por hectare. Pode
efetuar-se em duas passagens: a 1ª quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, no máximo de 300 por hectare, com o objetivo de melhorar a qualidade da
madeira, através do aumento da proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas,
espaçadas no tempo, quando as árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior
a 1/3 a ½ da altura total.
A iniciar simultaneamente com uma nova seleção de árvores de futuro (60 a 100 por hectare). Realizar a operação quando houver
contacto entre as copas das árvores. Os primeiros desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto mistos, retirando 15 a 25% das
árvores no primeiro e 25 a 30% nos seguintes. Mais tarde deverão ser desbastes seletivos pelo baixo, com a preocupação de não danificar
os indivíduos provenientes da regeneração natural, conduzindo o povoamento para uma densidade final de 70 a 90 árvores por hectare.
Devem iniciar-se cerca dos 20 anos e repetir-se a intervalos de cerca de 10 anos.
Corte final aos 60 anos. A densidade final deverá ser de 150 a 220 árvores/ha.
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CAL.BE1 - Condução de povoamento misto de carvalho alvarinho e bétula para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea

Poda de formação
Desramação

Desbaste

Corte de realização

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a limpeza intra-especifíca precoce. Permite
a utilização de plantas selecionadas. No Outono, após as primeiras chuvas. Densidade inicial: 800 a 1600 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento, até um máximo de 400 por hectare. Pode
efetuar-se em duas passagens: a 1ª quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, no máximo de 300 por hectare, com o objetivo de melhorar a qualidade da
madeira, através do aumento da proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas,
espaçadas no tempo, quando as árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior
a 1/3 a ½ da altura total.
A iniciar simultaneamente com uma nova seleção de árvores de futuro (60 a 100 por hectare). Realizar a operação quando houver
contacto entre as copas das árvores. Os primeiros desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto mistos, retirando 15 a 25% das
árvores no primeiro e 25 a 30% nos seguintes. Mais tarde deverão ser desbastes seletivos pelo baixo, com a preocupação de não danificar
os indivíduos provenientes da regeneração natural, conduzindo o povoamento para uma densidade final de 70 a 90 árvores por hectare.
Devem iniciar-se cerca dos 20 anos e repetir-se a intervalos de cerca de 10 anos.
Corte final aos 60 anos. A densidade final deverá ser de 150 a 220 árvores/ha.

CAL.MD1 - Condução povoamento carvalho alvarinho e medronheiro para produção de madeira e medronho
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Podas medronheiro
Poda de formação carvalho
Desramação

Desbaste

Corte de realização

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a limpeza intra-especifíca precoce. Permite
a utilização de plantas selecionadas. No Outono, após as primeiras chuvas. Densidade inicial: 800 a 1600 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Poda de formação a realizar a partir do 2º ano: atarraque moderado dos ramos verticais, de modo a dar à copa uma forma arredondada.
Eliminar os ramos débeis ou secos regularmente, de 5 em 5 anos, incluindo os da base da copa
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento, até um máximo de 400 por hectare. Pode
efetuar-se em duas passagens: a 1ª quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, no máximo de 300 por hectare, com o objetivo de melhorar a qualidade da
madeira, através do aumento da proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas,
espaçadas no tempo, quando as árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior
a 1/3 a ½ da altura total.
A iniciar simultaneamente com uma nova seleção de árvores de futuro (60 a 100 por hectare). Realizar a operação quando houver
contacto entre as copas das árvores. Os primeiros desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto mistos, retirando 15 a 25% das
árvores no primeiro e 25 a 30% nos seguintes. Mais tarde deverão ser desbastes seletivos pelo baixo, com a preocupação de não danificar
os indivíduos provenientes da regeneração natural, conduzindo o povoamento para uma densidade final de 70 a 90 árvores por hectare.
Devem iniciar-se cerca dos 20 anos e repetir-se a intervalos de cerca de 10 anos.
Corte final aos 60 anos. A densidade final deverá ser de 150 a 220 árvores/ha.
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CAM1 - Condução de povoamento puro de carvalho americano para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Poda de formação
Desramação
Desbaste
Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento, até um máximo de 400 por hectare. Pode
efetuar-se em duas passagens: a 1ª quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
A realizar em simultâneo com podas de formação (quando necessárias), cerca dos 12 anos, com pré-designação de cerca de 250 árvores
de futuro por hectare, até 1/3 da altura total.
Realização de dois desbastes pelo alto mistos, a partir dos 13 a 17 anos e separados entre si por 7 a 10 anos. Em seguida devem realizarse desbastes do mesmo tipo, a intervalos crescente (8 a 16 anos), retirando de cada vez 30 a 35% das árvores.
Corte final aos 45 anos. A densidade final deverá ser de 150 a 220 árvores/ha.

CAM.CAL.MD1 - Condução de povoamento misto de carvalho americano, carvalho alvarinho e medronheiro
para produção de madeira e medronho
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Podas medronheiro
Poda de formação carvalhos
Desramação
Desbaste

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Poda de formação a realizar a partir do 2º ano: atarraque moderado dos ramos verticais, de modo a dar à copa uma forma arredondada.
Eliminar os ramos débeis ou secos regularmente, de 5 em 5 anos, incluindo os da base da copa
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento, até um máximo de 400 por hectare. Pode
efetuar-se em duas passagens: a 1ª quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
A realizar em simultâneo com podas de formação (quando necessárias), cerca dos 12 anos, com pré-designação de cerca de 250 árvores
de futuro por hectare, até 1/3 da altura total.
Realização de dois desbastes pelo alto mistos, a partir dos 13 a 17 anos e separados entre si por 7 a 10 anos, reduzindo a densidade a 800
árvores por hectare no primeiro e a 500 no segundo. Em seguida devem realizar-se desbastes do mesmo tipo, a intervalos crescente (8 a
16 anos), retirando de cada vez 30 a 35% das árvores.
Corte final do carvalho alvarinho aos 60 anos e do carvalho americano aos 45 anos. A densidade final deverá ser de 150 a 220 árvores/ha.
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CAM.CU1 - Condução de povoamento misto de carvalho americano e cupressus para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Poda de formação carvalho
Desramação
Desbaste carvalho
Desbaste cupressus
Corte de realização

CAM.PB1

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento, até um máximo de 400 por hectare. Pode
efetuar-se em duas passagens: a 1ª quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
A realizar em sucessivas operações, iniciadas pelos 8 a 12 anos e espaçadas de 6 a 10 anos, até 1/3 da altura total.
Realização de dois desbastes pelo alto mistos, a partir dos 13 a 17 anos e separados entre si por 7 a 10 anos. Em seguida devem realizarse desbastes do mesmo tipo, a intervalos crescente (8 a 16 anos), retirando de cada vez 30 a 35% das árvores.
A realizar pelo baixo, em duas operações, entre os 25 e os 35 anos, retirando 30 a 40% das árvores.
Corte final aos 45 anos. A densidade final deverá ser de 150 a 220 árvores/ha.

- Condução de povoamento misto de carvalho americano e pinheiro bravo para produção de

madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Poda de formação carvalho
Desramação

Limpeza do povoamento
Desbaste

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento, até um máximo de 400 por hectare. Pode
efetuar-se em duas passagens: a 1ª quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
Desramação das árvores selecionadas previamente como árvores de futuro, feita até aos 3-4 m de altura. Realizar em 2 a 3 intervenções.
Desramam-se árvores com DAP compreendido entre os 10 e os 15 cm. Não se devem cortar ramos com mais de 2 a 3 cm de diâmetro de
base. Na segunda desramação faz-se a escolha definitiva das árvores de futuro, até 300-500 por hectare.
Realizada com o objetivo de reduzir a densidade do povoamento, assegurando uma distribuição mais equilibrada das árvores do
povoamento.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Corte final do carvalho americano aos 45 anos. O corte final do pinheiro bravo deverá ser efetuado entre os 35 e os 45 anos consoante a
estação de crescimento. A densidade final deverá ser de 300 a 500 árvores/ha.
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CAM.PL1 - Condução de povoamento misto de carvalho americano e plátano para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Poda de formação
Desramação
Desbaste
Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento, até um máximo de 400 por hectare. Pode
efetuar-se em duas passagens: a 1ª quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
A realizar em simultâneo com podas de formação (quando necessárias), cerca dos 12 anos, com pré-designação de cerca de 250 árvores
de futuro por hectare, até 1/3 da altura total.
Realização de dois desbastes pelo alto mistos, a partir dos 13 a 17 anos e separados entre si por 7 a 10 anos. Em seguida devem realizarse desbastes do mesmo tipo, a intervalos crescente (8 a 16 anos), retirando de cada vez 30 a 35% das árvores.
Corte final aos 45 anos. A densidade final deverá ser de 150 a 220 árvores/ha.

CE1 - Condução de povoamento puro de cedro para produção de madeira
Intervenção
Plantação

Controlo de vegetação espontânea
Limpeza do povoamento
Desramação
Desbaste
Corte de realização

Descrição
A plantação de alto fustes regulares de cedro faz-se no Outono, sendo mais frequente um compasso de instalação correspondente a 1100
plantas por hectare nos povoamentos destinados à produção de material lenhoso.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Realiza-se usando um critério seletivo que consiste na remoção das árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente,
com ramos muito grossos ou sem dominância apical).
Fazer uma pré-seleção de árvores de futuro (500-600). Realizar esta operação após a limpeza do povoamento, nas árvores pré-escolhidas.
Desramar cerca de 1/3 da altura. Desramar novamente após a realização do primeiro desbaste.
Desbaste seletivo pelo alto misto, retirando 25% e 30% das árvores. Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das
árvores.
Corte final aos 60 anos. A densidade final deverá ser de 250 a 400 árvores/ha.
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CH1 - Condução de povoamento puro de choupo para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Poda de formação

Adubação
Desbaste
Corte de realização

Descrição
A plantação de choupo é feita com utilização de plantas clonais, plantadas a compasso definitivo de 5x5 m.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A poda tem como objetivo contribuir para a obtenção de um fuste reto não bifurcado de, pelo menos, 8 m de altura e de contrariar
possíveis deformações da parte aérea. Efetua-se um ou dois anos após a plantação, eliminando os ramos demasiadamente grossos ou
que compitam com o eixo principal da árvore, repetindo-se até aos 4-5 anos de idade.
A necessidade de adubação varia consoante o tipo de solo e a presença ou não de culturas intercalares.
Desbaste seletivo pelo alto misto, retirando 25% e 30% das árvores. Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das
árvores.
De acordo com o clone a utilizar, a qualidade da estação e a densidade de plantação, a idade de corte será aos 11 anos.

CJ1 - Condução de povoamento puro de cerejeira para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Rolagem
Controlo de vegetação espontânea
Poda de formação
Desramação

Desbaste

Corte de realização

Descrição
A realizar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 800 a 1000 árvores por hectare.
A realizar antes da rebentação, quando as árvores tiverem cerca de 2 metros de altura média e de uma forma seletiva, quando o sistema
radical estiver devidamente instalado, em plantas mal conformadas, com porte arbustivo.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar em plantas vigorosas e bem conformadas, bem distribuídas no povoamento, num máximo de 400 por hectare, até aos 13 a 17
anos, para garantir árvores com fuste direito e sem bifurcação. Podem efetuar-se várias passagens.
Tem como objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da proporção de lenho limpo, sem nós, após uma préseleção das árvores de futuro (até cerca de 300 por hectare). Faz-se através de 2 a 4 passagens sucessivas, intervaladas de 2 a 4 anos.
Suprimem-se os ramos de baixo para cima. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a 1/2 da altura total; na primeira
passagem desrama-se até 2 a 3 m da altura total.
Seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das árvores. Os primeiros
desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto mistos, conduzindo o povoamento para uma densidade de 140 a 250 árvores por
hectare. Mais tarde deverão ser desbastes seletivos pelo baixo, com a preocupação de não danificar os indivíduos provenientes da
regeneração natural, quando os haja.
Abate de cerca de 80 árvores por hectare, com uma altura total até aos 30 m, cerca dos 60 anos de idade.
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CJ.FR1 - Condução de povoamento misto de cerejeira e freixo para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Rolagem
Controlo de vegetação espontânea
Poda de formação
Desramação

Desbaste

Corte de realização

Descrição
A realizar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 800 a 1000 árvores por hectare.
A realizar antes da rebentação, quando as árvores tiverem cerca de 2 metros de altura média e de uma forma seletiva, quando o sistema
radical estiver devidamente instalado, em plantas mal conformadas, com porte arbustivo.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar em plantas vigorosas e bem conformadas, bem distribuídas no povoamento, num máximo de 400 por hectare, até aos 13 a 17
anos, para garantir árvores com fuste direito e sem bifurcação. Podem efetuar-se várias passagens.
Tem como objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da proporção de lenho limpo, sem nós, após uma préseleção das árvores de futuro (até cerca de 300 por hectare). Faz-se através de 2 a 4 passagens sucessivas, intervaladas de 2 a 4 anos.
Suprimem-se os ramos de baixo para cima. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a 1/2 da altura total; na primeira
passagem desrama-se até 2 a 3 m da altura total.
Seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das árvores. Os primeiros
desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto mistos, conduzindo o povoamento para uma densidade de 140 a 250 árvores por
hectare. Mais tarde deverão ser desbastes seletivos pelo baixo, com a preocupação de não danificar os indivíduos provenientes da
regeneração natural, quando os haja.
Abate de cerca de 80 árvores por hectare, com uma altura total até aos 30 m, cerca dos 60 anos de idade.

CL1 - Condução de povoamento puro de chamaecyparis para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Desramação
Desbaste
Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1100 a 1600 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar em sucessivas operações, iniciadas pelos 8 a 12 anos e espaçadas de 6 a 10 anos, até 1/3 da altura total.
A realizar pelo baixo, em duas operações, entre os 25 e os 35 anos, retirando 30 a 40% das árvores, para que a densidade final seja de 600
a 800 árvores por hectare.
Corte final aos 45 anos.
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CL.CU1 - Condução de povoamento misto de chamaecyparis e cupressus para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Desramação
Desbaste
Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1100 a 1600 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar em sucessivas operações, iniciadas pelos 8 a 12 anos e espaçadas de 6 a 10 anos, até 1/3 da altura total.
A realizar pelo baixo, em duas operações, entre os 25 e os 35 anos, retirando 30 a 40% das árvores, por forma a que a densidade final seja
de 600 a 800 árvores por hectare.
Corte final aos 45 anos.

 CN1 - Condução de povoamento puro de carvalho negral para conservação e produção de lenha
Intervenção
Plantação

Limpeza da vegetação arbustiva
Desramação
Poda de formação
Desbastes

Podas de manutenção

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. A efetuar no período de repouso vegetativo.
Dispensa a limpeza intra-especifíca precoce. Permite a utilização de plantas selecionadas. Densidade inicial: entre 400 e 800 árvores por
hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Controlar apenas em redor das
mesmas, pelo efeito protetor da restante vegetação acompanhante.
Efetuar nas plantas com tendência para ramificar e que tenham porte arbustivo (2 intervenções no máximo). Não ultrapassar 1/3 da
altura total da planta.
Para garantir árvores com fuste direito e sem bifurcação, até uma altura de 3 m. A realizar em plantas bem distribuídas. Selecionar 2 a 4
pernadas bem distribuídas em redor do tronco para constituir uma copa em forma de uma taça aberta.
As árvores são removidas segundo uma ordem de prioridade que vai das classes dominadas para as dominantes, retirando-se, além as
árvores mortas ou doentes, sobretudo as árvores dominadas de copa mal conformada e de posição inferior no povoamento e que entrem
em concorrência com as árvores de futuro. Não danificar a regeneração natural. Grau de coberto após desbastes: entre 30% e 50%.
Com objetivos sanitários ou de favorecimento da frutificação. A realizar em média de 10 em 10 anos, desfasada dos desbastes pelo
menos 3 anos. Não cortar mais de 30% da copa viva.
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 CN.AZ1 - Condução de povoamento misto de carvalho negral e azinheira para conservação e produção de lenha
Intervenção
Plantação

Limpeza da vegetação arbustiva
Desramação
Poda de formação
Desbastes

Podas de manutenção

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. A efetuar no período de repouso vegetativo.
Dispensa a limpeza intra-especifíca precoce. Permite a utilização de plantas selecionadas. Densidade inicial: entre 400 e 800 árvores por
hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Controlar apenas em redor das
mesmas, pelo efeito protetor da restante vegetação acompanhante.
Efetuar nas plantas com tendência para ramificar e que tenham porte arbustivo (2 intervenções no máximo). Não ultrapassar 1/3 da
altura total da planta.
Para garantir árvores com fuste direito e sem bifurcação, até uma altura de 3 m. A realizar em plantas bem distribuídas. Selecionar 2 a 4
pernadas bem distribuídas em redor do tronco para constituir uma copa em forma de uma taça aberta.
As árvores são removidas segundo uma ordem de prioridade que vai das classes dominadas para as dominantes, retirando-se, além as
árvores mortas ou doentes, sobretudo as árvores dominadas de copa mal conformada e de posição inferior no povoamento e que entrem
em concorrência com as árvores de futuro. Não danificar a regeneração natural. Grau de coberto após desbastes: entre 30% e 50%.
Com objetivos sanitários ou de favorecimento da frutificação. A realizar em média de 10 em 10 anos, desfasada dos desbastes pelo
menos 3 anos. Não cortar mais de 30% da copa viva.

 CT1 - Condução de povoamento puro de castanheiro para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Rolagem
Controlo de vegetação espontânea
Poda de formação

Desramação

Desbaste

Corte de realização

Descrição
Recomenda-se a plantação no período Outono/Inverno, na queda das folhas. Densidade inicial: 800 a 1200 árvores por hectare.
Realizar seletivamente pelos 5 a 6 anos sobre plantas mal conformadas, com porte arbustivo, quando o respetivo sistema radicular esteja
devidamente instalado e antes da rebentação primaveril.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Para garantir árvores com fuste direito e sem bifurcação. A realizar entre os 3 e os 12 anos, nas plantas mais possantes e bem
conformadas, bem distribuídas no povoamento, até as árvores terem um DAP de 20 cm e por forma a assegurar cerca de 400 árvores
bem conformadas por hectare. Intervenções frequentes, reduzindo progressivamente o número de plantas podadas.
Tem como objetivo melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da proporção de lenho limpo, sem nós. Não se devem cortar
ramos com mais de 2 a 3 cm de diâmetro de base. Faz-se através de 2 a 4 passagens sucessivas e intervaladas. Suprimem-se os ramos de
baixo para cima. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a 1/2 da altura total da árvore. Deve ser precedida de uma préseleção de árvores de futuro, em número não superior a 300 por hectare, que serão sujeitas a esta operação.
Seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das árvores. Os primeiros
desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto misto. Com o aproximar do corte final o desbaste deve ser pelo baixo e com o
cuidado de não danificar os indivíduos provenientes da regeneração natural, deixando no povoamento 140 a 250 árvores por hectare.
A realizar pelos 40 a 50 anos de idade, em 140 a 250 árvores por hectare.
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 CT2 - Condução de povoamento puro de castanheiro para produção de castanha
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Poda de frutificação
Desbaste
Colheita de fruto

Descrição
Recomenda-se a plantação no período Outono/Inverno, na queda das folhas. Utilizam-se compassos de 10 a 12 m.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Realiza-se por períodos de 3 a 5 anos. Quando as árvores abrandam a frutificação convém proceder a podas de rebaixamento da copa,
que evitam a entrada em decrepitude.
Não há necessidade de desbastar uma vez que a plantação é realizada a compassos definitivos. Aos 15-20 anos devem haver 100
árvores/ha, que por vezes se reduz de maneira a que aos 50 anos exista uma densidade de 75 árvores/ha.
A apanha da castanha deverá ser realizada na altura da queda natural dos frutos ou quando estes caem ao sacudir os ramos. Convém
evitar a prática, muitas vezes seguidas, de fustigar os ramos, uma vez que isto pode danificar os raminhos, afetando as produções futuras.

 CT3 - Condução de povoamento puro de castanheiro para produção de castanha e madeira
Intervenção
Regeneração natural
Controlo de vegetação espontânea
Seleção de varas
Corte final

Poda de frutificação
Colheita de fruto

Descrição
Por rebentação de toiça, na sequência de uma exploração anterior em alto fuste.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Seleção das melhores varas, em número dependente da dimensão da toiça
Corte das varas na totalidade, em talhadia regular, ou apenas das varas que atingem um diâmetro de explorabilidade previamente fixado,
em talhadia irregular, conforme o tipo de aproveitamento (140- 450 varas por hectare, consoante o número de touças, o número de
varas por touça e o esquema de desbaste).
Realiza-se por períodos de 3 a 5 anos. Quando as árvores abrandam a frutificação convém proceder a podas de rebaixamento da copa,
que evitam a entrada em decrepitude.
A apanha da castanha deverá ser realizada na altura da queda natural dos frutos ou quando estes caem ao sacudir os ramos. Convém
evitar a prática, muitas vezes seguidas, de fustigar os ramos, uma vez que isto pode danificar os raminhos, afetando as produções futuras.

 CT4 - Condução de povoamento puro de castanheiro para conservação
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Poda de manutenção

Descrição
Recomenda-se a plantação no período Outono/Inverno, na queda das folhas. Utilizam-se compassos de 10 a 12 m.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Com objetivos sanitários ou de favorecimento da frutificação. A realizar em média de 10 em 10 anos.
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 CU1 - Condução de povoamento puro de cupressus para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Desramação
Desbaste
Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1100 a 1600 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar em sucessivas operações, iniciadas pelos 8 a 12 anos e espaçadas de 6 a 10 anos, até 1/3 da altura total.
A realizar pelo baixo, em duas operações, entre os 25 e os 35 anos, retirando 30 a 40% das árvores, para que a densidade final seja de 600
a 800 árvores por hectare.
Corte final aos 45 anos.

 CU.SB1 - Condução de povoamento misto de cupressus e sobreiro para produção de madeira e cortiça
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Desramação

Corte final cupressus
Desbóia e descortiçamento

Poda de conformação
Desbastes

Poda de manutenção

Descrição
Realizar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 800-1000 árvores por hectare em povoamento misto.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A efetuar nas plantas com tendência para ramificar junto ao solo, de modo a promover árvores com o fuste limpo e preferencialmente
direito até 3 m. Não ultrapassar 1/3 da altura total da planta. A 1ª desrama apenas é realizada nos sobreiros. A 2ª desrama deve ser
efetuada após o 1 º desbaste e deve ser realizada nos sobreiros e nos cupressus.
Retirar todos os cupressus por volta dos 45 anos, com o cuidado de não danificar os sobreiros. Reduz-se a densidade do povoamento e
obtém-se rendimentos intermédios.
O PAP (perímetro do tronco a 1,3 m do solo) mínimo é de 70 cm e a altura máxima a descortiçar não pode exceder o dobro do PAP.
Respeitar as alturas máximas de descortiçamento e a idade mínima de criação de cortiça fixadas pela legislação em vigor. O intervalo
mínimo entre descortiçamentos é de 9 anos.
Tem como objetivo promover o crescimento dum fuste mais direito e contribuir para uma copa mais equilibrada. Remover todos os
ramos laterais até uma altura de 3 m, não retirando mais de 30 % da copa viva. Em sobreiros adultos restringir à supressão de ramos.
Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das árvores. Retirar as árvores defeituosas, doentes, as debilitadas e as que
estiverem em concorrência com as mais bem conformadas e as melhores produtoras de cortiça. Grau de coberto das copas após
desbaste: à volta de 60%.
Efetua-se com objetivos sanitários, removendo-se os ramos secos e enfraquecidos, ou para melhorar a iluminação interna da copa.
Efetuar sempre que necessário e nunca nos 3 anos imediatamente anteriores ou posteriores ao descortiçamento.
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 EG1 - Condução de povoamento puro de eucalipto para produção de rolaria
Intervenção
Plantação

Controlo de vegetação espontânea
Adubação de manutenção
Desbaste das toiças
(2º e 3º rotação)

Corte de realização

Descrição
No início do Outono, permitindo um bom desenvolvimento radicular mas expondo a geadas e encharcamentos. Quando realizada a partir
de meados de Fevereiro, a plantação é mais homogénea e com menores custos, mas o sistema radicular pode não estar totalmente
desenvolvido no verão. Densidade inicial: 1100 a 1400 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A fazer ao longo da vida do povoamento e também consoante as carências existentes na estação em causa. Geralmente é efetuada
aquando a limpeza de mato.
Escolher, cerca de um ano e meio após o corte, as varas que deverão ficar até ao fim da revolução. Conveniente deixar 1 a 3 varas por
toiça, escolhidas de entre as mais vigorosas, para compensar eventuais perdas. A época de corte recomendável é o período de repouso
vegetativo, pois minimiza a mortalidade das toiças. Devem sobretudo ser evitadas as épocas húmidas e quentes, pelo risco de surgirem
fungos.
A fazer preferencialmente quando a árvore está em estádio de dormência total.

 FR1 - Condução de povoamento puro de freixo para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Desramação

Desbaste

Corte de realização

Descrição
É aconselhável em solos fundos, ligeiros, férteis e frescos, de pH próximo de 7 e textura franca. Especialmente indicada para terrenos
agrícolas abandonados e terrenos ribeirinhos. Instalação de 800 a 1000 plantas por hectare, a efetuar no período de repouso vegetativo.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Entre os 4 e os 13 metros de altura, precedida de uma pré-seleção de árvores de futuro (cerca de 300 por hectare). Faz-se através de 2 a 4
passagens sucessivas, intervaladas de 2 a 4 anos. Suprimem-se os ramos de baixo para cima. A altura a desramar nunca deverá ser
superior a 1/3 a 1/2 da altura total; na primeira passagem desrama-se até 2 a 3 m de altura.
Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das árvores, a partir dos 13 a 17 anos e repetindo a intervalos de 5 anos (de
início) a 7 anos (no fim da revolução). Nos primeiros desbastes (pelo alto mistos) retiram-se 30 a 40 % das árvores em pé, conduzindo o
povoamento a uma densidade de 140 a 250 árvores de futuro por hectare. Mais tarde deverão ser efetuados desbastes pelo baixo,
retirando de cada vez cerca de 25% das árvores e conduzindo a uma densidade final de cerca de 80 árvores por hectare.
Abate de cerca de 80 árvores por hectare com uma altura total de pelo menos 30 m, com cerca de 60 anos.
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 PB1 - Condução de povoamento puro de pinheiro bravo para produção de madeira e de resina
Intervenção
Plantação
Regeneração natural

Controlo de vegetação espontânea
Limpeza do povoamento seletiva
Desramação

Desbaste

Resinagem à morte

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Em povoamentos já instalados, é assegurada por assentamento de cortes sucessivos ou cortes de sementeira. É o método de instalação
que pressupõe menores custos. Geralmente é abundante, contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável. O sucesso
depende das características da estação.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Tem como objetivo reduzir a densidade do povoamento. Densidade final: 800 a 1000 árvores por hectare. Remoção, entre os 10 e os 15
anos, das árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem dominância apical).
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
A resina será retirada em desbaste ou corte final, por um período máximo de 4 anos e em árvores com mais de 63 cm de perímetro (a 1,3
m do solo). A resinagem deverá ser efetuada entre 1 de Março e 1 de Novembro e inicia-se a 20 cm do solo. No final do 4º ano a fiada não
deve exceder os 2 metros. A distância entre fiadas é de 10 cm.
Corte aos 35-40 anos.

 PB2 - Condução de povoamento puro de pinheiro bravo para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Regeneração natural

Controlo de vegetação espontânea
Limpeza do povoamento seletiva
Desramação

Desbaste

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Em povoamentos já instalados, é assegurada por assentamento de cortes sucessivos ou cortes de sementeira. É o método de instalação
que pressupõe menores custos. Geralmente é abundante, contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável. O sucesso
depende das características da estação.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Tem como objetivo reduzir a densidade do povoamento. Densidade final: 800 a 1000 árvores por hectare. Remoção, entre os 10 e os 15
anos, das árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem dominância apical).
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Corte aos 35-40 anos.
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 PB3 - Condução de povoamento puro de pinheiro bravo para conservação
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Poda de manutenção

Descrição
Recomenda-se a plantação no período Outono/Inverno, na queda das folhas. Utilizam-se compassos de 10 a 12 m.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Com objetivos sanitários. A realizar em média de 10 em 10 anos.

 PB.CAL.CT1

- Condução de povoamento misto de pinheiro bravo, carvalho alvarinho e castanheiro para
produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Rolagem castanheiro
Poda de formação carvalho e
castanheiro
Desramação

Desbaste carvalho e castanheiro

Desbaste pinheiro bravo

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Realizar seletivamente pelos 5 a 6 anos sobre plantas mal conformadas, com porte arbustivo, quando o respetivo sistema radicular esteja
devidamente instalado e antes da rebentação primaveril.
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento. Pode efetuar-se em duas passagens: a 1ª
quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
A iniciar simultaneamente com uma nova seleção de árvores de futuro. Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das
árvores. Os primeiros desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto mistos, retirando 15 a 25% das árvores no primeiro e 25 a 30%
nos seguintes. Mais tarde deverão ser desbastes seletivos pelo baixo, com a preocupação de não danificar os indivíduos provenientes da
regeneração natural. Devem iniciar-se cerca dos 20 anos e repetir-se a intervalos de cerca de 10 anos.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Pinheiro bravo corte aos 35-40 anos.
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 PB.CAL1 - Condução de povoamento misto de pinheiro bravo e carvalho alvarinho para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Poda de formação carvalho
Desramação

Desbaste carvalho

Desbaste pinheiro bravo

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento. Pode efetuar-se em duas passagens: a 1ª
quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
A iniciar simultaneamente com uma nova seleção de árvores de futuro. Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das
árvores. Os primeiros desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto mistos, retirando 15 a 25% das árvores no primeiro e 25 a 30%
nos seguintes. Mais tarde deverão ser desbastes seletivos pelo baixo, com a preocupação de não danificar os indivíduos provenientes da
regeneração natural. Devem iniciar-se cerca dos 20 anos e repetir-se a intervalos de cerca de 10 anos.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Pinheiro bravo corte aos 35-40 anos. Em Marvão o corte será antecipado por volta dos 20 anos.

 PB.CJ1 - Condução de povoamento misto de pinheiro bravo e cerejeira para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Rolagem cerejeira
Poda de formação cerejeira
Desramação

Desbaste cerejeira

Desbaste pinheiro bravo

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A realizar antes da rebentação, quando as árvores tiverem cerca de 2 metros de altura média e de uma forma seletiva, quando o sistema
radical estiver devidamente instalado, em plantas mal conformadas, com porte arbustivo.
A realizar em plantas vigorosas e bem conformadas, bem distribuídas no povoamento, até aos 13 a 17 anos, para garantir árvores com
fuste direito e sem bifurcação. Podem efetuar-se várias passagens.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
Seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das árvores. Os primeiros
desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto mistos, conduzindo o povoamento para uma densidade de 140 a 250 árvores por
hectare. Mais tarde deverão ser desbastes seletivos pelo baixo, com a preocupação de não danificar os indivíduos provenientes da
regeneração natural, quando os haja.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Pinheiro bravo corte aos 35-40 anos e cerejeira aos 60 anos.
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 PB.CT1 - Condução de povoamento misto de pinheiro bravo e castanheiro para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Rolagem castanheiro
Poda de formação castanheiro
Desramação

Desbaste castanheiro

Desbaste pinheiro bravo

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Realizar seletivamente pelos 5 a 6 anos sobre plantas mal conformadas, com porte arbustivo, quando o respetivo sistema radicular esteja
devidamente instalado e antes da rebentação primaveril.
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento. Pode efetuar-se em duas passagens: a 1ª
quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
A iniciar simultaneamente com uma nova seleção de árvores de futuro. Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das
árvores. Os primeiros desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto mistos, retirando 15 a 25% das árvores no primeiro e 25 a 30%
nos seguintes. Mais tarde deverão ser desbastes seletivos pelo baixo, com a preocupação de não danificar os indivíduos provenientes da
regeneração natural. Devem iniciar-se cerca dos 20 anos e repetir-se a intervalos de cerca de 10 anos.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Pinheiro bravo corte aos 35-40 anos.

 PB.CT2 - Condução povoamento misto de pinheiro bravo e castanheiro para produção de madeira e castanha
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Desramação pinheiro bravo

Desbaste pinheiro bravo

Corte final pinheiro bravo
Seleção de varas castanheiro
Corte final castanheiro

Poda de frutificação
Colheita de fruto

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Pinheiro bravo corte aos 35-40 anos.
Seleção das melhores varas, em número dependente da dimensão da toiça
Corte das varas na totalidade, em talhadia regular, ou apenas das varas que atingem um diâmetro de explorabilidade previamente fixado,
em talhadia irregular, conforme o tipo de aproveitamento (140- 450 varas por hectare, consoante o número de touças, o número de
varas por touça e o esquema de desbaste).
Realiza-se por períodos de 3 a 5 anos. Quando as árvores abrandam a frutificação convém proceder a podas de rebaixamento da copa,
que evitam a entrada em decrepitude.
A apanha da castanha deverá ser realizada na altura da queda natural dos frutos ou quando estes caem ao sacudir os ramos. Convém
evitar a prática, muitas vezes seguidas, de fustigar os ramos, uma vez que isto pode danificar os raminhos, afetando as produções109
futuras.
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 PB.CU1 - Condução de povoamento misto de pinheiro bravo e cupressus para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Desramação

Desbaste cupressus
Desbaste pinheiro bravo

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
A realizar pelo baixo, numa só operação, entre os 20 e os 35 anos, retirando 30 a 40% das árvores.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Pinheiro bravo corte aos 35-40 anos e cupressus aos 45 anos.

 PB.MD1 - Condução de povoamento misto de pinheiro bravo e medronheiro para produção de madeira e de
medronho
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Podas medronheiro
Desramação

Desbaste pinheiro bravo

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Poda de formação a realizar a partir do 2º ano: atarraque moderado dos ramos verticais, de modo a dar à copa uma forma arredondada.
Eliminar os ramos débeis ou secos regularmente, de 5 em 5 anos, incluindo os da base da copa
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Pinheiro bravo corte aos 35-40 anos.

110

2.2. PROGRAMA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO LENHOSA

 PB.PM.CT1 - Condução de povoamento misto de pinheiro bravo, pinheiro manso e castanheiro para produção
de madeira, castanha e pinhão
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Poda de frutificação
Desramação

Desbaste pinheiro bravo

Colheita de fruto
Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare. Relativamente ao pinheiro manso
para produção de fruto, o compasso deve ser definitivo, pois recorre-se à enxertia para obtenção precoce de melhores frutos.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Realiza-se por períodos de 3 a 5 anos. Quando as árvores abrandam a frutificação convém proceder a podas de rebaixamento da copa,
que evitam a entrada em decrepitude.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
Relativamente ao pinheiro manso, nas árvores em frutificação cortar os ramos inferiores, que não produzem flores femininas, para
redistribuir a água e nutrientes pelos ramos mais altos e produtivos.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
A apanha da castanha deverá ser realizada na altura da queda natural dos frutos ou quando estes caem ao sacudir os ramos. Convém
evitar a prática, muitas vezes seguidas, de fustigar os ramos, uma vez que isto pode danificar os raminhos, afetando as produções futuras.
Pinheiro bravo corte aos 35-40 anos.

 PB.PS1 - Condução de povoamento misto de pinheiro bravo e pinheiro-silvestre para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Desramação

Desbaste pinheiro bravo

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Pinheiro bravo corte aos 35-40 anos.
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 PB.PT1 - Condução de povoamento misto de pinheiro bravo e pseudotsuga para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Limpeza do povoamento seletiva
Desramação

Desbaste pseudotsuga

Desbaste pinheiro bravo

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Tem como objetivo reduzir a densidade do povoamento. Densidade final: 800 a 1000 árvores por hectare. Remoção, entre os 10 e os 15
anos, das árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem dominância apical).
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
Iniciam-se pelos 20 a 30 anos e repetem-se (até 3 desbastes) a intervalos de cerca de 10 anos, quando houver contacto entre as copas das
árvores. Os primeiros desbastes deverão ser pelo alto misto e o último pelo baixo, com a preocupação de não danificar a regeneração
natural. Devem ser retiradas em cada desbaste 30 a 40% das árvores, podendo esta proporção ser um pouco mais elevada no primeiro
desbaste (35 a 45%), quando a densidade inicial é elevada.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Pinheiro bravo corte aos 35-40 anos e pseudotsuga aos 60 anos.
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 PB.SB1 - Condução de povoamento misto de pinheiro bravo e sobreiro para produção de madeira e cortiça
Intervenção
Plantação

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a limpeza intraespecífica precoce. Permite
a utilização de plantas melhoradas. Realizar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 800-1000 árvores por hectare em
povoamento misto.

Controlo de vegetação espontânea

Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.

Desramação

A efetuar nas plantas com tendência para ramificar junto ao solo, de modo a promover árvores com o fuste limpo e preferencialmente
direito até 3 m. Não ultrapassar 1/3 da altura total da planta. A 1ª desrama apenas é realizada nos sobreiros. A 2º desrama deve ser
efetuada após o 1 º desbaste e deve ser realizada nos sobreiros e nos pinheiros.

Limpeza do povoamento seletiva
pbravo

Tem como objetivo reduzir a densidade do povoamento. Densidade final: 800 a 1000 árvores por hectare. Remoção, entre os 10 e os 15
anos, das árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem dominância apical).

Desbaste

Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das árvores. Retirar as árvores defeituosas, doentes, as debilitadas e as que
estiverem em concorrência com as mais bem conformadas e as melhores produtoras de cortiça. Grau de coberto das copas após
desbaste: à volta de 60%.

Desbóia e descortiçamento

O PAP (perímetro do tronco a 1,3 m do solo) mínimo é de 70 cm e a altura máxima a descortiçar não pode exceder o dobro do PAP.
Respeitar as alturas máximas de descortiçamento e a idade mínima de criação de cortiça fixadas pela legislação em vigor. O intervalo
mínimo entre descortiçamentos é de 9 anos.

Poda de conformação

Tem como objetivo promover o crescimento dum fuste mais direito e contribuir para uma copa mais equilibrada. Remover todos os
ramos laterais até uma altura de 3 m, não retirando mais de 30 % da copa viva. Em sobreiros adultos restringir à supressão de ramos.

Poda de manutenção

Efetua-se com objetivos sanitários, removendo-se os ramos secos e enfraquecidos, ou para melhorar a iluminação interna da copa.
Efetuar sempre que necessário e nunca nos 3 anos imediatamente anteriores ou posteriores ao descortiçamento.

Corte de realização

Retirar todos os pinheiros bravos aos 35-40 anos, com o cuidado de não danificar os sobreiros. Reduz-se a densidade do povoamento e
obtém-se rendimentos intermédios.
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 PM1 - Condução de povoamento puro de pinheiro manso para produção de madeira e pinhão
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Desramação

Desbaste

Corte de realização

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. A efetuar no período de repouso vegetativo.
Densidade inicial: 800 a 1300 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Realiza-se com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira através do aumento da proporção de lenho limpo. A efetuar sobre o fuste,
entre os 8 e os 12 anos e entre os 20 e os 25 anos, removendo apenas os ramos do terço inicial do tronco. Nas árvores em frutificação
cortar os ramos inferiores, que não produzem flores femininas.
Realizados pelo baixo, com o objetivo de aumentar o espaçamento entre as árvores, estimulando o crescimento em diâmetro do tronco e
proporcionando condições de boa frutificação. Realizar quando houver contacto entre as copas, a partir dos 15 a 20 anos e em quatro
operações com intervalos de 10 anos, removendo em cada uma cerca de 20% das árvores.
Corresponde ao termo de explorabilidade e à obtenção de receita do povoamento. A realizar pelo 80 a 100 anos de idade, em 200 a 400
árvores por hectare.

 PM2 - Condução de povoamento puro de pinheiro manso para produção de pinhão
Intervenção
Plantação

Controlo de vegetação espontânea
Desramação

Corte de realização

Descrição
A qualidade do material a instalar é fundamental, devendo-se usar plantas da região de proveniência mais adequada e que respeitem os
critérios da legislação. Para produção de fruto, o compasso deve ser definitivo, pois recorre-se à enxertia para obtenção precoce de
melhores frutos. Densidade: 100 a 200 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Realiza-se com o objetivo de subir a copa e aumentar a frutificação (aproximando-se das podas). Contribui para a diminuição do risco de
incêndio, em particular dos fogos de copas. Nas árvores em frutificação cortar os ramos inferiores, que não produzem flores femininas,
para redistribuir a água e nutrientes pelos ramos mais altos e produtivos.
Corte raso, pelos 80 a 100 anos.

 PN1 - Condução de povoamento puro de pinheiro larício para produção de madeira

Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Desramação

Desbaste

Corte de realização

Descrição
A realizar durante o período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1500 a 1800 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
A aplicar após uma pré-seleção das árvores de futuro, com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da
proporção de lenho limpo. Suprimem-se os ramos de baixo para cima em 3 operações sucessivas, espaçadas no tempo, quando as
árvores têm uma altura média entre os 3 e os 12 metros. A altura a desramar nunca deverá ser superior a 1/3 a ½ da altura total.
Obtenção de receitas intermédias e seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as
copas das árvores. Remover árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem
dominância apical).
Corte aos 35-40 anos.
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 PS1 - Condução de povoamento puro de pinheiro-silvestre para produção de madeira
Intervenção
Plantação

Controlo de vegetação espontânea
Limpeza do povoamento

Desramação

Desbaste

Corte de realização

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a limpeza intraespecífica precoce. Permite
a utilização de plantas melhoradas. A realizar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1300 a 2000 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Tem como objetivo reduzir a densidade do povoamento, assegurando uma distribuição mais equilibrada das árvores do povoamento.
Remoção das árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem dominância apical),
entre os 10 e os 15 anos.
Tem como objetivo melhorar a qualidade da madeira, através do aumento da proporção de lenho limpo. Fazer uma pré-seleção de
árvores de futuro (não mais de 300 a 400 por hectare, sobretudo a partir da segunda desramação). Realizar a operação após a limpeza do
povoamento, nas árvores pré-escolhidas. Desramar até cerca de 1/3 da altura entre os 10 e os 15 anos e novamente entre os 20 e os 30.
Seleção das árvores que chegarão a corte final, com eventual obtenção de receitas intermédias. Realizar a operação quando houver
contacto entre as copas das árvores, a partir dos 20 a 30 anos e a intervalos de cerca de 10 anos, retirando 30 a 40% das árvores no
primeiro e 20 a 30% nos seguintes. Os primeiros desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto mistos. Mais tarde deverão ser
desbastes seletivos pelo baixo, com preocupação de não danificar os indivíduos provenientes da regeneração natural.
Corte aos 35-45 anos.

 PT1 - Condução de povoamento puro de pseudotsuga para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Limpeza do povoamento
Desramação
Desbaste

Corte de realização

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a limpeza intraespecífica precoce. A
efetuar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1100 a 1300 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Tem como objetivo reduzir a densidade do povoamento. Densidade final: 800 a 1000 árvores por hectare. Remoção, entre os 10 e os 15
anos, das árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem dominância apical).
Fazer uma pré-seleção de árvores de futuro, de não mais de 200 a 300 por hectare, pelos 10 a 15 anos. Desramar até cerca de 1/3 da
altura. Na 2ª desramação, pelos 20 a 30 anos, faz-se a escolha definitiva das árvores de futuro, 150 a 220 por hectare.
Iniciam-se pelos 20 a 30 anos e repetem-se (até 3 desbastes) a intervalos de cerca de 10 anos, quando houver contacto entre as copas das
árvores. Os primeiros desbastes deverão ser pelo alto misto e o último pelo baixo, com a preocupação de não danificar a regeneração
natural. Devem ser retiradas em cada desbaste 30 a 40% das árvores, podendo esta proporção ser um pouco mais elevada no primeiro
desbaste (35 a 45%), quando a densidade inicial é elevada.
Corte raso, pelos 60 anos. Densidade final de 150 a 220 árvores por hectare.
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 PT.BE1 - Condução de povoamento misto de pseudotsuga e bétula para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Limpeza do povoamento
Desramação
Desbaste

Corte de realização

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a limpeza intraespecífica precoce. A
efetuar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1100 a 1300 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Tem como objetivo reduzir a densidade do povoamento. Densidade final: 800 a 1000 árvores por hectare. Remoção, entre os 10 e os 15
anos, das árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem dominância apical).
Fazer uma pré-seleção de árvores de futuro, de não mais de 200 a 300 por hectare, pelos 10 a 15 anos. Desramar até cerca de 1/3 da
altura. Na 2ª desramação, pelos 20 a 30 anos, faz-se a escolha definitiva das árvores de futuro, 150 a 220 por hectare.
Iniciam-se pelos 20 a 30 anos e repetem-se (até 3 desbastes) a intervalos de cerca de 10 anos, quando houver contacto entre as copas das
árvores. Os primeiros desbastes deverão ser pelo alto misto e o último pelo baixo, com a preocupação de não danificar a regeneração
natural. Devem ser retiradas em cada desbaste 30 a 40% das árvores, podendo esta proporção ser um pouco mais elevada no primeiro
desbaste (35 a 45%), quando a densidade inicial é elevada.
Corte raso, pelos 60 anos. Densidade final de 150 a 220 árvores por hectare.

 PT.CAL1 - Condução de povoamento misto de pseudotsuga e carvalho alvarinho para produção de madeira
Intervenção
Plantação
Controlo de vegetação espontânea
Limpeza do povoamento
Poda de formação carvalho
Desramação
Desbaste pseudotsuga

Desbaste carvalho

Corte de realização

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a limpeza intraespecífica precoce. A efetuar
no período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1100 a 1300 árvores por hectare.
Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou manualmente,
nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Tem como objetivo reduzir a densidade do povoamento. Densidade final: 800 a 1000 árvores por hectare. Remoção, entre os 10 e os 15
anos, das árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem dominância apical).
A realizar nas plantas mais vigorosas e melhor conformadas, bem distribuídas no povoamento, até um máximo de 400 por hectare. Pode
efetuar-se em duas passagens: a 1ª quando as árvores têm entre 1,5 e 2 m de altura, a 2ª quando as árvores têm cerca de 3 m.
Fazer uma pré-seleção de árvores de futuro, de não mais de 200 a 300 por hectare, pelos 10 a 15 anos. Desramar até cerca de 1/3 da
altura. Na 2ª desramação, pelos 20 a 30 anos, faz-se a escolha definitiva das árvores de futuro, 150 a 220 por hectare.
Iniciam-se pelos 20 a 30 anos e repetem-se (até 3 desbastes) a intervalos de cerca de 10 anos, quando houver contacto entre as copas das
árvores. Os primeiros desbastes deverão ser pelo alto misto e o último pelo baixo, com a preocupação de não danificar a regeneração
natural. Devem ser retiradas em cada desbaste 30 a 40% das árvores, podendo esta proporção ser um pouco mais elevada no primeiro
desbaste (35 a 45%), quando a densidade inicial é elevada.
A iniciar simultaneamente com uma nova seleção de árvores de futuro (60 a 100 por hectare). Realizar a operação quando houver contacto
entre as copas das árvores. Os primeiros desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto mistos, retirando 15 a 25% das árvores no
primeiro e 25 a 30% nos seguintes. Mais tarde deverão ser desbastes seletivos pelo baixo, com a preocupação de não danificar os
indivíduos provenientes da regeneração natural, conduzindo o povoamento para uma densidade final de 70 a 90 árvores por hectare.
Devem iniciar-se cerca dos 20 anos e repetir-se a intervalos de cerca de 10 anos, eventualmente mais espaçados a partir dos 60 anos.
Povoamento a conduzir à perpetuidade.
Corte raso da pseudotsuga, pelos 60 anos. Densidade final de 150 a 220 árvores por hectare.
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 PT.CT1 - Condução de povoamento misto de pseudotsuga e castanheiro para produção de madeira
Intervenção
Plantação

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a limpeza intraespecífica precoce. A
efetuar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 1100 a 1300 árvores por hectare.

Controlo de vegetação espontânea

Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.
Tem como objetivo reduzir a densidade do povoamento. Densidade final: 800 a 1000 árvores por hectare. Remoção, entre os 10 e os 15
anos, das árvores mortas, doentes e de pior qualidade (com forma deficiente, com ramos muito grossos ou sem dominância apical).
Para garantir árvores com fuste direito e sem bifurcação. A realizar entre os 3 e os 12 anos, nas plantas mais possantes e bem
conformadas, bem distribuídas no povoamento, até as árvores terem um DAP de 20 cm e por forma a assegurar cerca de 400 árvores
bem conformadas por hectare. Intervenções frequentes, reduzindo progressivamente o número de plantas podadas.

Limpeza do povoamento
Poda de formação castanheiro

Rolagem castanheiro
Desramação
Desbaste pseudotsuga

Desbaste castanheiro

Corte de realização

Realizar seletivamente pelos 5 a 6 anos sobre plantas mal conformadas, com porte arbustivo, quando o respetivo sistema radicular esteja
devidamente instalado e antes da rebentação primaveril.
Fazer uma pré-seleção de árvores de futuro, de não mais de 200 a 300 por hectare, pelos 10 a 15 anos. Desramar até cerca de 1/3 da
altura. Na 2ª desramação, pelos 20 a 30 anos, faz-se a escolha definitiva das árvores de futuro, 150 a 220 por hectare.
Iniciam-se pelos 20 a 30 anos e repetem-se (até 3 desbastes) a intervalos de cerca de 10 anos, quando houver contacto entre as copas das
árvores. Os primeiros desbastes deverão ser pelo alto misto e o último pelo baixo, com a preocupação de não danificar a regeneração
natural. Devem ser retiradas em cada desbaste 30 a 40% das árvores, podendo esta proporção ser um pouco mais elevada no primeiro
desbaste (35 a 45%), quando a densidade inicial é elevada.
Seleção das árvores que chegarão a corte final. Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das árvores. Os primeiros
desbastes deverão ser desbastes seletivos pelo alto misto. Com o aproximar do corte final o desbaste deve ser pelo baixo e com o
cuidado de não danificar os indivíduos provenientes da regeneração natural, deixando no povoamento 140 a 250 árvores por hectare.
Corte pseudotsuga pelos 60 anos e do castanheiro pelos 40 anos.
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 SB1 - Condução de povoamento puro de sobreiro para produção de cortiça
Intervenção
Plantação
Regeneração natural

Controlo de vegetação espontânea

Poda de formação
Desramação
Desbaste

Desbóia e descortiçamento

Poda de conformação

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a limpeza intraespecífica precoce. Realizar
no período de repouso vegetativo. Densidade inicial entre 400 e 700 árvores por ha.
Em povoamentos já instalados, é assegurada por assentamento de cortes sucessivos ou cortes de sementeira. É o método de instalação
que pressupõe menores custos. Contudo pode não ser suficiente para uma densidade aceitável. O sucesso depende das características da
estação.
Tem como objetivo reduzir a concorrência pela luz, água e elementos minerais. Efetuar quando a vegetação espontânea entra em
concorrência diretamente com as jovens plantas. Inicialmente controlar apenas em redor das mesmas, pelo efeito protetor da vegetação
acompanhante.
Remover todos os ramos laterais até uma altura de 3 m, não retirando mais de 30 % da copa viva, com o objetivo de promover o
crescimento dum fuste mais direito e contribuir para uma copa mais equilibrada. Em sobreiros adultos, restringir à supressão de ramos.
Tem como objetivo melhorar a qualidade da madeira através do aumento da proporção de lenho limpo, sem nós. A efetuar nas plantas
com tendência para ramificar junto ao solo. Não ultrapassar 1/3 da altura total da árvore.
O objetivo consiste em proporcionar condições de desafogo necessárias às árvores de futuro. Deve retirar-se as árvores defeituosas,
doentes, debilitadas e as que estiverem em concorrência com as mais bem conformadas e com as melhores produtoras de cortiça. Grau
de coberto das copas após desbaste: 40 % a 60%. Densidade final; 100 a 150 árvores por ha.
O PAP (perímetro do tronco a 1,3 m do solo) mínimo é de 70 cm e a altura máxima a descortiçar não pode exceder o dobro do PAP.
Respeitar as alturas máximas de descortiçamento e a idade mínima de criação de cortiça fixadas pela legislação em vigor. O intervalo
mínimo entre descortiçamentos é de 9 anos.
Efetua-se com objetivos sanitários, removendo-se os ramos secos e enfraquecidos, ou para melhorar a iluminação interna da copa.
Efetuar sempre que necessário e nunca nos 3 anos imediatamente anteriores ou posteriores ao descortiçamento.
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 SB.FR1 - Condução de povoamento misto de sobreiro e freixo para produção de cortiça e de madeira
Intervenção
Plantação

Descrição
É aconselhável em solos não muito delgados ou que não estejam muito degradados. Dispensa a limpeza intraespecífica precoce.
Realizar no período de repouso vegetativo. Densidade inicial: 800-1000 árvores por hectare em povoamento misto.

Controlo de vegetação espontânea

Efetuar quando a vegetação espontânea entra em concorrência diretamente com as jovens plantas. Realizada mecânica ou
manualmente, nas entrelinhas e manualmente nas linhas de plantação.

Desramação

Entre os 4 e os 13 metros de altura, precedida de uma pré-seleção de árvores de futuro (cerca de 300 por hectare). Faz-se através de 2
a 4 passagens sucessivas, intervaladas de 2 a 4 anos. Suprimem-se os ramos de baixo para cima. A altura a desramar nunca deverá ser
superior a 1/3 a 1/2 da altura total; na primeira passagem desrama-se até 2 a 3 m de altura.

Rolagem

A realizar em árvores mal conformadas ou com porte arbustivo, de 3 a 6 metros de altura, quando o sistema radical esteja bem
instalado, para corrigir a sua forma.
Realizar a operação quando houver contacto entre as copas das árvores, a partir dos 13 a 17 anos e repetindo a intervalos de 5 anos
(de início) a 7 anos (no fim da revolução). Nos primeiros desbastes (pelo alto mistos) retiram-se 30 a 40 % das árvores em pé,
conduzindo o povoamento a uma densidade de 140 a 250 árvores de futuro por hectare. Mais tarde deverão ser efetuados desbastes
pelo baixo, retirando de cada vez cerca de 25% das árvores e conduzindo a uma densidade final de cerca de 80 árvores por hectare.

Desbaste

Desbóia e descortiçamento

O PAP (perímetro do tronco a 1,3 m do solo) mínimo é de 70 cm e a altura máxima a descortiçar não pode exceder o dobro do PAP.
Respeitar as alturas máximas de descortiçamento e a idade mínima de criação de cortiça fixadas pela legislação em vigor. O intervalo
mínimo entre descortiçamentos é de 9 anos.

Poda de conformação

Tem como objetivo promover o crescimento dum fuste mais direito e contribuir para uma copa mais equilibrada. Remover todos os
ramos laterais até uma altura de 3 m, não retirando mais de 30 % da copa viva. Em sobreiros adultos restringir à supressão de ramos.

Poda de manutenção

Efetua-se com objetivos sanitários, removendo-se os ramos secos e enfraquecidos, ou para melhorar a iluminação interna da copa.
Efetuar sempre que necessário e nunca nos 3 anos imediatamente anteriores ou posteriores ao descortiçamento.

Corte de realização

Abate de cerca de 80 árvores por hectare com uma altura total de pelo menos 30 m, com cerca de 60 anos.
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IV.
CARTOGRAFIA
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NIF ALEGRETE – UG ALEGRETE

121

NIF ALEGRETE – UG REGUENGO E SÃO JULIÃO

122

NIF CAÇARELHOS

123

NIF CASEGAS

124

NIF CASTELO RODRIGO

125

NIF FAMALICÃO

126

NIF FUNDÃO – UG TELHADO

127

NIF FUNDÃO – UG CHABOUCOS

128

NIF FUNDÃO – UG CHABOUCOS

129

NIF LAGARES

130

NIF MARVÃO

131

NIF MOGADOURO

132

NIF PINHEL

133

NIF RIO FRIO

134

NIF SABROSA

135

NIF UNHAIS

136

NIF VINHAIS – UG EDROSA

137

NIF VINHAIS – UG ERVEDOSA

138

NIF VINHAIS – UG VALE JANEIRO

139

NIF VINHAIS – UG CANDEDO
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