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O presente documento constitui o Plano de Gestão Florestal da Tapada da Ajuda, localizada 

no distrito de Lisboa, concelho de Lisboa e freguesia de Alcântara. 

Uma vez que a vigência deste tipo de documento deverá ter como valor indicativo a vigência 

do Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (aprovado pela 

Portaria n.º 52/2019, de 11 de fevereiro), será considerado um horizonte de planeamento de 

20 anos. 

O presente plano é proposto pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de 

Lisboa. 

 

De acordo com o definido no artigo 15º do Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 65/2017, de 12 de junho, este documento é composto por: 

 

 Documento de Avaliação 

 Modelo de Exploração 

 Cartografia 

 

A elaboração do Plano de Gestão Florestal da Tapada da Ajuda contou com a fundamental 

colaboração de Pedro Arsénio, Paula Soares, Ana Paula Ramos, Manuel Madeira, Rui 

Pinto Ricardo, Madalena Ferreira, Anabela Matos e Nuno Rosado, aos quais dirigimos os 

nossos agradecimentos. 

 

O responsável pela gestão florestal da Tapada da Ajuda 

 

 

_______________________________________________ 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de uma gestão florestal sustentável e multidisciplinar, ativa e permanente, 

encontra-se refletida nos princípios orientadores da Lei de Bases da Política Florestal, 

regulamentada pela Lei n.º 33/96, de 17 de agosto. Estes princípios orientadores, 

nomeadamente os que se referem ao aumento da produção e à conservação da floresta e 

dos recursos naturais que lhe estão associados, bem como os relativos à necessidade do uso 

e gestão da floresta de acordo com políticas e prioridades de desenvolvimento nacionais, 

articuladas com políticas sectoriais e de ordenamento do território, implicam como medidas 

de política florestal, respetivamente, a adoção e aplicação de Programas Regionais de 

Ordenamento Florestal (PROF) e de Planos de Gestão Florestal (PGF).  

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal, regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 

16/2009 de 14 de janeiro, alterado pelos DL n.º 114/2010, de 22 de outubro, DL n.º 65/2017, 

de 12 de junho e DL n.º 11/2019, de 21 de janeiro, permitem a aplicação regional, não só das 

diretrizes estratégicas nacionais como da monitorização da gestão florestal sustentável, uma 

vez que definem normas de silvicultura pelas quais a gestão das explorações florestais se 

deve efetuar. 

Os Planos de Gestão Florestal, regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de 

janeiro, alterado pelo DL n.º 114/2010, de 22 de outubro e pelo DL n.º 65/2017, de 12 de 

junho, surgem ao nível da exploração florestal e não são mais do que um instrumento de 

ordenamento florestal que regula no tempo e no espaço as intervenções de natureza cultural 

e/ou de exploração, e visam a produção sustentada de bens ou serviços, determinada por 

condições de natureza económica, social e ecológica. 

Considerando o enquadramento político e legislativo vigente, associado ao elevado risco a 

que os povoamentos florestais estão sujeitos, nomeadamente o risco de incêndio florestal, 

torna ainda mais necessária a implementação de instrumentos de planeamento e de 

ordenamento de nível local, com vista à gestão dos espaços florestais e à aplicação prática 

no terreno do conceito de gestão florestal sustentável. Não obstante esta realidade, torna-

se cada vez mais necessária uma gestão ativa e profissional das explorações florestais com 

vista ao incremento da sua rendibilidade e sustentabilidade. 

Para além da necessidade de um planeamento florestal concreto na área em análise, acresce 

o facto de que a Tapada da Ajuda constitui um Campus académico de referência em termos 

de investigação e de ensino nas ciências agrárias e florestais, acomodando no seu interior o 

Instituto Superior de Agronomia, a maior e mais qualificada escola de graduação e pós-

graduação em Ciências Agrárias, com reconhecimento nacional e internacional. Neste 

sentido, o atual PGF é enquadrado no Programa Estratégico para o Plano de 

Desenvolvimento do Campus da Tapada da Ajuda (ISA, 2020), estabelecendo-se como prazo 

para a sua conclusão e submissão o ano de 2020. 

Os objetivos do presente Plano de Gestão Florestal consistem na realização de um 

planeamento adequado das operações referentes a uma gestão florestal sustentável, 

mailto:mail@agroges.pt
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integrando de forma transversal as componentes de ensino e de investigação desenvolvidas 

no campus académico da Tapada da Ajuda, e assumindo de forma estratégica a gestão 

multifuncional da área de estudo, considerando as vertentes de proteção ambiental, de 

conservação dos recursos e de promoção das atividades de investigação aplicada, de recreio 

e lazer. Para tal, para o horizonte de planeamento considerado, correspondente ao período 

de vigência do PROF LVT (20 anos), serão definidas no âmbito do presente PGF ações de 

manutenção dos recursos florestais existentes, com vista ao cumprimento dos seguintes 

objetivos específicos: 

 Ordenamento florestal da Tapada da Ajuda; 

 Proteção dos espaços florestais contra a ocorrência de incêndios e a disseminação 

de pragas e doenças; 

 Integração da componente florestal no campus académico da Tapada da Ajuda em 

termos de ensino, investigação e transferência de conhecimento1;  

 Diminuição dos riscos bióticos e abióticos associados aos espaços florestais; 

 Conservação e proteção dos valores naturais dos ecossistemas presentes; 

 Definição de modelos de gestão sustentáveis e multifuncionais; 

 Implementação e monitorização das ações propostas nos espaços florestais. 

 

Sendo um Plano de Gestão Florestal uma ferramenta de orientação e de suporte a uma 

gestão florestal sustentável e economicamente viável, torna-se assim indispensável a sua 

revisão e atualização face a situações que alterem a realidade para a qual o mesmo foi 

elaborado. Deste modo, prevê-se que o presente plano seja revisto, no mínimo, com uma 

periodicidade quinquenal, no qual se fará uma atualização das ações executadas e do plano 

operacional inicialmente elaborado. 

  

                                                   
1 O Instituto Superior de Agronomia tem em curso a preparação de uma candidatura à rede europeia de living 

labs (European Network of Living Labs (ENoLL) - https://enoll.org/ 
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A DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO 

1 ENQUADRAMENTO SOCIAL E TERRITORIAL 

1.1 Caracterização do Proprietário e da Gestão 

1.1.1 Identificação do proprietário 

Nome: Universidade de Lisboa (UL) 

Morada: Alameda da Universidade, 1649-004 Lisboa 

Telefone: 21 011 34 00 | 21 011 34 06 

E-mail: reitoria@ulisboa.pt  

1.1.2 Identificação do responsável pela gestão 

Nome: Professor Associado António José Guerreiro de Brito (Presidente do Instituto Superior 

de Agronomia) 

Morada: Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa 

Telefone: 21 365 2129 

E-mail: agbrito@isa.ulisboa.pt  

1.1.3 Entidade e técnico responsável pela elaboração do PGF 

AGRO.GES - Sociedade de Estudos e Projetos, Lda. 

NIPC: 502467380 

Av. da República n.º 412 

2750-475 Cascais 

Tel.: (+351) 214 847 440 

Email: afilipe@agroges.pt; naires@agroges.pt 

Pessoa de contacto:  Engª Florestal Ana Filipa Filipe (Membro da OE n.º 82286) 

Eng.ª Florestal Nélia Aires (Membro da OE n.º 78313) 
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1.2 Caracterização Geográfica da Exploração Florestal 

1.2.1 Identificação da propriedade e dos prédios que a constituem 

A superfície sobre a qual incide o presente Plano de Gestão Florestal corresponde à área da 

Tapada da Ajuda, que de acordo com o descrito na caderneta predial urbana, apresenta uma 

área de 100,2 hectares. 

A Tapada da Ajuda situa-se no distrito de Lisboa, concelho de Lisboa e freguesia de Alcântara, 

estando inscrita na caderneta predial urbana com o artigo matricial n.º 510. A gestão da 

Tapada da Ajuda está assegurada através de um auto de cedência e aceitação de imóveis da 

Universidade de Lisboa ao Instituto Superior de Agronomia (25 de março de 2019). 

 Caracterização cadastral dos prédios da área de estudo (caderneta predial urbana) 

Proprietário e 

responsável pela Gestão 

Forma de 

Exploração 

Nome Prédio 

Rústico 
Artigo Secção Natureza 

Área  

(ha) 

Universidade de Lisboa / 

Instituto Superior de 

Agronomia 

Cedência 
Tapada da 

Ajuda 
510 - Urbano 100,2 

       

 

Na Certidão Permanente do Registo Predial, a Tapada da Ajuda é descrita com 100,7 ha - 30 

ha de área coberta e 97,7 ha de área descoberta. Dos 100,7 ha, 97,47 ha estão sob gestão do 

ISA e 3,29 ha sob a gestão da Universidade de Lisboa, que correspondem ao Observatório 

Astronómico da Tapada. 

No Auto de Cedência e Aceitação de Imóveis pela ULisboa ao Instituto Superior de 

Agronomia, de 25 de março de 2019, refere-se: 

“Artigo 1º 

1-Os imóveis abrangidos pelo presente auto de cedência são os seguintes (…) O Instituto 

Superior de Agronomia ocupa uma área de terreno de 97,47 hectares, conforme 

representação em Anexo 1. 

2-A parte do imóvel correspondente ao Observatório Astronómico da Tapada fica na posse, 

não sendo objeto de cedência, da Universidade de Lisboa (…). O Observatório Astronómico 

da Tapada ocupa uma área de terreno de 3,29 hectares, conforme representação em Anexo 

1.” 

Consequentemente verifica-se que do total da área da Tapada (100,79 ha), uma área 

correspondente ao Observatório Astronómico da Tapada e terrenos adjacentes (totalizando 

3,29 ha), permanece sob gestão direta da Universidade de Lisboa. Apesar disto, considerou-

se adequado manter a dita área no presente Plano, dado que esta se enquadra no Regime 

Florestal Total, defendendo-se que, no que respeita à gestão florestal do espaço em questão, 
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há toda a vantagem em fazê-lo de forma concertada com o presente Plano de Gestão 

Florestal. 

1.2.2 Inserção administrativa 

Na cartografia oficial, a Tapada da Ajuda localiza-se na carta militar n.º 431. Na Figura 1 

mostra-se o enquadramento geográfico e administrativo da Tapada da Ajuda. 

 

Figura 1. Enquadramento Administrativo da Tapada da Ajuda (1:25.000) 

O ISA, como instituição de ensino universitário e de investigação científica no domínio das 

Ciências e Engenharias Agronómica, Zootécnica, Florestal, Alimentar, do Ambiente, da 

Arquitetura Paisagista e da Biologia, tem como missão assegurar elevados padrões de 

exigência em atualização constante e integrando meios inovadores, realizar processos de 

transferência de tecnologia e contribuir para o desenvolvimento sustentável e a 

competitividade do País.  

O ISA administra os seus bens, assim como os bens do domínio público ou privado que o 

Estado ou outra pessoa coletiva pública lhe ceda, nas condições previstas na lei e nos 

protocolos firmados com essas entidades. Na área de intervenção da Tapada da Ajuda 

existem concessões ou arrendamentos a vários organismos públicos e privados, que 

envolvem a gestão dos espaços urbanos e/ou espaços envolventes, de acordo com o Quadro 

2. 
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 Outros organismos existentes na Tapada da Ajuda 

Entidade Localização 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) Edifício I 

Cooking LAB Jardim da Parada 

Museus da Universidade de Lisboa Observatório Astronómico de Lisboa 

INIAV 
Laboratório Químico Agrícola Rebelo 

da Silva e Posto Apícola 

Sigmetum - Produção e Experimentação de Plantas 

Autóctones na Tapada da Ajuda 
Edifício INOVISA – Pólo 1 

DSIGA / DGADR e GPP / Min. da Agricultura Estação de Mecanização Agrária 

Direção-Geral de Proteção da Produção Agrícola 

(DGPPA) 

Direção-Geral de Serviços de Controle da 

Qualidade de Sementes (DSCQS) 

Estação de Ensaio de Sementes 

1.2.3 Localização e acessibilidades 

A Tapada da Ajuda encontra-se na zona ocidental da cidade de Lisboa. De acordo com o 

Decreto-Lei n.º 5/02, de 19 de fevereiro2, o conjunto intramuros encontra-se delimitado pela 

Rua Professor Vieira da Natividade, Calçada da Tapada e pela Rua do Sítio do Casalinho da 

Ajuda. A Tapada da Ajuda é ainda delimitada a norte pelo Parque Florestal de Monsanto, a 

oeste pelo Pólo Universitário da Ajuda e o Bairro 1º de maio do Rio Seco e a este pela Pedreira 

do Alvito e Estrada do Alvito. 

O acesso à Tapada da Ajuda é feito por 5 portões: a sul, o portão da Rua Jau; a sudeste, o 

portão da Ponte; a nordeste, o portão de Monsanto e a Oeste, o portão do Pólo da Ajuda. 

Existe ainda outro portão situado a oeste, o portão do Casalinho, que atualmente se encontra 

inoperacional. 

                                                   
2 Procede à classificação de 107 imóveis como monumentos nacionais e imóveis de interesse público. 
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Figura 2. Identificação dos acessos à Tapada da Ajuda 

2 CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA 

2.1 Clima 

Em termos genéricos, Lisboa tem um clima do tipo mediterrânico e apresenta dois períodos 

distintos em termos de condições climáticas. O primeiro período, considerado de novembro 

a março, apresenta temperaturas entre 10º C e 14º C, podendo atingir valores mais baixos 

no mês de fevereiro. É um período húmido prolongado com elevados índices de 

pluviosidade, sendo novembro o mês com os valores mais elevados (160 mm). Os ventos são 

predominantes de norte (mantendo-se assim praticamente o ano todo), ocorrendo entre os 

meses de dezembro e fevereiro ventos extremos com rajadas fortes. Apresenta ainda um 

elevado índice de nebulosidade e vários dias com nevoeiro. O segundo período, 

compreendido entre abril e outubro, é caracterizado por apresentar temperaturas médias 

entre 19º C e 23º C, sendo que, nos meses de junho e agosto, o valor tem tendência a ser 

mais elevado. É um período mais seco, sendo que os meses de seca coincidem com os dois 

meses de temperaturas mais elevadas. Os índices pluviométricos são mais baixos, inferiores 

a 50 mm, excetuando o mês de abril, onde se verifica alguma pluviosidade ao longo do mês. 
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2.1.1 Parâmetros Climáticos 

A caracterização dos principais parâmetros climáticos para a área de estudo foi obtida com 

base em registos históricos publicados pelo Instituto de Meteorologia, correspondendo a 

Normais Climatológicas da 2ª Região (Ribatejo e Oeste), calculadas para a série de 30 anos 

(1971-2000) (Quadro 4). 

A metodologia delineada assenta na apresentação e análise dos parâmetros climáticos, ao 

nível da sua variabilidade sazonal e espacial. Para o efeito utilizaram-se os dados recolhidos 

na estação meteorológica (climatológica e udométrica) de Lisboa/Tapada da Ajuda, que foi 

considerada a mais representativa da área de estudo. Todos os dados utilizados nesta 

caracterização, correspondem ao período 1971-2000. A localização da estação climatológica 

utilizada no presente plano encontra-se referida no quadro que se segue: 

 Identificação da Estação Climática 

Estação climática Tipo Latitude Longitude Altitude 

Lisboa/Tapada da Ajuda Meteorológica 38º 42’ N 9º 11’ W 37 m 

 

O Quadro 4 apresenta, de um modo agregado, os valores médios para as variáveis climáticas 

analisadas, obtidos com base nos dados recolhidos pela Estação Meteorológica 

(climatológica e udométrica) de Lisboa/Tapada da Ajuda, para o período 1971-2000. 

 Parâmetros Climáticos 

Variáveis Climáticos Valores 

Temperatura média anual (°C) 16,4 

Temperatura média do mês mais quente – agosto (°C) 22,3 

Temperatura média do mês mais frio – janeiro (°C) 11,0 

Precipitação anual (mm)  680,4 

Precipitação máxima diária (mm) – 19/10/1997 92,8 

Evaporação anual (mm) 1092,2 

Humidade relativa às 9h (%) 74% 

Orientação dos ventos dominantes * 

Nevoeiro (n.º dias/ano) 7,3 

Granizo (n.º dias/ano) 0 

Geada (n.º dias/ano) 0 

Fonte: Ficha Climatológica 1971-2000 – Lisboa/Tapada da Ajuda (162); IM, I.P. 

* Estação meteorológica sem dados referentes à Velocidade Média do Vento Máximo. 
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Com base na informação recolhida nas Normais Climatológicas de 1971-2000 para a Estação 

Meteorológica de Lisboa/Tapada da Ajuda foi possível construir o respetivo diagrama 

ombrotérmico de Gaussen (Figura 3), o qual permite identificar o período seco da região, no 

qual a precipitação total apresenta valores inferiores a duas vezes o valor da temperatura 

média mensal para esse período. Assim, quando P≤2T, a curva da precipitação está abaixo 

da curva da temperatura, e a área compreendida entre as duas curvas indica-nos a duração 

e a intensidade do período seco. Ainda, registam-se com barras no eixo horizontal os meses 

com temperatura mínima absoluta inferior a 0 graus.  

 

Figura 3. Diagrama Ombrotérmico para a Estação Meteorológica de Lisboa/Tapada da Ajuda 

(1971-2000) 

O gráfico e o quadro anteriores mostram que o clima desta região do país se caracteriza por 

ser marcadamente mediterrânico, onde o verão é quente e seco, sendo que no Inverno a 

temperatura mínima absoluta pode descer abaixo dos 0º C. O período seco compreende-se 

entre junho e setembro. 

A precipitação total anual não excede os 680 mm, estando concentrada sobretudo nos meses 

de inverno, sendo novembro e dezembro os meses em que historicamente ocorre mais 

precipitação (na ordem dos 100 mm).  

2.2 Geologia 

A Tapada da Ajuda apresenta formações calcárias, conhecidas como “Formações da Bica” e 

“Formações de Caneças”, originárias do período Cretácico. As outras formações presentes 

são os basaltos, provenientes da atividade vulcânica do complexo vulcânico de Lisboa, no 

Eocénico, que se depositaram sobre os calcários. A carta geológica da Tapada da Ajuda foi 

atualizada em 2019 através de uma transposição a partir da informação publicada na Carta 

Geológica da Área Metropolitana de Lisboa (Costa, 2006), tendo-se obtido a carta geológica 

da Tapada da Ajuda que se mostra na Figura 4. 
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Figura 4. Carta Geológica da Tapada da Ajuda (adaptado de Costa, 2006) 

A Tapada da Ajuda está inserida na folha 34-D da Carta Geológica de Portugal (à escala 

1:50000) (Pais et al., 2005), elaborada e publicada pelo Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia (LNEG).  

Os locais com elevada permeabilidade coincidem com as zonas que apresentam formações 

calcárias e os locais com permeabilidade reduzida coincidem com as zonas de solos 

desenvolvidos a partir das formações basálticas. Existe ainda uma zona de permeabilidade 

média a baixa onde se encontram as formações piroclásticas. A permeabilidade não depende 

Basalto (b) - Filões e chaminés de basalto 

C2Bi – Formação da Bica 

C2Cn – Formação de Caneças 

&#946;1 (β1)- Complexo Vulcânico de Lisboa 

&#946;1&#961 (β1p) - Rochas piroclásticas 

mailto:mail@agroges.pt
file://///10.1.1.96/ficheiros/PROJECTOS/2019/P42_NA_PGF%20Vasverde/04_Relatorio/www.agroges.pt


  

 

 

 

 

Av. República, 412, 2750-475 Cascais · Tel. 21 484 7440 · Fax 21 484 7441 · mail@agroges.pt · www.agroges.pt 

 19 

apenas da geologia da área, mas também do tipo de solo, declive e uso do solo (Pena e 

Abreu, 2013; Pena et al., 2016). 

2.2.1 Carta de Solos 

A caracterização edáfica no âmbito da elaboração de um Plano de Gestão Florestal de uma 

determinada área apresenta diversos objetivos, entre os quais a determinação da sua 

principal aptidão cultural. Esta classificação baseia-se na natureza dos solos, permitindo, 

assim, avaliar as qualidades e/ou carências que estes manifestam de modo a torná-los mais 

adequados para determinados tipos de aproveitamento. 

O conhecimento das características físicas e químicas do solo constitui, assim, um fator 

indispensável para fundamentar opções de distribuição de usos e funções, bem como para 

planear funções de proteção, recuperação e regulação, pelo que integra grande parte dos 

critérios a aplicar na deteção de aptidões, capacidades e potencialidades. 

Relativamente aos solos da Tapada da Ajuda, Sarmento (1969) escreveu: “O aspeto superficial 

dos terrenos da Tapada da Ajuda é muito uniforme, apresentando geralmente, textura 

argilosa e cor castanha ou, com menos frequência, castanho avermelhada; somente as terras 

derivadas de calcários de textura argilosa têm um tom avermelhado mais nítido. Como 

exceções, temos de considerar duas pequenas manchas, uma de textura franca e cor castanha 

e outra de textura franca ou franca-argilosa de cor amarelo acastanhado, situadas no 

Zambujal.”. Sarmento acrescenta ainda sobre a profundidade dos mesmos, “Os solos da 

Tapada da Ajuda têm, no geral, uma espessura de 45 a 60 cm, atingindo nas baixas, ou nos 

lugares onde existiram, provavelmente, depressões, uma espessura de 1 a 1,5 metros, devido, 

naturalmente, a uma acumulação de materiais arrastados dos pontos mais elevados.” 

A classificação dos solos da área de estudo foi efetuada com base na Carta de Solos 

elaborada pelo Professor Manuel Madeira e Professor Rui Pinto Ricardo para a Tapada da 

Ajuda (2020). 

Na Figura 5 mostram-se as unidades de solos identificadas na área de estudo. 
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Figura 5. Carta de solos da área da Tapada da Ajuda (Fonte: Madeira e Ricardo, 2020) 
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Figura 6. Legenda da Carta de 

solos da área da Tapada da Ajuda 

(Fonte: Madeira e Ricardo, 2020) 

 

No Quadro 5 descrevem-se as unidades de solo identificadas na área da Tapada da Ajuda, 

com base nas unidades pedológicas cartografadas na Carta de Solos de Portugal. 

 Unidades e Tipos de Solo presentes na área da Tapada da Ajuda (Madeira e Ricardo, 

2020) 

Unidades 

Cartográficas 
Solos Dominantes 

Área  

(ha) 

Área 

(%) 

1 
Regossolos Epilépticos Hiperêuricos (Francos, Húmicos) 

Regossolos Endolépticos Hiperêuricos (Francos, Húmicos) 
5,97 9,4% 

2 
Regossolos Endolépticos Hiperêuricos (Francos, Húmicos) 

Regossolos Hiperêutricos (Francos, Húmicos) 
9,89 15,6% 

3 
Regossolos Endolépticos Hiperêutricos (Francos, Áricos, Húmicos) 

Regossolos Hiperêutricos (Francos, Áricos, Húmicos) 
1,91 3,0% 

4 

Regossolos Hiperêutricos (Francos, Áricos, Húmicos) 

Regossolos Calcáricos (Francos, Áricos, Húmicos) 

Cambissolos Vérticos Hiperêutricos (Argilosos, Áricos, Húmicos) 

3,18 5,0% 

5 Vertissolos Háplicos (Áricos, Mólicos, Hiperêutricos, Húmicos) 0,57 0,9% 

6 Vertissolos Háplicos (Mólicos, Hiperêutricos, Húmicos) 3,51 5,5% 
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Unidades 

Cartográficas 
Solos Dominantes 

Área  

(ha) 

Área 

(%) 

7 
Vertissolos Háplicos (Mólicos, Hiperêutricos, Húmicos) 

Cambissolos Vérticos Hiperêutricos (Argilosos, Húmicos) 
10,08 15,9% 

8 Vertissolos Háplicos (Mólicos, Calcáricos, Húmicos) 1,77 2,8% 

9 Regossolo Hiperêutrico (Argiloso, Árico, Protocálcico, Ócrico) 0,25 0,4% 

10 
Cambissolos Vérticos Hiperêutricos (Argilosos, Húmicos) 

Regossolos Hiperêutricos (Francos, Húmicos) 
7,78 12,3% 

11 Cambissolos Vérticos Calcáricos (Francos, Húmicos) 0,46 0,7% 

12 Cambissolos Vérticos Hiperêutricos (Argilosos, Húmicos) 6,32 10,0% 

13 Cambissolos Vérticos Hiperêutricos (Argilosos, Áricos, Húmicos) 0,87 1,4% 

14 
Regossolos Endolépticos Hiperêutricos (Francos, Húmicos) 

Cambissolos Endolépticos Hiperêutricos (Francos, Húmicos 
3,71 5,8% 

15 
Cambissolos Vérticos Calcáricos (Argilosos, Húmicos) 

Cambissolos Vérticos Hiperêutricos (Argilosos, Húmicos) 
0,81 1,3% 

16 Terreno Rochoso Calcário 6,35 10,0% 

Sem informação pedológica 37,27 37,0% 

TOTAL 100,7 100% 

2.2.2 Carta de Capacidade de Uso do Solo 

Considerou-se ainda, a carta de capacidade de uso do solo elaborada por Matos (1994), que 

utilizou 5 classes diferentes (A, B, C, D e E) para agrupar o mesmo grau de limitação e/ou 

risco de deterioração semelhante. Além destas classes, usou também as subclasses e, h e s, 

como se pode observar nas figuras seguintes.  

As Subclasses referidas têm o seguinte significado: 

e - erosão e escoamento superficial 

h - excesso de água 

s - limitações do solo na zona radicular 
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Figura 7. Carta de capacidade de uso do solo (Fonte: Matos, 1994) 

 

Figura 8. Legenda da carta de Capacidade de Uso Agrícola dos Solos (Fonte: Cunha, 2000) 

Classe A 

Classe B 
 

Classe C 
 

Classe D 
 

Classe E 
 

Subclasse c 
 

Subclasse s 
 

Áreas sociais não estudadas 
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2.3 Altimetria, declives e exposição  

A caracterização altimétrica da Tapada da Ajuda foi elaborada a partir de Levantamento 

Topográfico Digital realizado por estéreo-restituição para a escala 1/2000 pela empresa 

BLOM Portugal, em julho de 2010. A estéreo-restituição utilizou uma cobertura 

aerofotográfica (em cor normal) realizada pela mesma empresa, na mesma data, com 

resolução espacial de 10 cm por pixel. 

A área de estudo apresenta uma variação altimétrica significativa, registando-se os valores 

de cota máxima na ordem dos 140 metros, na zona central da Tapada, e valores altimétricos 

mais baixos (na ordem dos 30 metros) na zona mais a sul da tapada. 

Como consequência da variação altimétrica (Figura 9), o relevo da Tapada da Ajuda apresenta 

declives suaves a moderados, ocorrendo maioritariamente áreas com declives inferiores a 

15% e outras (muito pouco significativas) onde os declives são superiores a 35%.  

 Classes de declive 

Classes de Declives % Área 

0-5% 14,09 

5-10% 30,12 

10-15% 27,40 

15-20% 15,15 

20-25% 6,40 

25-30% 2,25 

30-35% 0,79 

35-40% 0,16 

>40% 3,64 

TOTAL 100% 

 

A classe de declive predominante corresponde ao intervalo de 5-10% (30,12% da área de 

estudo), tal como se pode observar no Quadro 6. 
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Figura 9. Carta de declives da área de estudo (Fonte: Pedro Arsénio, 2020) 

Em termos de limitações à mecanização das operações de condução e gestão florestal, os 

declives presentes na área de estudo apresentam poucas limitações na generalidade das 

situações para as operações florestais de manutenção dos espaços, na medida em que os 

terrenos são pouco declivosos. Contudo, existem zonas com uma maior expressão de declive 

em que deverão ser tidos em consideração alguns cuidados na realização de operações 

mecânicas.  

Relativamente à exposição, as vertentes expostas a sudeste, sul e este são mais privilegiadas 

relativamente à intensidade e à quantidade de radiação solar recebida. Deste modo, 

considera-se, no geral, que nestas exposições o coberto vegetal sofre uma maior dissecação 

devido à maior radiação solar a que está sujeito. Este aspeto tem particular importância nas 

ações silvícolas a realizar nestas áreas, uma vez que são áreas sujeitas a maior stress hídrico. 

Pela análise da carta de exposições constante na Figura 10, conclui-se que na área de estudo 

a exposição sudeste é a mais significativa, ocorrendo em 29,13% da área, seguindo-se o rumo 
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de sul em 19,43% da área e o rumo este em 18,11%. As áreas expostas aos quadrantes norte, 

nordeste e noroeste são as menos representativas. 

 Classes de exposições 

Quadrante de Exposição Solar % Área 

Plano 3,72 

Norte 1,34 

Nordeste 3,22 

Este 18,11 

Sudeste 29,13 

Sul 19,43 

Sudoeste 14,44 

Oeste 7,43 

Noroeste 3,17 

TOTAL 100% 
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Figura 10. Carta de exposições da área de estudo (Fonte: Pedro Arsénio, 2020) 

2.4 Hidrografia 

A área da Tapada da Ajuda faz parte da Bacia Hidrográfica do Tejo, que se encontra inserida 

entre as bacias das Ribeiras do Oeste, Lis e Mondego a norte, e as bacias do Sado e Guadiana 

a sul. 

A área de estudo (Figura 11) apresenta uma reduzida distribuição de linhas de água, 

caracterizadas por todos os cursos de água de regime temporário ou não permanente, nos 

quais apenas ocorre água quando se verificam situações de precipitação. 

Na área em estudo apenas há a assinalar uma linha de água de 4ª ordem (escala de Horton-

Strahler), o talvegue de Rio Seco. Trata-se de uma linha de água com pouca expressão, 

localizada junto ao limite Oeste da propriedade, classificada como domínio público hídrico. 

Esta linha de água aparece demarcada na carta de condicionantes do PDM de Lisboa, 

constituindo “Servidão e Restrição de Utilidade Pública” – Domínio Público Hídrico (10 m). 
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Figura 11. Hidrografia da área de estudo (Fonte: EPIC WEBGIS) 

Para além da hidrografia identificada, a Tapada da Ajuda apresenta ainda uma parte 

constituinte de uma rede de minas. Estes recursos hídricos datam do reinado de D. João V, e 

tinham como objetivo a supressão das necessidades hídricas da Tapada Real da Ajuda e 

também as das outras quintas e palácios circundantes. Atualmente, as minas já não possuem 

essa função, apesar de ainda se identificarem alguns destes elementos no interior da Tapada. 

Segundo Costa (2004), o Tombo da Real Tapada da Ajuda mostra o levantamento do sistema 

de minas e encanamentos da Tapada, realizados em 1849 e que se ramificam a partir das 

nascentes da margem direita da Ribeira de Alcântara. 

Este sistema hidráulico existia ramificado por toda a Serra de Monsanto, sendo que na 

Tapada ainda se encontram exemplares desta obra estando algumas ainda ativas. A rede de 

minas presente na Tapada da Ajuda mostra-se na figura seguinte. 
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Figura 12.  Carta das Minas e Encanamentos da Real Tapada da Ajuda (1:5000), 1901 – Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo (Fonte: Costa, 2004) 

Segundo Pina (2011), baseado no trabalho realizado por Couto e Sousa (1995), as minas e 

furos descritos e presentes na Tapada da Ajuda são: 

Nome Localização/Descrição 
Comprimento 

(m) 

Largura 

(m) 

Mina da Geradora 
Uma entrada junto ao tanque da Geradora e 

outra perto do campo de rugby 
575 0,70 

Mina nordeste da 

Geradora 
Junto ao grande depósito da Geradora  138 0,70 

Mina oeste da 

Geradora 

Na ligação ao reservatório da Geradora foi 

feita uma obstrução que obriga a água a 

correr para os Viveiros Florestais 

200 0,70 

Mina dos 

Eucaliptos 

Junto ao portão de Monsanto, em direção ao 

Pavilhão de Exposições 
200 0,70 

Mina da Vinha Junto à vinha, perto da entrada da ponte 50 0,60 

 

Os furos presentes na Tapada são os descritos de seguida: 

1. Posto apícola – inativo; 

2. Eira Velha (2 furos) – ambos inativos; 

3. Curral da Zootecnia – inativo. 
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Relativamente a reservatórios e tanques presentes na Tapada da Ajuda, foram identificados 

os seguintes: 

Nome Localização/Descrição 
Capacidade de 

armazenamento (m3) 

Reservatório 

Geradora 130 

Miradouro 300 

Zootecnia 25 

Tanque 

Pavilhão Florestal 

- 
Horto da Terra Grande 

Horta  

Junto às estufas perto do Edifício Principal 

 

Na Tapada da Ajuda, é importante ainda referir a existência de três lagoas, embora uma delas 

esteja inativa. Assim, temos a Lagoa da Pateira (que possui água, mas necessita de limpeza e 

recuperação do seu equilíbrio), a Lagoa do Junot (fica perto do Banco do Junot, é uma lagoa 

bastante pequena mas que apresenta água) e a Lagoa Branca (esta lagoa está vazia há muitos 

anos, devido a diversas fendas resultantes de um tremor de terra). 

Os elementos referidos anteriormente encontram-se identificados geograficamente no 

ponto 4.1.5.. 

2.5 Classificação Biogeográfica Regional 

A classificação biogeográfica de uma determinada região determina, com base no 

conhecimento histórico da ocupação regional e no detalhe dos conhecimentos do meio físico 

e biológico, a distribuição dos seres vivos (nomeadamente de plantas) nessa região, 

estabelecendo um modelo tipológico hierárquico do território. Assim, as tipologias 

biogeográficas baseiam-se normalmente na distribuição das diferentes populações de 

plantas e unidades geobotânicas (comunidades, complexos de comunidades, ecossistemas e 

biomas). 

A definição de unidades de vegetação natural potencial possibilita quer a comparação com 

as estruturas atuais da vegetação, de forma a aferir o estado de equilíbrio das comunidades 

vegetais, face ao respetivo estádio de clímax, quer o estabelecimento do quadro de 

intervenções de reconversão/renaturalização de estruturas vegetais a promover, seja nas 

áreas naturais e seminaturais florestais, seja nas urbanas ou periurbanas. 

A classificação biogeográfica regional da área de estudo foi efetuada com base nos estudos 

publicados por Costa et al. (1998). A área da Tapada da Ajuda insere-se nas unidades 

biogeográficas mencionadas no Quadro 8. 
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 Unidades biogeográficas 

Região Mediterrânea 

Sub-região Mediterrânea ocidental 

Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica 

Província Gaditano-Onubo-Algarvia 

Sector Divisório Português 

Superdistrito Olissiponense 

Fonte: Biogeografia de Portugal Continental 

A Região Mediterrânica é caracterizada por possuir um clima em que escasseiam as chuvas 

no Verão podendo, no entanto, haver excesso de água nas outras estações. Nesta Região 

observam-se bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas planas pequenas, coriáceas 

e persistentes (esclerófilas). 

Na Superprovíncia Mediterrânica Ibero-atlântica predominam os solos siliciosos. Os 

sedimentos calcários, dolomíticos e arenitos do Mesozóico só afloram em pequenas áreas. A 

sua vegetação alberga uma flora antiga e rica em endemismos. Devido à grande diversidade 

bioclimática e à complexidade da sua paleo-história possui uma vegetação potencial e 

subserial altamente individualizada e particularizada.  

A Província Gaditano-Onubo-Algarviense é uma unidade biogeográfica essencialmente 

litoral que se estende desde a Ria de Aveiro até aos areais da Costa del Sol e aos arenitos das 

serras de Gibraltar. Os substratos predominantes são arenosos e calcários. A flora e vegetação 

desta Província é rica em endemismos lianóides e lauróides, de folhas coriáceas. Devido ao 

carácter ameno (oceânico ou hiperoceânico), com quantidades de frio invernal muito baixas, 

numerosas plantas termófilas e de gemas nuas encontraram neste território litoral e sublitoral 

o seu refúgio. A Província Gaditano-Onubo-Algarviense constitui assim, uma extensa área de 

provável especiação a partir de diversos genótipos ocorrentes nas áreas não costeiras do 

Ocidente da Península (ex. Stauracanthus spp.). A sua vegetação é consequentemente 

extremamente original do ponto de vista sintaxonómico. 

O Setor Divisório Português estende-se desde a Ria de Aveiro, prolongando-se pelo vale do 

Mondego até à base da Serra do Açor, seguindo a área de calcários até Tomar e 

posteriormente atingir a Lezíria do rio Tejo, que constitui o seu limite Sul. É um território 

litoral plano com algumas serras de baixa altitude, sendo a mais elevada a da Lousã com 

1204 metros de altitude. Possui alguns endemismos próprios (Scrophularia grandiflora, 

Senecio doronicum subsp. lusitanicus, Ulex jussiaei), além dos exclusivos das unidades 

inferiores. A maioria dos seus endemismos são comuns com o Arrabidense, como por 

exemplo: Antirrhinum linkianum, Arabis sadina, Iberis procumbens subsp. microcarpa, Juncus 

valvatus, Pseudarrhenatherum pallens, Prunus spinosa subsp. insititioides, Serratula 

estremadurensis, Silene longicilia, Teucrium polium subsp. capitatum, Thymus zygis subsp. 

sylvestris e Ulex densus. A vegetação é original, de onde se salientam os bosques de carvalho-
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cerquinho (Arisaro-Quercetum broteroi), os carrascais (Melico arrectae-Quercetum cocciferae 

e Quercetum coccifero-airensis) e os arrelvados (Phlomido lychnitidis-Brachypodietum 

phoenicoidis), bem como os sobreirais (Asparago aphylli-Quercetum suberis), os matagais de 

carvalhiça (Erico-Quercetum lusitanicae), os tojais de tojo-durázio (Lavandulo luisieri-

Ulicetum jussiaei) e também os carvalhais termófilos de carvalho-roble (Rusco aculeati-

Quercetum roboris viburnetosum tini). 

O território a norte da parte terminal do vale do Tejo, que engloba os concelhos de Lisboa, 

Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Mafra, parte de Vila Franca de Xira e Sintra, conhecido 

como Região saloia, constitui o Superdistrito Olissiponense. É uma área de grande variedade 

e riqueza geológica onde se observa um mosaico de margas, argilas, calcários e arenitos do 

Cretácico, rochas eruptivas do Complexo Vulcânico Lisboa-Mafra (basaltos, dioritos, 

andesitos), calcários e arenitos do Jurássico, arenitos, conglomerados e calcários brancos do 

Paleogénico e arenitos e calcários margosos do Mio-Pliocénico. O relevo é ondulado com 

pequenas colinas que não ultrapassam os 400 m de altitude, sendo muitas delas antigos 

cones vulcânicos. A vegetação climácica nos solos vérticos termomediterrânicos é constituída 

por um zambujal arbóreo com alfarrobeiras (Viburno tini-Oleetum sylvestris). Nas rochas 

vulcânicas ácidas e nos arenitos observam-se os sobreirais do Asparago aphylli-Quercetum 

suberis. Este sobreiral, em solos mal drenados de arenitos duros cretácicos, tem como etapa 

de substituição um tojal endémico do território – Halimio lasianthi-Ulicetum minoris. Por seu 

turno, nos luvissolos e cambissolos calcários a série florestal é a do carvalhal cerquinho 

Arisaro-Querceto broteroi S., onde o tojal resultante da sua degradação - Salvio sclareoidis-

Ulicetum densi ulicetosum densi tem a sua maior área de distribuição. O juncal Juncetum 

acutifloro-valvati ocorre no âmbito desta unidade biogeográfica em biótopos edafo-

higrófilos. Alguns dos seus sintáxones endémicos de maior destaque, ocorrem nas arribas 

marítimas calcárias com a comunidade aero-halina Limonietum multifloro-virgati e o sabinal 

Querco-Juniperetum turbinatae. Nas dunas encontra-se o Loto cretici-Ammophiletum, o 

Armerio welwitschii-Crucianelletum e o Osyrio-Juniperetum turbinatae. 

 Séries de vegetação presentes na região da Tapada da Ajuda 

Séries de Vegetação Descrição principal 

Asparago aphylli-Querceto suberis S. Sobreiral 

Viburno tini-Oleeto sylvestris S. Zambujal arbóreo com alfarrobeiras 

Arisaro-Querceto broteroi S. Carvalhal cerquinho 

 

2.6 Caracterização Ecológica 

A importância da caracterização ecológica num Plano de Gestão Florestal prende-se, 

fundamentalmente, com a necessidade de identificação e caracterização dos principais 

valores ecológicos e naturais que ocorrem na área de estudo, a fim de serem propostas 
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medidas que garantam a sua conservação, assim como a manutenção do equilíbrio biológico 

entre as várias componentes do ecossistema, nomeadamente habitats, flora e fauna.  

A caracterização da vegetação, flora e fauna foi efetuada considerando as regiões 

biogeográficas e as zonas ecológicas (definidas no Altas do Ambiente), pretendendo-se 

assim analisar, de um modo integrado, a sustentabilidade do sistema para suportar a vida 

vegetal e animal, tanto em termos de preservação do ecossistema como de produção.  

2.6.1 Fauna  

A fauna selvagem constitui um valor ecológico de indiscutível importância como valor 

ambiental e científico, contribuindo para a estabilidade e a compreensão do modo de 

funcionamento dos ecossistemas terrestres e aquáticos, incrementando a diversidade do 

património genético e permitindo a existência de indicadores biológicos que representam 

condições ecológicas específicas, podendo ainda representar um valor económico numa 

região, através da caça e, eventualmente, da pesca e do turismo. 

De acordo com o Guia da Fauna da Tapada da Ajuda (Oliveira, 2017), podem ser observadas 

na Tapada da Ajuda 10 espécies de anfíbios, 16 espécies de répteis, 78 espécies de aves e 10 

espécies de mamíferos. De seguida (Quadro 10) listam-se as espécies considerando as 

divisões: anfíbios, répteis, aves residentes, aves nidificantes, mamíferos e exóticas. 

 Fauna ocorrente na área de estudo 

Grupo Espécie Nome Vulgar 

Mamíferos 

Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro 

Crocidura russula Musaranho 

Pipistrellus pygmaeus Morcego-pigmeu 

Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento 

Vulpes vulpes Raposa 

Sciurus vulgaris Esquilo-vermelho 

Apodemus sylvaticus Ratinho-do-campo 

Rattus norvegicus Ratazana-castanha 

Mus domesticus Rato-caseiro 

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo 

Anfíbios 

Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas) 

Pleurodeles walt Salamandra-de-costelas-salientes 

Triturus pygmaeus Tritão-pigmeu 

Lissotriton boscai Tritão-de-ventre-laranja 

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo 
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Grupo Espécie Nome Vulgar 

Pelodytes punctatus Sapinho-de-verrugas-verdes 

Bufo spinosus Sapo-comum-ibérico 

Epidalea calamita Sapo-corredor 

Hyla meridionalis Rela-meridional 

Pelophylax perezi Rã-verde 

Répteis 

Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico 

Tarentola mauritanica Osga-comum 

Chalcides striatus Fura-pastos-tridáctilo 

Podarcis virescens Lagartixa-verde 

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato-comum 

Psammodromus occidentalis Lagartixa-do-mato-ibérica 

Timmon lepidus Sardão 

Blanus cinereus Cobra-cega 

Hemorrhois hippocrepis Cobra-de-ferradura 

Coronella girondica Cobra-lisa-meridional 

Macroprotodon brevis Cobra-de-capuz 

Natrix maura Cobra-de-água-viperina 

Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar 

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira 

Anguis fragilis Licranço 

Rhinechis scalaris Cobra-de-escada 

Aves 

sedentárias 

Alectoris rufa Perdiz 

Buteo buteo Águia-de-asa-redonda 

Falco tinnunculus Peneireiro 

Tyto alba Coruja-das-torres 

Athene noctua Mocho-galego 

Strix aluco Coruja-do-mato 

Dendrocopos major Pica-pau-malhado-grande 

Ptyonoprogne rupestris Andorinha-das-rochas 

Anthus pratensis Petinha-do-prados 

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta 

mailto:mail@agroges.pt
file://///10.1.1.96/ficheiros/PROJECTOS/2019/P42_NA_PGF%20Vasverde/04_Relatorio/www.agroges.pt


  

 

 

 

 

Av. República, 412, 2750-475 Cascais · Tel. 21 484 7440 · Fax 21 484 7441 · mail@agroges.pt · www.agroges.pt 

 35 

Grupo Espécie Nome Vulgar 

Motacilla alba Alvéola-branca 

Troglodytes troglodytes Carriça 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto 

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos 

Phylloscopus collybita Felosinha 

Regullus ignicapillus Estrelinha-real 

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo 

Cyanistes caeruleus Chapim-azul 

Parus major Chapim-real 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete 

Sylvia melanocephala Toutinegra-dos-valados 

Turdus merula Melro 

Carduelis chloris Verdilhão 

Serinus serinus Milheirinha 

Certhia brachydactyla Trepadeira 

Garrulus glandarius Gaio 

Sturnus vulgaris Estorninho 

Passer domesticus Pardal 

Fringilla coelebs Tentilhão 

Aves 

migradoras 

Apus apus Andorinhão-negro 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais 

Espécies 

invasoras 

Psittacula krameri Piriquito-de-colar 

Estrilda astrild Bico-de-lacre 

Trachemys scripta Tartaruga-de-orelha-vermelha 

Gambusia holbrooki Gambúsia 

Lepomis gibbosus Perca-sol 

Micropterus salmoides Achigã 
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2.6.2 Flora 

De acordo com a Carta Ecológica de Pina Manique e Albuquerque (Atlas do Ambiente, 1984), 

a área em estudo localiza-se no andar Basal (inferior a 400 m) da Zona Ecológica Fitoclimática 

Atlante-Mediterrânea (AM), cuja aptidão florestal se descreve no quadro seguinte. 

 Caracterização Autofítica da Zona Ecológica AM 

Tipo Zona 

Ecológica 

Código 

Zona 

Ecológica 

Nível 

Espécies Favoráveis 

Nome vulgar Nome científico 

Fitoclimática AM 
Basal 

(<400m) 

Zambujeiro Olea europaea sylvestris 

Pinheiro-bravo Pinus pinaster 

Pinheiro-manso Pinus pinea 

Carvalho-português ou 

carvalho-cerquinho 
Quercus faginea 

Sobreiro Quercus suber 

 

Das espécies referidas na caracterização autofítica, o Pinheiro-manso, o Pinheiro-bravo e o 

Sobreiro constituem as espécies mais representativas na área de estudo, tendo sido verificada 

a presença de Zambujeiro e de Carvalho-cerquinho como árvores isoladas. 

Relativamente aos recursos florísticos constituintes dos estratos arbustivo e herbáceo, refere-

se que estes recursos vegetais são parâmetros biofísicos do território a ter em conta na 

gestão e ordenamento do território. Neste âmbito, serão identificados e caraterizados os 

biótopos e habitats naturais legalmente protegidos presentes na área do PGF, bem como as 

espécies de flora consideradas relevantes do ponto de vista da conservação da natureza. 

Segundo a análise efetuada da vegetação potencial, a flora da região onde se insere a Tapada 

da Ajuda inclui numerosos endemismos de que se podem destacar as seguintes Séries de 

Vegetação Natural Potencial: 

 Série do Carvalho-cerquinho, associada a solos calcários (Arísaro clusii – Querceto 

broteroi sigmetum); 

 Série do Zambujeiro, associada a solos de barros (Viburno tini – Oleeto sylvestris 

Sigmetum); 

 Série do Sobreiro, associada a solos derivados de argilas e arenitos não calcários 

(Asparago aphylli-Querceto suberis sigmetum); 

 Vegetação permanente associada às margens dos rios e ribeiras, variável de acordo 

com a proximidade da toalha freática à superfície do solo - microssigmetum ripícola; 

 Vegetação permanente associada às zonas rochosas calcárias - microssigmetum 

rupícola. 
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No parque botânico da Tapada da Ajuda apresenta uma vasta coleção botânica, observando-

se uma elevada diversidade de espécies de flora. Destacam-se como exemplares mais antigos 

as espécies Olea europaea do século XIX ou anteriores, Cupressus sempervirens em frente ao 

Edifício Principal do ISA de 1929-39, Quercus suber ao pé da Geradora em 1930, Quercus x 

coutinhoi no claustro do edifício principal do ISA em 1931, Jacaranda mimosifolia junto ao 

Chalet em 1940 e Pinus pinea, transplantado para o Largo do Barbeiro em 1942, assim como 

outras espécies presentes no Jardim da Parada. Nas últimas décadas tem-se vindo a 

incrementar a diversidade arbórea, existindo atualmente 300 taxones de porte arbóreo.  

A Reserva Botânica da Tapada da Ajuda (Reserva Botânica Natural D. António Xavier Pereira 

Coutinho) é uma área com estatuto de proteção, com relevância para a biodiversidade nativa. 

Trata-se da mais antiga reserva botânica natural do País (fundada e delimitada em 1923), 

sendo uma relíquia da vegetação clímax (zambujal) da região Lisboa. Nesta reserva dominam 

os zambujeiros (Olea europaea var. sylvestris), tanto com estrato arbóreo como arbustivo, 

acompanhados de Phillyrea latifolia, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Retama 

sphaerocarpa, Lonicera etrusca, Spartium junceum, Ruscus aculeatus e Asparagus spp, entre 

outros (Quadro 12). 

 Listagem da flora da Reserva Botânica Natural D. António Xavier Pereira Coutinho 

(Fonte: Costa, 2004) 

Estrato Nome científico Nome vulgar 

Estrato Arbóreo Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Hegi Zambujeiro 

Estrato 

Arbustivo 

Phillyrea latifolia L. Aderno 

Rhamnus alaternus L. Sanguinho-das-sebes 

Pistacia lentiscus L. Aroeira 

Retama sphaerocarpa L. Piorno amarelo 

Lonicera etrusca Santi Madre-silva-caprina 

Rhamnus lycioides L. subsp. oleoides (L.) Jahand. 

& Maire 
Espinheiro preto 

Spartium junceum L. Giesta 

Daphne gnidium L. Trovisco fêmea 

Ruscus aculeatus L. Gilbardeira 

Asparagus albus L. Estrepes 

Asparagus aphyllus L. Espargo bravo 

Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. 

maritima 
Assafate-de-prata 

Estrato 

Subarbustivo 

Ononis natrix L. Joina-dos-matos 

Ruta chalepensis L. Arruda 

Ruta montana (L.) L. Arrudão 

Euphorbia characias L. Trovisco macho 
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Estrato Nome científico Nome vulgar 

Origanum vulgare L. subsp. virens 

(Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens 
Orégão ordinário 

Micromeria graeca (L.) Rchb. subsp. 

graeca 
Hissopo bravo 

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta Erva das azeitonas 

Phagnalon saxatile (L.) Cass. Alecrim-das-paredes 

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. Talha dente 

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris Erva traqueira 

Estrato 
Herbáceo 

Sedum album L. Arroz-dos-telhados 

Agrimonia eupatoria L. Agrimónia 

Sanguisorba verrucosa (Link ex G.Don) Ces. Pimpinela 

Foeniculum vulgare L. Funcho 

Teucrium iva L. Iva moscada 

Phlomis lychnitis L. Salva branca 

Cynara humilis L. Alcachofra-de-S.João 

Plantago lagopus L. Língua-de-ovelha 

Bellis sylvestris Cirillo Margarida-do-monte 

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. Condrila-de-Dioscórides 

Iris subbiflora Brot. Lírio roxo 

Iris albicans Lange. Lírio branco 

Iris foetidissima L. Lírio fétido 

Arum italicum Mill. Jarro 

Asphodelus lusitanicus L. Abrótea 

Smyrnium olusatrum L. Salsa-de-cavalo 

Muscari comosum (L.) Mill. Jacinto-das-searas 

Urginea maritima (L.) Baker Cebola albarrã 

Smilax aspera L. Salsaparrilha bastarda 

Rubia peregrina L. Raspa língua 

Rubus ulmifolius Schott var. ulmifolius Silva 

Salvia verbenaca L. Salva-dos-caminhos 

Cynoglossum creticum Mill. Orelha-de-lebre 

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf Palha-da-guiné 

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. Bracejo 

Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) 

Nyman 
Panasco 

Poa bulbosa L. - 

Silene latifolia Poir. Assobios 
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2.6.3 Habitats 

Segundo o Decreto-lei n.º 156A/2013, de 8 de novembro, que procede à segunda alteração 

do Decreto-lei n.º140/99, de 24 de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º 

79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à conservação das aves selvagens (diretiva 

aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats), definem-se habitats 

naturais como “as áreas terrestres ou aquáticas naturais ou seminaturais que se distinguem 

por características geográficas abióticas e bióticas”, identificando aqueles que apresentam 

interesse comunitário e, dentro destes, quais os que têm carácter prioritário (Anexo B-I – 

Decreto Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro), ou seja, que representam ameaça de extinção. 

De acordo com o 3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) e 

respetiva cartografia anexa, foram referenciados na quadrícula decaquilométrica, em que se 

insere a Tapada da Ajuda, os habitats listados no Quadro 13. Apesar da Tapada da Ajuda não 

se encontrar inserida em SIC ou ZPE, verifica-se a ocorrência de formações florestais 

espontâneas filiáveis no habitat 9320 - Florestas de Olea e Ceratonia (designadamente no 

subtipo 9320pt1 – Bosques olissiponenses-arrabidenses de zambujeiros e alfarrobeiras, de 

acordo com ICNB & ALFA (2004)) localizando-se estas na Reserva Botânica Natural D. 

António Xavier Pereira Coutinho. Quanto aos restantes habitats referidos na mesma 

quadrícula, dado que estes ocorrem apenas em ambientes costeiros (no sentido estrito, ou 

seja, junto à linha de costa que define a frente ribeirinha da cidade), considera-se inviável a 

sua ocorrência no interior da área em estudo no âmbito do presente plano. 

 Habitats/Biótopos presentes na área de estudo 

Biótopo 
Habitats (DL 

156A/2013) 
Designação 

Águas marinhas e meios 

sob influência das marés 

1130 Estuários 

1140 Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa 

Sapais e prados salgados 

mediterrânicos e 

termoatlânticos 

1410 
Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia 

maritimi) 

Estepes interiores halófilas 

e gipsófilas 
1510 Estepes salgadas mediterrânicas (Limonietalia) 

Florestas esclerófilas 

mediterrânicas 
9320 Florestas de Olea e Ceratonia 
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Figura 13. Cartografia de Habitats identificados na Tapada da Ajuda 

 

2.7 Agentes Bióticos 

2.7.1 Pragas e Doenças 

A floresta é uma das principais componentes do meio natural, cuja defesa constitui um dos 

enfoques fundamentais na atualidade. São de diversa ordem as ameaças que a podem 

danificar, onde os incêndios florestais, os efeitos das alterações climáticas, as antecedentes 

más práticas silvícolas e as pragas e doenças assumem particular importância, conduzindo 

ao enfraquecimento generalizado do coberto arbóreo. 

O estado fitossanitário das espécies florestais na Tapada da Ajuda, em geral, não é 

preocupante. Contudo, foram identificados alguns agentes bióticos enunciados no seguinte 

quadro. 
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 Pragas identificadas nas espécies florestais na Tapada da Ajuda 

Espécie 

florestal 

Agentes bióticos 
Gravidade 

Nome comum Nome científico 

Cercis 

siliquastrum 
Psila Cacopsylla pulchella Baixa 

Eucalyptus spp. 

Vespa da galha Leptocybe invasa 
Baixa 

Galícola Ophelimus spp. 

Sugadores Glycaspis brimblecombei Elevada 

Broca do eucalipto Phoracantha semipunctata Elevada 

Quercus spp. 

Burgo Tortrix viridana 

Baixa Lagarta verde Periclista spp. 

Lagarta do sobreiro Lymantria dispar 

Pinus spp. 
Sugadores 

Leucaspis sp. 
Baixa 

Pineus pini 

Processionária do pinheiro Thaumetopoea pityocampa Baixa 

Ulmus spp. Besouro de folhas de olmo Xanthogaleruca luteola Média 

 

A incidência de pragas e doenças está relacionada com a espécie florestal, com o clima e o 

solo, sendo potenciadas pelas técnicas culturais e pela poluição atmosférica. 

A melhor estratégia de defesa contra agentes bióticos passa pela manutenção de um bom 

estado fitossanitário dos povoamentos e uma adequada monitorização, com o tratamento 

e/ou eliminação atempada dos indivíduos afetados, bem como mantendo e aumentando o 

teor de matéria orgânica no solo, o ensombramento e implementando medidas mitigadoras 

de erosão. 

Face ao exposto, dever-se-á ter em conta um conjunto de medidas relativas às boas práticas 

de gestão e de exploração a serem implementadas nos povoamentos florestais, na medida 

em que a manutenção de boas condições vegetativas dos povoamentos pode minimizar o 

ataque por agentes bióticos. Por outro lado, a manutenção de árvores mortas em pé e a 

acumulação de material lenhoso resultante de ações de exploração florestal (os sobrantes) 

pode constituir um potencial foco de infestação para várias pragas e inóculo para diversas 

doenças. Deste modo, de entre as práticas referidas, destaca-se o abate de árvores mortas 

em pé e a queima ou destruição de todos os sobrantes. 

2.7.2 Invasoras Lenhosas 

As espécies invasoras têm a capacidade de aumentar muito rapidamente as suas populações, 

sem intervenção direta do Homem, e acabam por ameaçar as espécies florestais nativas. 
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No caso da Tapada da Ajuda, foram observados alguns locais com a presença de espécies 

invasoras lenhosas, sendo que a sua dispersão na área da Tapada tem vindo a ser 

tendencialmente crescente (Figura 14), comprometendo o normal desenvolvimento e a 

normal gestão dos povoamentos existentes. O desenvolvimento e a proliferação destas 

espécies invasoras lenhosas podem assim representar um fator de perigosidade acrescida 

para a defesa da floresta contra agentes bióticos e abióticos, podendo colocar em risco a 

preservação de áreas com elevado valor para a conservação da natureza ou paisagístico. 

Sabe-se ainda que, entre 1926 e 1939, foram plantadas várias espécies de Acácia junto ao 

Posto Apícola e que em 1937-38, na parcela do Carrascal, foram novamente instaladas 

diversas espécies de Acácia na Rua do Alto Barbeiro, no Carrascal e no Olival Antigo. Em 1940 

plantaram-se três exemplares de Acacia spp. junto à Terra Grande e, neste mesmo ano, houve 

retancha de 582 plantas de Acacia spp. e a plantação de mais 1588 no Carrascal (Vasconcelos, 

T., Forte, P., Arsénio, P. & Soares, A.L, ISA). 

As várias espécies identificadas de acácias foram: Acacia caven, A. dealbata, A. karroo, A. 

longifolia, A. mearnsii, A. melanoxylon, A. Pycnantha e A. saligna. 

Atualmente, os indivíduos existentes estão bastante desenvolvidos, prevendo-se que, se não 

ocorrer nenhuma intervenção de controlo a curto prazo, ocorra a rápida invasão dos terrenos 

adjacentes onde estas espécies ocorrem. Nas zonas a norte, este e oeste, apesar de 

apresentarem vestígios de alguma vegetação autóctone, surgem algumas espécies invasoras, 

como Ailanthus altissima, Acacia spp. e Pittosporum undulatum.  

 

Figura 14. Áreas onde foram identificadas espécies de Acacia spp. 
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O CEABN viu aprovado um projeto de investigação que visa a instalação de parcelas de 

controlo de acácias no âmbito de um projeto FCT (Referência: PCIF/GVB/0145/2018 - 

Acacia4FirePrev - Acacia biomass exploitation: a tool to reduce wildfires risk in unmanaged 

forestlands) coordenado pelo Prof Jorge Gominho, com vista à exploração da biomassa de 

acácias e à redução do risco de incêndio. Nestas parcelas não haverá reflorestação com 

espécies arbóreas, mas serão efetuadas plantações com algumas espécies arbustivas 

autóctones, de preferência de pequeno porte ou que tenham boa capacidade de recuperação 

pós corte/desbaste e com diferentes épocas de floração de modo a que as abelhas tenham 

alimentos ao longo do ano. A manutenção da área com controlo das acácias far-se-á ao 

longo do projeto (3 anos) com o apoio de escolas e cidadãos interessados. Está a ser 

desenhado um programa educativo sobre invasoras/acácias. Os resultados obtidos nessas 

parcelas poderão ser posteriormente usados para controlar a regeneração natural de acácias 

na Tapada da Ajuda. 

As áreas de acacial serão geridas com vista à erradicação das invasoras lenhosas, sem novas 

rearborizações. Aliás, um dos objetivos do PGF é a implementação de medidas de correção 

de densidades excessivas em alguns dos povoamentos atuais. 

2.8 Agentes Abióticos (incêndios florestais, cheias e outros riscos 

naturais) 

2.8.1 Histórico de ocorrência de Incêndios Florestais 

2.8.1.1 Concelho de Lisboa 

Os incêndios florestais são fenómenos transversais do ponto de vista do impacte no 

território, não distinguindo áreas públicas ou privadas, limites de propriedade ou de região 

administrativa. Um fator comum às áreas atingidas por um incêndio é a semelhança nas 

práticas de gestão, ou de ausência da mesma, e consequentemente dos índices de biomassa 

presentes e do consequente risco de incêndio. 

As condições meteorológicas desempenham um papel fundamental na eclosão e no 

desenvolvimento de um incêndio florestal. No caso de Portugal, onde se verifica a 

coincidência da época mais seca do ano com a época mais quente, faz com que se agrupem 

as condições propícias à ignição e propagação dos incêndios, os quais são na sua maioria de 

origem antrópica, intencional ou por negligência. Entre as consequências mais evidentes de 

um fogo florestal, salientam-se a perda total ou parcial da cobertura vegetal e dos bens que 

se encontram na área ardida pelo incêndio. No entanto, devem ser igualmente consideradas 

a erosão provocada no solo, as alterações do ciclo hidrológico e as consequências na 

biodiversidade. 

A análise do histórico dos incêndios florestais para o concelho de Lisboa foi efetuada a partir 

dos dados estatísticos de incêndios florestais disponibilizados pelo ICNF. Para esta análise 

utilizou-se a série anual de áreas ardidas dos últimos 15 anos (2001 a 2015) (ICNF, 2019). Os 
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resultados da análise à evolução da área ardida no concelho de Lisboa nos últimos 15 anos 

mostram‐se nas figuras seguintes. 

 

Figura 15. Evolução da área ardida entre 2001 e 2015, por tipo de área ardida, no concelho de 

Lisboa 

 

Figura 16. Evolução da área ardida (matos e povoamentos) entre 2001 e 2015 no concelho de 

Lisboa 

A análise dos gráficos anteriores permite concluir que a área ardida anual de espaços 

florestais (povoamentos + matos) no concelho de Lisboa tem sido inferior ao valor médio 

anual (3,31 hectares), com exceção dos anos de 2001, 2006, 2013, 2014 e 2015 onde a área 

ardida de espaços florestais ascendeu aos 6,1 hectares, 5,18 hectares, 14,9 hectares, 9,3 e 4,4 

hectares, respetivamente. A proporção média de povoamentos ardidos no total de espaços 

florestais é de 11% para o período em análise. 

A análise da evolução da área ardida no concelho de Lisboa permite ainda verificar que, 

aplicando uma linha de tendência linear, verifica-se uma tendência de acréscimo da área 

ardida total no concelho. 
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Na figura que se segue pode‐se visualizar a distribuição da área ardida entre 2001 e 2018 no 

concelho de Lisboa. Embora não estejam disponíveis dados estatísticos dos incêndios 

florestais, ao nível do município, foram incluídos os dados geográficos disponibilizados pelo 

ICNF ao mapa de áreas ardidas colocado abaixo.  

A análise do mapa integrante da Figura 17 permite aferir que, concretamente no concelho 

de Lisboa, os anos com maior área ardida foram os anos de 2013, 2015 e 2017, sendo que as 

áreas ardidas nestes anos correspondem, respetivamente para os anos de 2013 e 2015, a 

0,2% e 0,1% da área do concelho. Tal constatação permite concluir que no concelho de Lisboa 

a área ardida média total no período em análise corresponde a apenas 0,05% da área do 

concelho. 

 

Figura 17. Áreas ardidas entre 2001 e 2018 no concelho de Lisboa 

Segundo os dados oficiais (cartografia de áreas ardidas do ICNF), a área da Tapada da Ajuda 

não registou nenhuma ocorrência de incêndio florestal no período de 2001 a 2018. Contudo, 

segundo informação disponibilizadas pelos serviços responsáveis pela Gestão dos Espaços 

Verdes da Tapada, a área foi alvo de duas ocorrências em 2018, tendo afetado o perímetro 

da vegetação envolvente do Observatório Astronómico. Já em 2019, registou-se uma 

ocorrência num edifício a poente do Observatório Astronómico, localizado dentro do 

perímetro sob gestão da Reitoria da Universidade de Lisboa.  
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2.8.2 Modelos de Combustível 

As consequências da ação do fogo no ambiente e do Homem sobre o fogo são intermediadas 

e condicionadas pela vegetação, o que justifica a sua descrição como um combustível. Os 

combustíveis florestais representam a matéria orgânica disponível para a ignição do fogo e 

pelo desenvolvimento do processo de combustão, e representam o único fator que pode ser 

controlado ao nível da gestão e do planeamento do território. Estes podem ser definidos 

pelas características das partículas de biomassa, viva e/ou morta, que contribuí para a 

propagação, intensidade e severidade dos fogos florestais. 

Dada a complexidade que envolve a caracterização de combustíveis florestais, a 

representação dos combustíveis em modelos revela-se fundamental. Os modelos de 

combustível providenciam uma representação qualitativa e quantitativa de várias 

propriedades físicas e químicas dos tipos de vegetação florestal. O método desenvolvido 

pelo Northern Forest Fire Laboratory (NFFL) considera a existência de 13 modelos de 

combustíveis, consoante a distribuição e quantidade de combustíveis presentes no solo. Estes 

modelos foram adaptados por Fernandes, P.M., de modo a serem aplicados ao território 

continental. A área da Tapada da Ajuda encontra-se caracterizadas de acordo com os 

seguintes modelos: 

 Modelos de Combustível identificados na área da Tapada da Ajuda 

Modelo de 

combustível 
Descrição 

Área 

(hectares) 

% da 

área 

0 Espaço Urbano, Infraestruturas e Superfícies aquáticas 22,82 22,6% 

1 

Pasto fino, seco e baixo, com altura abaixo do joelho, que 

cobre completamente o solo. Os matos ou as árvores cobrem 

menos de 1/3 da superfície. Os incêndios propagam-se com 

grande velocidade pelo pasto fino. 

13,11 13,0% 

2 

Pasto contínuo, fino, seco e baixo, com presença de matos 

ou árvores que cobrem entre 1/3 e 2/3 da superfície. 

Os combustíveis são formados pelo pasto seco, folhada e 

ramos caídos da vegetação lenhosa. Os incêndios 

propagam-se rapidamente pelo pasto fino. Acumulações 

dispersas de combustíveis podem incrementar a intensidade 

do incêndio. 

46,35 46,0% 

5 

Mato denso mas baixo, com uma altura inferior a 0,6 m. 

Apresenta cargas ligeiras de folhada do mesmo mato, que 

contribui para a propagação do fogo em situação de ventos 

fracos. Fogos de intensidade moderada. 

2,96 2,9% 

7 

Mato de espécies muito inflamáveis, de 0,6 a 2 metros de 

altura, que propaga o fogo debaixo das árvores. O incêndio 

desenvolve-se com teores mais altos de humidade do 

combustível morto do que nos outros modelos, devido à 

natureza mais inflamável dos outros combustíveis vivos. 

15,53 15,4% 
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Modelo de 

combustível 
Descrição 

Área 

(hectares) 

% da 

área 

TOTAL 100,7 100% 

(adaptado de NFFL - Northern Forest Fire Laboratory) 

 

 

Figura 18. Carta de Modelos de Combustível da Tapada da Ajuda 

Pela análise da figura anterior, pode-se constatar que os modelos de combustível 

predominantes são, por ordem decrescente, o modelo 2 relativo a vegetação herbácea e/ou 

algumas árvores dispersas e o modelo 0 relativo a espaços urbanos. Os restantes modelos 

constituem modelos com menos expressão na área de estudo. Ainda assim é importante 

referir o modelo 7, que corresponde a vegetação arbustiva de espécies muito inflamáveis, e 

que representa 15% da ocupação da Tapada. 

2.8.3 Análise da Perigosidade e do Risco de Incêndio 

A perigosidade de incêndio florestal representa o potencial de um território para a ocorrência 

de um fogo, combinando a probabilidade e a suscetibilidade de ocorrência. O mapa de 

perigosidade é particularmente indicado para ações de prevenção. Para o cálculo da 

perigosidade as variáveis utilizadas são o período de retorno dos incêndios (n.º de 

ocorrências num determinado período de tempo), o declive e a ocupação do solo. 
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A perigosidade de incêndio florestal resulta assim do produto da probabilidade de ocorrência 

de fogo e da suscetibilidade do território para a ocorrência de um fenómeno danoso. Deste 

modo, define-se como a probabilidade de ocorrência, num determinado intervalo de tempo 

e dentro de uma determinada área, de um fenómeno potencialmente danoso. 

O enquadramento da área de estudo na carta de perigosidade de incêndio constante do 

PMDFCI de Lisboa (2020) foi efetuado com base na informação constante no PMDFCI. A 

análise do mapa produzido (Figura 19) permite concluir que a área da Tapada da Ajuda se 

classifica sobretudo na classe de perigosidade de incêndio “Baixa” seguindo-se a classe 

“Muito Baixa”. 

 

Figura 19. Enquadramento da área de estudo no mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal 

(PMDFCI Lisboa, 2020) 

O risco de incêndio traduz-se no produto da perigosidade pelo dano potencial, sendo este 

último o resultado do produto entre o valor económico dos elementos em risco e a 

vulnerabilidade que lhe é intrínseca, expressa no grau de perda a que determinado elemento 

está sujeito. Assim, o risco representa a probabilidade de que um incêndio florestal ocorra 

num local específico, sob determinadas circunstâncias, e as suas consequências esperadas, 

caracterizadas pelos impactes nos objetos afetados. 

Por análise da Carta de Risco de Incêndio Florestal produzida constante do Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Lisboa (Figura 20), é possível constatar que a área 

de estudo se encontra classificada sobretudo sob risco de incêndio “Baixo” e “Muito Baixo”. 
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Figura 20. Enquadramento da área de estudo no mapa de Risco de Incêndio Florestal (PMDFCI 

Lisboa, 2020) 

Realça-se a importância da identificação de áreas com risco de incêndio mais elevado na 

identificação de locais onde, pela elevada probabilidade de ocorrência de incêndios 

florestais, o risco de erosão do solo é também muito elevado. De facto, a falta de vegetação, 

ao permitir o embate direto das chuvas no solo, aumenta os efeitos da erosão laminar do 

solo, reduz as taxas de infiltração e, ao mesmo tempo, aumenta os coeficientes de 

escoamento superficial, implicando o transporte de detritos e a sua posterior deposição. 

2.9 Outros riscos naturais 

De acordo com a Planta de Ordenamento dos Riscos Naturais e Antrópicos I, publicada no 

PDM de Lisboa, a 30 de agosto de 2012, a Tapada da Ajuda apresenta vulnerabilidade 

moderada de inundação ao longo do percurso do talvegue do Rio Seco. Apresenta ainda 

alguns pontos com suscetibilidade moderada de ocorrência de movimentos de massa em 

vertentes. Ao nível dos Riscos Naturais II e Antrópicos, referindo-se à vulnerabilidade sísmica 

dos solos, estes na área de estudo estão classificados como de baixo risco. 
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Figura 21. Riscos naturais e antrópicos identificados na área de estudo 

Para além da informação constante no PDM Lisboa, aquando da realização da visita de 

campo, foram identificados ainda outros riscos presentes na Tapada da Ajuda, tais como: 

árvores fragilizadas, arvoredo infetado com pragas/doenças, uma elevada densidade de 

árvores por hectare com sobcoberto muito denso e a ponte junto ao acesso ao Viveiro 

Florestal que, embora esteja sinalizado, se encontra instável para travessia quer rodoviária 

quer pedonal. 

2.9.1 Riscos de erosão 

Como consequência da variação altimétrica e orografia da Tapada da Ajuda referida no 

capítulo 2.3, assim como da perda de revestimento vegetal em alguns locais da área de 

estudo, foi elaborada por Matos (1994) a carta de riscos de erosão que se apresenta de 

seguida (Figura 22). Nesta carta são identificados alguns locais com risco de erosão muito 

elevados e elevados, correspondendo sobretudo aos locais mais declivosos, e outros com 

risco de erosão moderados ou ligeiros, correspondendo sobretudo às áreas com ocupação 

agrícola e sujeitas a maior intervenção sobre o solo. 
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Figura 22. Carta de riscos de erosão (Fonte: Matos, 1994) 
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3 REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS 

3.1 Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Todas as restrições de utilidade pública identificadas na área de estudo encontram-se 

representadas na cartografia anexa (Carta de Condicionantes). 

3.1.1 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) destina-se a defender as áreas de maiores potencialidades 

agrícolas, ou aquelas que foram objeto de importantes investimentos destinados a aumentar 

a sua capacidade produtiva, tendo como objetivo o progresso e a modernização da 

agricultura portuguesa (o pleno aproveitamento agrícola dos melhores solos e a sua 

salvaguarda). A Reserva Agrícola Nacional é constituída principalmente por solos de 

Capacidade de Uso das classes A e B, bem como por solos de baixas aluvionares e coluviais 

e ainda por solos de outros tipos cuja integração nas mesmas se mostre conveniente para a 

prossecução dos fins previstos.  

O regime jurídico da RAN encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. As áreas da RAN estão 

cartografadas à escala 1:25 000, e publicadas em Portaria no Diário da República. Contudo, 

com a ratificação e publicação dos Planos Diretores Municipais (PDM) aquelas Portarias 

caducam e a carta da RAN é a constante dos PDM. 

As áreas da RAN devem ser afetas à atividade agrícola e por isso, numa ótica de uso 

sustentado e de gestão eficaz do espaço rural, são áreas non aedificandi nas quais são 

interditas todas as ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas, 

sendo estas atividades objeto de tratamento preferencial em todas as ações de fomento e 

apoio à agricultura, desenvolvidas pelas entidades públicas. 

A utilização não agrícola de solos da RAN carece sempre de parecer prévio vinculativa das 

Comissões Regionais de Reserva Agrícola (CRRA), junto das quais poderá ser instruído o 

processo de pedido de utilização não agrícola de solos da RAN. As utilizações não agrícolas 

de solos da RAN que não estão sujeitos a parecer prévio estão sujeitas à obrigação de 

comunicação prévia, à entidade regional da RAN. 

Na área de estudo não foram identificadas áreas pertencentes à RAN. 

3.1.2 Reserva Ecológica Nacional (REN) 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) encontra-se previsto no Decreto-Lei 

n.º 166/2008, de 22 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 

de outubro e alterado pelos Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro e Decreto-Lei n.º 

124/2019, de 28 de agosto. Nestes documentos foram definidas como áreas de REN todas 

as áreas indispensáveis à estabilidade ecológica do meio e à utilização racional dos recursos 
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naturais, com vista ao correto ordenamento do território. Deste modo, através do 

condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas, é garantida 

a proteção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos 

indispensáveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. 

O Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto define Reserva Ecológica Nacional como uma 

“estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade 

ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de 

proteção especial”. O Regime da REN integra áreas de proteção do litoral, áreas relevantes 

para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre e de áreas de prevenção de riscos 

naturais. 

Nos solos classificados como REN são assim proibidas todas as ações que diminuam ou 

destruam as suas funções e potencialidades, e ações que potenciem a destruição do coberto 

vegetal. Os terrenos integrados na REN serão obrigatoriamente identificados em todos os 

instrumentos que definam a ocupação física e o ordenamento do território, nomeadamente 

os planos de ordenamento e os planos diretores municipais. 

Na área de estudo não estão delimitadas áreas sob o regime da Reserva Ecológica Nacional 

(REN). 

3.1.3 SNAC – Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) foi estruturado pelo Decreto-Lei n.º 

142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de 

outubro, sendo constituído pela Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), pelas Áreas 

Classificadas que integram a Rede Natura 2000 e pelas demais Áreas classificadas ao abrigo 

de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. A servidão constitui-se 

com a publicação do diploma que procede à classificação da área protegida, efetuada ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008. 

Na área da Tapada da Ajuda não se identificam áreas classificadas no âmbito do SNAC. 

3.1.4 Regime Florestal 

O Regime Florestal compreende o conjunto de disposições destinadas a assegurar a criação, 

exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, 

mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública. 

Este regime aplica-se a terrenos do Estado (matas nacionais) ou a terrenos e matas de outras 

entidades públicas ou privadas (perímetros florestais), nos quais se aplicam as condicionantes 

de gestão referidas nos decretos que o regulamentam. 

A Tapada da Ajuda é abrangida pelo Regime Florestal Total na sua totalidade, como se pode 

verificar na Figura 23. 
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Figura 23. Regime florestal na área de estudo 

O documento oficial que institui o Regime Florestal Total na Tapada da Ajuda é o Decreto 

n.º 398/72, de 20 de outubro. Neste documento refere-se que a área submetida a regime 

florestal total é de 103,4 hectares, nos quais devem ser observadas as seguintes condições: 

 Conservar o arvoredo na densidade tecnicamente aconselhável; 

 Manter uma taxa de arborização nunca inferior a um terço da superfície total da 

Tapada; 

 Seguir os preceitos estabelecidos para a conservação do solo. 

3.1.5 Domínio Público Hídrico 

O Domínio Público Hídrico é constituído pelo conjunto de bens que, pela sua natureza, são 

considerados de uso público e de interesse geral, que justificam o estabelecimento de um 

regime especial de proteção aplicável a qualquer utilização ou intervenção nos terrenos 

localizados nos leitos das águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem como as 

respetivas margens e zonas adjacentes. 

A constituição de restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Público Hídrico 

encontra enquadramento legal na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º 58/2005, 

de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

Sobre as utilizações do Domínio Público Hídrico, consideram-se sujeita a servidão de 

margens e zonas inundáveis todos os cursos de água, sendo a servidão instituída 
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automaticamente nos 10 metros de largura que definem as margens. Nestas áreas 

encontram-se condicionadas as ações de sementeira, plantação e corte de árvores, 

encontrando-se regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de fevereiro. 

Na Figura 24 são visíveis as linhas de água presentes na Tapada da Ajuda que se encontram 

submetidas ao Domínio Público Hídrico, representadas na carta de condicionantes do PDM 

de Lisboa. 

 

Figura 24. Mapa de condicionantes – domínio público hídrico 

3.1.6 Proteção ao Sobreiro e à Azinheira 

O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de 

junho estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira, visando a proteção e a 

valorização dos sobreiros e azinheiras e não permitindo a sua conversão quando estas 

espécies se encontram em povoamento ou em pequenos núcleos de elevado valor ecológico. 

De acordo com a legislação em vigor, entende-se como povoamento de sobreiro, de 

azinheira ou misto, uma formação vegetal com área superior a 0,5 hectares e, no caso de 

estruturas lineares, com largura superior a 20 metros, onde se verifica a presença de sobreiros 

associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaz os seguintes 

valores mínimos: 

 50 árvores por hectare, no caso de árvores com altura superior a 1 m, que não 

atingem 30 cm de perímetro à altura do peito; 
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 30 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das 

árvores das espécies em causa se situa entre 30 cm e 79 cm; 

 20 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das 

árvores das espécies em causa se situa entre 80 cm e 129 cm; 

 10 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das 

árvores das espécies em causa é superior a 130 cm. 

Nas situações em que a densidade do arvoredo não atinja os valores mínimos estabelecidos, 

o corte ou arranque de sobreiros ou azinheiras carece apenas de autorização do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

O corte ou arranque de sobreiros e azinheiras em povoamentos pode ser autorizado nos 

seguintes casos: 

a) Em desbaste, sempre com vista à melhoria produtiva dos povoamentos e caso não 

exista um plano de gestão florestal aprovado pelo ICNF; 

b) Em cortes de conversão nas condições admitidas (empreendimentos de 

imprescindível utilidade pública; empreendimentos agrícolas com relevante e 

sustentável interesse para a economia local, alteração do regime de exploração de 

talhadia); 

c) Por razões fitossanitárias, nos casos em que as características de uma praga ou 

doença o justifiquem. 

Os cortes necessários aos empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse 

para a economia local só podem ser autorizados quando reúnam, cumulativamente, as 

seguintes condições: 

1. A área sujeita a corte não ultrapassar o menor valor entre 10% da superfície da 

exploração ocupada por sobreiros ou azinheiras ou 20 hectares, limite este que deve 

contabilizar cortes anteriores realizados após janeiro de 1997 e mantém-se válido no 

caso de transmissão ou divisão da propriedade; 

2. Verificar-se uma correta gestão e um bom estado vegetativo e sanitário da restante 

área ocupada por qualquer das espécies. 

As áreas sujeitas a corte de conversão não podem ser desafetadas do uso agrícola durante 

25 anos. Ficam igualmente inibidas de alteração de uso do solo durante 25 anos as áreas 

ocupadas por povoamentos de sobreiro ou azinheira que tenham sido percorridas por 

incêndio. 

3.1.7 Infraestruturas 

Na figura seguinte mostram-se as restrições e servidões de utilidade pública referentes às 

infraestruturas observadas na Tapada da Ajuda. 
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3.1.7.1 Aeroporto de Lisboa 

Como se pode observar pela Figura 25, a área de estudo encontra-se incluída na servidão 

aeronáutica do Aeroporto de Lisboa, definida pelo Decreto n.º 48542, de 24 de Agosto 

de1968. Assim, a Tapada da Ajuda inclui-se no Plano Horizontal Exterior (Zona 6 - área de 

terreno, confinando com as zonas 3A, 3B, 3C e 4 e 5, delimitada pela projeção vertical de 

duas semicircunferências horizontais com raios de 4000 m e centros no eixo da pista 03-21, 

nas suas soleiras, e respetivos segmentos tangentes) e no Plano Horizontar Interior (Zona 8 

– área de terreno confinante com a zona 7 e delimitada pela projeção vertical de uma 

circunferência horizontal com raio de 15000 m e centro nos cruzamentos das pistas 03-21 e 

18-36 (M=-87140,92 P=-97992,85, de coordenadas retangulares referidas ao ponto central). 

Nestas duas zonas carecem de licença da Direção-Geral da Aeronáutica Civil, a execução dos 

trabalhos e atividades seguintes: 

 Construções ou quaisquer outros obstáculos que ultrapassem a cota máxima 

estabelecida para o sector (cota constante de 174 m); 

 O lançamento para o ar de projéteis ou objetos suscetíveis de porem em risco a 

segurança da navegação aérea (incluindo fogos de artifício e outros), bem como a 

execução de todas as construções, instalações ou quaisquer atividades que possam 

conduzir à criação de interferências nas comunicações rádio avião-aeroporto ou 

produzir poeiras ou fumos suscetíveis de alterarem as condições de visibilidade; 

 Qualquer construção, estrutura ou instalação, embora de carácter temporário, que, 

dentro de uma área circular com centro no ponto de cruzamento das duas pistas do 

aeroporto (M - 87140,92 e P - 97992,85 de coordenadas retangulares referidas ao 

ponto central) e raio de 15000 m, atinja uma altura sobre o nível do solo superior a 

30 m e ultrapasse a cota absoluta de 245 m, bem como as linhas aéreas de transporte 

de energia numa área circular, concêntrica à anterior, com 8 km de raio; 

 Construção de escolas, estabelecimentos de carácter hospitalar e recintos 

desportivos ou outros suscetíveis de conduzirem à aglomeração de grande público, 

e a afetação aos fins indicados de edifícios ou recintos existentes. 
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Figura 25. Zonas de servidão aeronáutica do Aeroporto de Lisboa identificadas na área de 

estudo 

3.1.7.2 Rede Rodoviária Nacional e Regional 

Os terrenos adjacentes às estradas estão sujeitos a um regime de servidões específico que 

se destina a proteger essas vias de usos e ocupações que podem afetar a visibilidade e a 

segurança da circulação. Este regime também pretende garantir a possibilidade de futuros 

alargamentos das vias e a realização de operações de beneficiação. 

Sem prejuízo da legislação aplicável às Estradas Nacionais e Regionais (Decreto-Lei n.º 13/71, 

de 23 de janeiro – regime de licenciamento de obras junto às EN, Decreto-Lei n.º 222/98, de 

17 de julho – Plano Rodoviário Nacional, Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro – servidões 

para as estradas nacionais constantes do PRN), as restrições e condicionantes relativamente 

à manutenção de rodovias na área de estudo são as seguintes: 

- As faixas de terreno de 20 m situadas em cada lado do eixo da estrada são 

consideradas zonas de servidão non aedificandi de proteção à estrada; 

- As servidões estabelecidas não prejudicam a possibilidade de construção de 

vedações dos terrenos; desde que não excedam a altura de 2,5 m, podendo as 

mesmas ser cheias até 0,9 m de altura, a uma distância mínima de 5 m da zona da 

estrada; 

- É proibida a implantação ou produção de árvores ou arbustos nas zonas de 

visibilidade ou a menos de 1 m do limite da zona de estrada. Esta proibição não 
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abrange o estabelecimento de sebes vivas, desde que sejam mantidas aparadas com 

a altura máxima de 0,9 m, a uma distância não inferior a 0,5 m da zona da estrada. 

3.1.7.3 Rede Elétrica 

As servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção, transporte e 

distribuição de energia elétrica encontram-se regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, 

de 15 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 

446/76, de 5 de junho, e pelos Decretos Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro e DR n.º 

90/84, de 26 de dezembro. 

No caso das linhas elétricas, o regulamento de segurança de linhas elétricas de alta tensão 

(Decreto Regulamentar n.º1/92, de 18 de fevereiro), as restrições e condicionantes 

relativamente à manutenção das condições de segurança das instalações elétricas na área de 

estudo são as seguintes: 

- Entre os condutores nus3 das linhas, nas condições de flecha4 máxima, desviados ou 

não pelo vento, e as árvores deverá observar-se uma distância, em metros, não 

inferior a 2,5 m; 

- Dever estabelecer-se ao longo das linhas uma faixa de 5 m, dividida ao meio pelo 

eixo da linha, na qual se efetuará o corte e decote de árvores; 

- Com vista a garantir a segurança de exploração das linhas, a zona de proteção terá a 

largura máxima de: i) 15 m, para linhas de 2ª classe; ii) 25 m, para linhas de tensão 

nominal igual ou inferior a 60 kV e; iii) 45 m, para linhas de tensão nominal superior 

a 60 kV; 

- Nesta zona de proteção, deverá proceder-se ao corte e decote das árvores que for 

suficiente para garantir a distância mínima referida de 2,5 m, bem como das árvores 

que, por queda, não garantam em relação aos condutores, na hipótese de flecha 

máxima sem sobrecarga de vento, a distância mínima de 1,5 m; 

- Fora da zona de proteção, poderão ainda ser abatidas as árvores que, pelo seu porte 

e condições particulares, se reconheça constituírem um risco inaceitável para a 

segurança da linha; 

- Entre os cabos isolados das linhas, nas condições de flecha máxima, desviados ou 

não pelo vento, e as árvores deverá observar-se uma distância não inferior a 2 m, mas 

de forma que as árvores ou o seu tratamento fitossanitário não possam danificar a 

bainha exterior dos cabos. 

                                                   
3 Condutores nus – condutores sem qualquer isolamento exterior. 
4 Flecha – distância entre o ponto do condutor ou do cabo de guarda onde a tangente é paralela à reta que 

passa pelos pontos de fixação e a intersecção da vertical que passa por esses pontos com esta reta, supostos 

o condutor ou o cabo de guarda não desviados pelo vento. 
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Figura 26. Rede elétrica de média e alta tensão na Tapada da Ajuda 

3.1.7.4 Marcos Geodésicos 

A Rede Geodésica Nacional (RGN) é composta por um conjunto de pontos coordenados – 

vértices geodésicos – que possibilitam a referenciação espacial. Esta rede está organizada em 

três ordens, constituindo as redes geodésicas de 1ª ordem, de 2ª ordem e de 3ª ordem. Em 

função da ordem da rede a materializar também os vértices ou marcos terão características 

diferentes (forma e dimensões). 

As servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral seguem o regime previsto no 

Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, no qual se identificam zonas de proteção dos marcos 

geodésicos determinadas, caso a caso, em função da visibilidade que deve ser assegurada. A 

extensão da zona de proteção terá, no mínimo, um raio de 15 metros. 

Foi identificado na área de estudo um marco geodésico como se mostra no Quadro 16 e 

Figura 27. 

 Marco Geodésico presente na área de estudo. 

Designação Tipo de Marco Geodésico Ordem Cota (m) 

Tapada Pilar Tronco-Cónico 2 135,47 
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Figura 27. Marco Geodésico identificado na área de estudo 

3.1.7.5 Património Classificado e Em Vias de Classificação e Património 

Arqueológico 

As áreas florestais contêm frequentemente valores arqueológicos e/ou patrimoniais que 

terão de ser considerados no âmbito das ações de planeamento florestal. Sendo 

testemunhos do nosso passado e história, é de extrema importância que as atividades 

silvícolas dediquem a esses elementos e respetiva envolvente, cuidados especiais de modo a 

evitar a sua degradação ou desaparecimento.  

Na área de estudo da Tapada da Ajuda foram identificados elementos classificados como IIP 

– Imóvel de Interesse Público, na categoria Arquitetura Civil/Tapada, que atualmente se 

encontram integrados na Tapada da Ajuda (conjunto intramuros) - Figura 29. Os elementos 

incluídos na classificação descrevem-se no quadro seguinte. 

 Património classificado e em vias de classificação presente na área de estudo 

Designação IPA/CNS Proteção 

Conjunto intramuros da Tapada da Ajuda / 

Instituto Superior de Agronomia 
IPA.00006105 

Decreto n.º 5/2002, DR, 1.ª 

série-B, n.º 42 de 19 

fevereiro 2002 

Tapada da Ajuda / Tapada Real de Alcântara / 

Tapada de Alcântara 
IPA.00023337 

Decreto n.º 5/2002, DR, 1.ª 

série-B, n.º 42 de 19 

fevereiro 2002 
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Designação IPA/CNS Proteção 

Observatório Astronómico de Lisboa / 

Observatório Astronómico da Tapada da Ajuda 

/ Observatório Astronómico D. Luís 

IPA.00023178 

Decreto n.º 5/2002, DR, 1.ª 

série-B, n.º 42 de 19 

fevereiro 2002 

Tapada da Ajuda e respetiva 

Zona Geral de Proteção (ZGP) 
- - 

EB1 Raul Lino e respetiva ZGP e parte da ZGP 

da Ponte 25 de Abril 
- - 

Sítio pré-histórico designado Lisboa - Povoado 

da Tapada da Ajuda 
CNS 05216 - 

Túmulo romano designado por Lisboa - Tapada 

da Ajuda 
CNS 03340  

   

 

 

Figura 28. Património classificado e em vias de classificação e património arqueológico 

identificado na área de estudo (DGPC, 2020) 
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Figura 29. Imóveis Classificados e Achados arqueológicos identificados na área de estudo 

(PDM Lisboa) 

A Tapada da Ajuda, como verificado na Figura 29, tem ainda uma área descrita como Nível 

Arqueológico II que, de acordo com o art.º 33º do Aviso n.º 11622/2012 publicado no DR 2ª 

série, n.º 168/2012, de 30 de agosto, sobre PDM Lisboa, deve seguir as seguintes diretrizes: 

 Independentemente da zona da cidade em que se inserem, as operações 

urbanísticas obedecem ao disposto na legislação em matéria de salvaguarda do 

património arqueológico. 

 Nas áreas de Nível Arqueológico II, deve privilegiar -se uma metodologia de 

intervenção arqueológica prévia onde os projetos de operações urbanísticas que 

impliquem qualquer impacto ao nível do subsolo são acompanhados, 

obrigatoriamente, de plano de trabalhos aprovado pelo órgão competente da 

administração central, o qual deve contemplar a avaliação de impactos ao nível do 

subsolo, descrevendo e fundamentando as ações e medidas a adotar para assegurar 

a identificação, preservação e ou registo de valores arqueológicos cuja existência 

seja conhecida ou considerada provável. 

 Os achados arqueológicos fortuitos são comunicados aos serviços competentes do 

Ministério da Cultura e da Câmara Municipal ou à autoridade policial, nos termos da 

lei. 
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 Para além das disposições do presente artigo, os planos de urbanização e de 

pormenor e as unidades de execução devem contribuir para a salvaguarda do 

património arqueológico. 

Segundo Matos (1994), os elementos que levaram a esta classificação no PDM de Lisboa 

correspondem à ocorrência de uma Jazida da Idade do Bronze Final, pré-histórica, datada 

entre os séculos XI-X a.C. e o século VII a.C., descoberta aquando a construção do campo de 

rugby em 1982, e de uma Necrópole Romana, datada do século III d.C. Ambos os elementos 

foram identificados pelo Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico 

(IPPAR), tendo sido definidos os limites de proteção destas descobertas. Atualmente ambas 

as construções estão destruídas: a Jazida desde 1986 e o túmulo desde 1994.  

              

Figura 30. Jazida da Idade do Bronze Final 

(Fonte: Costa, 2004) 

Figura 31. Necrópole Romana (Fonte: Costa, 

2004) 

No âmbito das medidas de proteção e salvaguarda dos elementos constantes no Quadro 17 

referem-se as seguintes orientações: 

 As intervenções que impliquem mobilização e remobilização de solo, abate e 

arranque/desenraizamento de árvores, em toda a área correspondente ao 

zonamento do Nível II das Áreas de Valor Arqueológico do PDM de Lisboa, deverão 

ser alvo de trabalhos de acompanhamento arqueológico; 

 Nos locais onde estão identificados os sítios arqueológicos, implantados na respetiva 

cartografia, os trabalhos de acompanhamento arqueológico da mobilização de terras 

deverão ser antecedidos pela abertura de valas de sondagem escavadas por meios 

mecânicos; 

 a realização de trabalhos arqueológicos só pode ser efetuada por técnico habilitado 

para o efeito e carece de autorização prévia por parte da DGPC, de acordo com o 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 164, 14 de novembro; 
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 considerando o plano de vigência do PGF, anualmente deverá ser contactada a tutela 

para, à luz da evolução das descobertas arqueológicas da cidade de Lisboa, proceder 

à atualização dos elementos patrimoniais constantes na área em apreço; 

 a descoberta de vestígios arqueológicos decorrentes de quaisquer trabalhos que 

venham a ser efetuados na área do PGF deve ser de imediato comunicada à DGPC 

de forma a serem determinadas as medidas de proteção e salvaguarda a adotar. 

3.1.7.6 Sistema de Vistas 

De acordo com a análise do PDM Lisboa – Planta de Ordenamento, constatou-se que a área 

de estudo integra o sistema de vistas definido no Aviso n.º 11622/2012, de 30 de agosto (que 

aprova a Revisão do Plano Diretor Municipal de Lisboa). O sistema de vistas é formado pelas 

panorâmicas e pelos enfiamentos de vistas que, a partir dos espaços públicos, 

nomeadamente os miradouros, jardins públicos, largos e praças e arruamentos existentes, 

proporcionam a fruição das paisagens e ambientes urbanos da cidade de Lisboa. 

Deste modo, na área da Tapada da Ajuda observa-se a interseção com o subsistema de vales, 

o subsistema de frente ribeirinha-setor ocidental e o subsistema de pontos dominantes, com 

os respetivos ângulos de visão, conforme se mostra na Figura 32. 

Assim, as intervenções urbanísticas localizadas nas áreas abrangidas pelos ângulos de visão 

dos pontos dominantes, identificados na Planta do sistema de vistas, não podem obstruir os 

ângulos de visão a partir desses pontos. É também exigido: 

 estudos de impacte visual que permitam avaliar e estabelecer condicionamentos 

relativamente a novas construções, ampliações, alterações de coberturas e outras 

intervenções suscetíveis de prejudicar este sistema, nomeadamente nas situações em 

que estão em causa infraestruturas da atividade ou exploração portuária, quando não 

se dispõe de alternativas de localização; 

 estudos de impacte visual com o objetivo de preservar a atual panorâmica a partir 

do rio e da margem sul relativamente aos seguintes monumentos, praças e edifícios 

notáveis: Capela de S. Jerónimo, Conjunto Monumental de Belém, Palácio da Ajuda, 

Capela de S. Amaro, Instituto Superior de Agronomia, Palácio das Necessidades, 

Igreja da Estrela, Castelo de S. Jorge, Panteão Nacional, Convento de Santos-o-Novo, 

Convento de Madre de Deus, Sé de Lisboa e Conjunto de S. Vicente de Fora. 
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Figura 32. Sistemas de vistas identificados na área de estudo 

3.1.7.7 Antenas e outras Infraestruturas de Telecomunicações 

A constituição de servidões radioelétricas segue o regime previsto no Decreto-Lei n.º 597/73, 

de 7de novembro. 

Na Tapada da Ajuda foram identificadas duas tipologias de servidões radioelétricas: uma 

associada a infraestruturas de telecomunicações e outra referente à servidão radioelétrica de 

um centro emissor. Considera-se um centro radioelétrico o conjunto de instalações 

radioelétricas fixas, de emissão ou receção (incluindo antenas), pertencentes ao Estado ou a 

empresas públicas de telecomunicações ou concessionárias do serviço público de 

radiocomunicações (artigo 2º do DL n.º 597/73). 

As áreas sujeitas a servidão radioelétrica compreendem: 

 Zona de libertação: 

 Primária - faixa de 500 m de raio que confina imediatamente os limites dos 

centros radioelétricos; 

 Secundária – área que circunda a zona de libertação primária, e cuja distância 

aos limites dos centros radioelétricos não pode exceder 4.000 m. 

 Zona de desobstrução – faixas que têm por eixo a linha que une, em projeção 

horizontal, as antenas de dois centros radioelétricos, assegurando ligações por feixes 

hertzianos em visibilidade direta. A largura da zona de desobstrução não deverá 

exceder 50 m para cada lado da linha reta que une os dois centros. 
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Nas zonas de libertação primária não é permitido instalar, construir ou manter: 

 Estruturas ou outros objetos metálicos; 

 Edifícios ou outros obstáculos cujo nível superior ultrapasse a cota máxima de terreno 

fixada no despacho de constituição da servidão; 

 Árvores, culturas e outros obstáculos que prejudiquem a propagação radioelétrica; 

 Estradas abertas ao trânsito público ou parques públicos de estacionamento; 

 Linhas aéreas de energia elétrica. 

 

Figura 33. Antenas de telecomunicações identificadas na área de estudo 

Na área da Tapada da Ajuda foram identificadas duas antenas de telecomunicações 

integradas nos maciços arbóreos dos jardins onde se inserem e uma pequena área que 

intersecta com uma zona de libertação secundária da Estação Emissora de Alfragide. Esta 

estação emissora inclui-se nos Centros Radioelétricos Nacionais e está regulamentada pelo 

DL n.º 88/76 (I Série), de 13 de abril e pelo DL n.º 276/76, de 13 de abril. 

3.1.7.8 Outras infraestruturas existentes 

Pela análise da Planta de Condicionantes das Infraestruturas do Plano Diretor Municipal de 

Lisboa foram ainda identificadas na área de estudo outras infraestruturas sujeitas a restrições 

de utilidade pública, nomeadamente, uma zona de proteção da linha de metro (ainda em 

estudo), como se pode ver na figura abaixo. 
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Figura 34. Servidões e restrições de utilidade pública – Infraestruturas 

 

3.2 Instrumentos de gestão territorial 

Os instrumentos de gestão territorial (IGT) que abrangem a área de estudo constam do 

Quadro 18. Estes instrumentos de ordenamento apresentam-se como ferramentas 

normativas da administração direta ou indireta do Estado, estabelecendo usos preferenciais, 

condicionados e interditos por critérios de natureza variada. As orientações e as 

condicionantes do ordenamento florestal e do território, incluídas nos instrumentos de 

ordenamento referidos adiante, deverão ser interpretados numa visão conjunta de proteção, 

prevenção e sustentabilidade dos valores naturais, ecológicos, históricos e sociais presentes 

na área de estudo. 

O principal objetivo destes documentos é o de estabelecer o regime jurídico dos vários 

instrumentos de gestão territorial vigentes, sendo definidas e esclarecidas as principais regras 

sobre o planeamento e o ordenamento do território. 
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 Instrumentos de gestão territorial vigentes na Tapada da Ajuda 

IGT Designação Situação Diploma n.º DR Data 

PROT 

Programa Regional de 

Ordenamento do 

Território da Área 

Metropolitana de 

Lisboa 

1ª PUBLICAÇÃO RCM 68/2002 82 IS-B 08-04-2002 

PDM 
Plano Diretor 

Municipal de Lisboa 

4ª CORREÇÃO 

MATERIAL 
DECL 95/2019 225 IIS 22/11/2019 

4ª ALTERAÇÃO 

SIMPLIFICADA 

AVISO 

15928/2019 
193 IIS 08/10/2019 

3ª CORREÇÃO 

MATERIAL 
DECL13/2018 77 IIS 19/04/2018 

3ª ALTERAÇÃO 

SIMPLIFICADA 

AVISO 

9444/2017 
158 IIS 17/08/2017 

2ª CORREÇÃO 

MATERIAL 
DECL 50/2017 139 IIS 20/07/2017 

2ª ALTERAÇÃO 

SIMPLIFICADA 

AVISO 

2099/2017 
40 IIS 24/02/2017 

1ª RETIFICAÇÃO DECL 67/2015 64 IIS 01/04/2015 

1ª CORREÇÃO 

MATERIAL 
DECL 68/2015 64 IIS 01/04/2015 

1ª ALTERAÇÃO 

SIMPLIFICADA 

AVISO 

5804/2014 
88 IIS 08/05/2014 

REVISÃO 
AVISO 

11622/2012 
168 IIS 30/08/2012 

PGRH 

Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica 

do Tejo e Ribeiras 

Oeste (RH5) 

1ª RETIFICAÇÃO 
DECL RET 22-

B/2016 
222 IS 18-11-2016 

1ª PUBLICAÇÃO RCM 52/2016 181 IS 20-09-2016 

Fonte: Sistema Nacional de Informação Territorial (DGOTDU). 

3.2.1 PROT Lisboa e Vale do Tejo 

Os Programas Regionais de Ordenamento do Território (PROT) são enquadrados pela Lei de 

bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (Lei 

n.º 31/2014, de 30 de maio) e pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(DL 80/2015, de 14 de maio). 

Os Programas Regionais de Ordenamento do Território definem a estratégia regional de 

desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e 

considerando as estratégias sub-regionais e municipais de desenvolvimento local, 
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constituindo o quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos 

intermunicipais e dos planos municipais. 

Os Programas Regionais de Ordenamento do Território têm como objetivos essenciais: 

a) Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da 

política de ordenamento do território, dos programas setoriais e dos programas 

especiais; 

b) Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e 

social sustentável à escala regional; 

c) Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento 

intrarregionais; 

d) Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de 

quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos intermunicipais e 

dos planos municipais; 

e) Estabelecer, a nível regional, as grandes opções de investimento público, com impacte 

territorial significativo, as suas prioridades e a respetiva programação, em articulação 

com as estratégias definidas para a aplicação dos fundos comunitários e nacionais. 

As competências relativas aos PROT são exercidas pelas Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional. Os PROT são instrumentos de desenvolvimento territorial e de 

natureza estratégica. Em matéria de conteúdo, estabelecem a estrutura regional do sistema 

urbano, das redes de infraestruturas e dos equipamentos de interesse regional e definem os 

objetivos e princípios quanto à localização das atividades e os grandes investimentos 

públicos; as suas normas fixam o quadro estratégico, as orientações de carácter genérico e 

as diretrizes para o ordenamento do território regional. 

O PROT Área Metropolitana de Lisboa aplica-se ao território dos 19 concelhos integrados na 

NUT III da Área Metropolitana de Lisboa: Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, 

Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, 

Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. Corresponde a uma superfície de cerca de 3000 km2. 

O Diagnóstico Prospetivo Regional, desenvolvido no âmbito do processo de elaboração do 

PROT, identificou 9 grandes desafios que se colocam ao processo de ordenamento e 

desenvolvimento territorial da Região no futuro próximo: 

1. Promover o crescimento económico e o emprego; 

2. Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos; 

3. Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento urbano -rural; 

4. Garantir níveis adequados de coesão territorial; 

5. Valorizar e preservar o património natural, paisagístico e cultural; 

6. Implementar um modelo de turismo sustentável; 

7. Potenciar o efeito das grandes infra -estruturas (regionais e nacionais); 

mailto:mail@agroges.pt
file://///10.1.1.96/ficheiros/PROJECTOS/2019/P42_NA_PGF%20Vasverde/04_Relatorio/www.agroges.pt


  

 

 

 

 

Av. República, 412, 2750-475 Cascais · Tel. 21 484 7440 · Fax 21 484 7441 · mail@agroges.pt · www.agroges.pt 

 71 

8. Criar escala e reforçar as relações com o exterior; 

9. Combater os processos de desertificação. 

O património natural e paisagístico é uma dimensão que marca, de forma vincada e distinta, 

a região Lisboa e Vale do Tejo, num âmbito que ultrapassa a escala regional. A sua 

preservação e valorização e o estabelecimento de um quadro de intervenção de combate ao 

processo de desertificação (física) são as condições de base fundamentais do modelo de 

ordenamento e desenvolvimento territorial. 

Numa perspetiva de funcionalidade ecológica, o PROT-AML considera que o sistema 

ecológico deverá funcionar tendo por base uma rede ecológica que constitua o suporte 

espacial e assegure conectividade ecológica. Nesse sentido é esboçada uma Rede Ecológica 

Metropolitana (REM), que cria um sistema de áreas e ligações que integram, envolvem e 

atravessam as unidades territoriais e o sistema urbano no seu conjunto, desenhando uma 

rede hierarquizada de áreas estruturantes e ligações ou corredores, integrando áreas e 

corredores primários, áreas e corredores secundários e áreas e ligações vitais para o Sistema 

Ecológico Metropolitano. 

Analisada a REM proposta, verifica-se que a Tapada da Ajuda se encontra incluída numa área 

estruturante secundária (simultaneamente classificada como área vital), juntamente com o 

perímetro florestal do Monsanto. As áreas e os corredores ou ligações incluídas na rede 

secundária da REM incluem áreas e sistemas com dimensão suficiente para serem claramente 

identificados e com importância metropolitana e local na sustentabilidade do modelo 

territorial. Constituem espaços ainda não predominantemente ocupados com edificações ou 

infraestruturas e possuem interesse e biodiversidade ecológica (na maior parte dos casos, 

matas de caducifólias ou perenifólias ou vales e baixas aluvionares). Estas áreas relacionam-

se com os sistemas hidrológicos de forma significativa, sendo importantes no controle das 

cheias e na qualidade do ambiente metropolitano. 

3.2.2 PDM de Lisboa 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Lisboa foi aprovado pelo Aviso n.º 11622/2012, 

publicado no DR, 2.ª série, de 30 de agosto de 2012, tendo sido o seu regulamento alvo de 

primeira alteração simplificada em 2014 pelo Aviso n.º 5804/2014, de 8 de maio. 

O PDM de Lisboa é o plano territorial de âmbito municipal que estabelece a estratégia de 

desenvolvimento territorial do município, a política municipal de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão 

de equipamentos de utilização coletiva e as relações de interdependência com os municípios 

vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito 

nacional e regional. 

O modelo territorial municipal tem por base a definição do regime de uso solo, através da 

respetiva classificação e qualificação do solo, das quais resultam as respetivas regras de 

ocupação, uso e transformação. 
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O modelo de ordenamento define assim as classes de espaço presentes e as suas principais 

restrições de uso. No quadro e figura seguintes pretende-se resumir esta informação para a 

área de estudo. 

 

Figura 35. Classes de espaço definidas na Carta de Ordenamento do PDM de Lisboa para a 

área da Tapada da Ajuda 

 Classes de Espaço definidas no PDM de Lisboa para a área de estudo 

Uso do Solo Características/Restrições 

Espaço Verde 

de Recreio e 

Produção 

Consolidado 

1 -  Os espaços exteriores verdes de recreio e produção são espaços não 

edificados, permeáveis e plantados, sobre solo orgânico em terreno 

natural, públicos ou privados, incluindo jardins, grandes logradouros de 

imóveis ou conjuntos arquitetónicos da Carta Municipal do Património, 

quintas históricas, tapadas e cercas conventuais, destinados a fins de 

agricultura urbana e de recreio e produção e que podem integrar 

equipamentos coletivos e infraestruturas de apoio ao recreio e lazer, 

incluindo estabelecimentos de restauração e bebidas, e equipamentos 

de caráter lúdico associados ao turismo. 

2 -  Nestes espaços podem ser incentivadas iniciativas de agricultura 

urbana com vista ao aumento da produção alimentar à escala local, 

reforçando os níveis de autossuficiência da cidade, a resiliência urbana 

e contribuindo para a coesão das comunidades urbanas. 

3 -  Os logradouros dos imóveis e conjuntos arquitetónicos da Carta 

Municipal do Património têm de ser especialmente tratados e 

preservados, com vista à sua requalificação paisagística, através de 
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Uso do Solo Características/Restrições 

projeto de espaços exteriores que preserve a topografia existente e 

salvaguarde as características ambientais, paisagísticas e patrimoniais 

nomeadamente arqueológicas, admitindo -se apenas correções, 

quando tecnicamente justificadas, para a melhoria das condições de 

fruição ambiental. 

4 -  As construções existentes, além dos usos atuais e dos previstos no n.º 

1, podem destinar -se ao uso terciário, desde que a utilização não se 

mostre incompatível com a fruição do espaço verde de recreio e 

produção. 

5 -  Nos espaços verdes de recreio e produção não é permitida a 

constituição de lotes por operações de loteamento. 

6 -  Em parcelas com área inferior a 2 hectares não é permitida a ocupação 

com construção. 

7 -  Em parcelas com área igual ou superior a 2 hectares, o índice de 

edificabilidade é de 0,1, não incluindo a área correspondente aos 

edifícios preexistentes, a manter ou a substituir, nem às construções 

amovíveis. 

8 -  Quando, por acordo entre o Município e os proprietários de parcelas, 

com área igual ou superior a 2 hectares, localizadas em espaços verdes 

de recreio e produção, estas parcelas sejam integradas no domínio 

municipal, a título gratuito e como acréscimo às cedências legalmente 

exigíveis, quando haja lugar a estas, é atribuído aos proprietários das 

mesmas, créditos de construção correspondentes à aplicação do índice 

de edificabilidade de 0,3 à área objeto de transmissão, nos termos do 

artigo 84.º do presente Regulamento, que substitui o índice de 

edificabilidade referido no número anterior, sem prejuízo do disposto 

no número seguinte. 

Espaço 

Consolidado de 

Uso Especial de 

Equipamentos  

1 -  Os espaços consolidados de uso especial de equipamentos 

correspondem a equipamentos de utilização coletiva, serviços públicos 

e instalações dos serviços de segurança, existentes ou propostos, para 

os quais se prevê a manutenção destes usos, assim como usos 

complementares, desde que estes não ocupem uma área superior a 20 

% da parcela e não ultrapassem, para essa área, o índice de 

edificabilidade de 1,5. 

2 -  Os espaços consolidados de uso especial de equipamentos podem 

ainda integrar edifícios isolados ou pequenas frentes urbanas já 

existentes afetas a outros usos, aos quais se aplica o disposto nos 

artigos 41.º a 45.º do presente Regulamento. 

3 -  Qualquer intervenção nestas áreas tem de observar o enquadramento 

urbanístico e paisagístico da envolvente, nomeadamente no que 

respeita às alturas da fachada e volumetrias propostas. 

4 -  O índice de permeabilidade mínimo é de 0,3, podendo 

excecionalmente ser inferior em virtude do especial interesse público 

do programa a desenvolver. 

5 -  Os espaços consolidados de uso especial de equipamentos integram 

uma subcategoria de espaços de uso especial de equipamentos com 
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Uso do Solo Características/Restrições 

área verde associada, assinalada na Planta de qualificação do espaço 

urbano, à qual se aplica o regime constante do artigo seguinte. 

6 -  Nos espaços de uso especial de equipamentos com área verde 

associada não é permitida qualquer edificação ou ampliação das 

edificações existentes para além das áreas impermeabilizadas à data 

da entrada em vigor do PDML, salvo situações excecionais, desde que 

não ultrapassem 10% da área já impermeabilizada e seja 

salvaguardado o património vegetal e paisagístico existente. 

7 -  Qualquer intervenção nestas áreas tem de observar o enquadramento 

urbanístico e paisagístico da envolvente, nomeadamente no que 

respeita às alturas da fachada e volumetrias propostas. 

8 -  O uso como equipamento é mantido até à desafetação definitiva das 

instalações existentes ou enquanto se justificar a afetação destas 

instalações a outro equipamento coletivo. 

 

Analisando ainda a carta de ordenamento do PDM de Lisboa, verifica-se a ocorrência de um 

Sistema de Proteção de Valores e Recursos designado por Estrutura Ecológica Municipal 

(EEM). A EEM, delimitada na Planta de Ordenamento, consiste numa estrutura territorial que 

integra os sistemas biofísicos, que pelas suas características intrínsecas, ou por constituírem 

o suporte físico de processos ecológicos, são fundamentais à manutenção da integridade, 

regeneração e identidade do território e das populações que dele dependem e que se articula 

através de relações de continuidade. No concelho de Lisboa, a EEM é constituída pela 

estrutura ecológica fundamental (que define uma estratégia de valorização e salvaguarda 

dos sistemas naturais fundamentais - sistema de corredores estruturantes) e pela estrutura 

ecológica integrada (que inclui os espaços verdes e os logradouros verdes permeáveis a 

preservar, tendo por objetivo uma articulação entre os sistemas naturais e culturais e a sua 

gestão numa perspetiva sustentável e integrada do território municipal). Os Espaços Verdes 

definidos na EEM integrada ocorrem em quase toda a área da Tapada da Ajuda. 

As ocupações e utilizações permitidas na EEM devem assegurar a compatibilização das 

funções de proteção, regulação e promoção dos sistemas ecológicos, com os usos 

produtivos, o recreio e o bem-estar das populações, numa ótica de sustentabilidade do 

território. O regime de uso do solo das áreas integradas na EEM é o previsto para a respetiva 

categoria ou subcategoria de solo. 
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Figura 36. Estrutura Ecológica Municipal (EEM) definida na Carta de Ordenamento do PDM de 

Lisboa para a área da Tapada da Ajuda 

Ao nível das condicionantes, e segundo regulamento do PDM, foram identificadas na área 

em estudo as seguintes, representadas na cartografia anexa: 

 Condicionantes definidas no PDM de Lisboa para a área de estudo 

Tipo Tipo de condicionantes 

Aeroportos e 

Aeródromos 

Servidão administrativa e restrição de utilidade pública associada à constituição 

de servidões aeronáuticas segue o regime constante do DL n.º 45987, de 22 de 

outubro de 1964 e subsidiariamente o regime das servidões militares (ver Ficha 

n.º 3.4 sobre “Defesa Nacional”), estabelecido na Lei n.º 2078, de 11 de julho de 

1955 e do Decreto-Lei n.º 45986, de 22 de outubro de 1964 (art.º 11º do DL n.º 

45987). As servidões gerais compreendem a proibição de executar, sem licença da 

autoridade aeronáutica as atividades e trabalhos seguintes (art.º 4º do DL n.º 

45987):  

- Construções de qualquer natureza, mesmo que sejam enterradas, 

subterrâneas ou aquáticas;  

- Alterações de qualquer forma, por meio de escavações ou aterros, do relevo 

e da configuração do solo;  

- Vedações, mesmo que sejam de sebe e como divisória de propriedades;  

- Plantações de árvores e arbustos;  

- Depósitos permanentes ou temporários de materiais explosivos ou perigosos 

que possam prejudicar a segurança da organização ou instalação;  
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Tipo Tipo de condicionantes 

- Levantamento de postos, linhas ou cabos aéreos de qualquer natureza;  

- Montagem de quaisquer dispositivos luminosos;  

- Montagem e funcionamento de aparelhagem elétrica que não seja de uso 

exclusivamente doméstico;  

- Quaisquer outros trabalhos ou atividades que inequivocamente possam afetar 

a segurança da navegação aérea ou a eficiência das instalações de apoio à 

aviação civil. 

Estação 

Emissora de 

Alfragide 

Na zona de libertação primária (art.º 8º do DL n.º 597/73) não é permitido, salvo 

autorização da entidade competente e ouvida a entidade exploradora do centro 

radioelétrico protegido, instalar, construir ou manter: 

- Estruturas ou outros objetos metálicos, ainda que temporariamente; 

- Edifícios ou outros obstáculos cujo nível superior ultrapasse a cota 

máxima de terreno fixada no despacho conjunto que constitui a servidão; 

- Árvores, culturas e outros obstáculos que prejudiquem a propagação 

radioelétrica; 

- Estradas abertas ao trânsito público ou parques públicos de 

estacionamento de veículos motorizados; 

- Linhas aéreas. 

Na zona de libertação secundária, (art.º 10º do DL n.º 597/73) dentro dos 1.000 

metros imediatamente adjacentes à zona de libertação primária, deverão ser 

observados os seguintes condicionamentos, a determinar pela entidade 

competente: 

- As linhas aéreas de energia elétrica só serão permitidas para tensão 

composta igual ou inferior a 5 kV e desde que não prejudiquem o 

funcionamento do centro; 

- Toda a aparelhagem elétrica deverá ser provida, se tal for considerado 

necessário, dos mais eficientes dispositivos eliminadores ou atenuadores 

de perturbações radioelétricas, por forma a não prejudicar o 

funcionamento do centro considerado; 

- A implantação de qualquer obstáculo, fixo ou móvel, só poderá ser 

autorizada se o seu nível superior não ultrapassar a respetiva cota máxima 

do terreno fixada no despacho conjunto que estabelecer a servidão em 

mais de um décimo da distância entre esse obstáculo e o limite exterior 

da zona de libertação primária. 

Na restante área da zona de libertação secundária (art.º 10º do DL n.º 597/73) só 

serão permitidas linhas aéreas de tensão composta superior a 5 KV quando não 

prejudiquem o funcionamento do respetivo centro. 

Montado de 

Sobro e Azinho 

Regime específico de proteção ao Sobreiro (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 

maio). 

RAN e REN 
A Tapada da Ajuda não tem área integrante na RAN ou na REN, de acordo com o 

PDM de Lisboa. 
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Tipo Tipo de condicionantes 

Regime 

Florestal 

De acordo com o anexo VII, do capítulo B do PROF, de 11 de fevereiro de 2019, a 

Tapada da Ajuda está submetida a Regime Florestal Total, o qual lhe foi atribuído 

em 1972 de acordo com o Decreto n.º 398/72. 

 

 

Figura 37. Planta de Condicionantes – Servidões e Restrições de Utilidade Pública I 

identificadas na Tapada da Ajuda segundo o PDM de Lisboa 
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Figura 38. Planta de Condicionantes – Servidões e Restrições de Utilidade Pública II 

identificadas na Tapada da Ajuda segundo o PDM de Lisboa 

 

Figura 39. Planta de Condicionantes – Infraestruturas identificadas na Tapada da Ajuda 

segundo o PDM de Lisboa 
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3.2.3 PGRH – Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras 

Oeste 

O Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), enquanto instrumento de planeamento 

das águas, visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, 

dando coerência à informação para a ação e sistematizando os recursos necessários para 

cumprir os objetivos definidos. 

A Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras Oeste — RH5, com uma área total de 30502 km2, 

integra as bacias hidrográficas do rio Tejo e ribeiras adjacentes, as bacias hidrográficas das 

Ribeiras do Oeste, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, 

conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 117/2015, de 23 de junho. A RH5 abrange áreas compreendidas nas sub-regiões da 

Área Metropolitana de Lisboa, Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste, englobando um total de 

103 concelhos, sendo que 73 estão totalmente englobados nesta RH e 30 estão parcialmente 

abrangidos. 

Na RH5 encontram-se delimitadas vinte massas de água subterrâneas e 467 massas de água 

superficiais, das quais 404 são naturais, distribuídas pelas seguintes categorias: 394 rios, 

quatro massas de água de transição (55 fortemente modificadas e 8 artificiais) e seis massas 

de água costeiras. Relativamente à disponibilidade dos recursos hídricos superficiais, a 

afluência total média anual disponível na RH5 é de, aproximadamente, 6.338 hm3. No que 

diz respeito à disponibilidade hídrica subterrânea, verifica-se que esta é de cerca de 3.499,13 

hm3/ano, no conjunto das vinte massas de água subterrâneas. 

O volume de água captado para usos consumptivos, na RH5, estima -se em cerca de 1670 

hm3/ano. A agricultura é o maior consumidor de água, sendo responsável por cerca de 7,7 % 

dos volumes totais captados da região. Segue-se o abastecimento público, com um peso de 

cerca de 2,6 % dos volumes de água captados totais, e os restantes usos com uma expressão 

muito pouco significativa. A análise do balanço entre as necessidades e as disponibilidades 

de água superficial revelou ainda não existirem pressões elevadas respeitantes à utilização 

dos recursos hídricos na região, pelo menos em termos anuais.  

No que respeita aos fenómenos de cheias e inundações, as zonas de risco de inundação 

identificadas são quatro: Torres Vedras, Tejo, Loures/Odivelas e Tomar. 

Enquadrando os objetivos ambientais e com base na análise integrada dos diversos 

instrumentos de planeamento, nomeadamente, planos e programas nacionais relevantes 

para os recursos hídricos, foram definidos os seguintes Objetivos Estratégicos (OE) para a 

RH5: 

 OE1 — Adequar a Administração Pública na gestão da água; 

 OE2 — Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água; 

 OE3 — Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras; 

 OE4 — Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos; 
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 OE5 — Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 

 OE6 — Promover a sustentabilidade económica da gestão da água; 

 OE7 — Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política 

da água; 

 OE8 — Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais. 

A área de estudo insere-se na sub-bacia “Grande Lisboa” definida no PGRH do Tejo. No 

âmbito dos objetivos estratégicos atrás identificados, o PGF da Tapada da Ajuda visa o 

cumprimento do OE2, OE3 e OE5. 

3.3 Instrumentos de planeamento florestal 

A Tapada da Ajuda encontra-se abrangida pelos instrumentos de planeamento florestal 

apresentados no Quadro 21. 

 Instrumentos de planeamento florestal 

Tipo de 

Plano 
Designação Situação Diploma DR Data 

Plano 

Setorial 

Programa Regional de 

Ordenamento Florestal de 

Lisboa e Vale do Tejo  

1ª 

RETIFICAÇÃO 

DECL RET 

13/2019 
73 IS 12-04-2019 

REVISÃO 
PORT 

52/2019 
29 IS 11-02-2019 

Plano Municipal de Defesa 

da Floresta Contra 

Incêndios de Lisboa 

2ª Publicação  
Aviso n.º 

17748/2020 
213, IIS 01-11-2020 

Fonte: Sistema Nacional de Informação Territorial (DGOTDU) 

 

Os instrumentos de planeamento florestal esclarecem não só as ações de silvicultura 

coerentes com as diretrizes de ordenamento regional em termos de compartimentação dos 

espaços florestais e de infraestruturação, mas também indicam as opções silvícolas a 

promover com vista à defesa da floresta contra incêndios e à proteção e salvaguarda dos 

povoamentos florestais, de acordo com os instrumentos de planeamento florestal de nível 

superior. 

3.3.1 PROF Lisboa e Vale do Tejo 

Segundo o Decreto-Lei n.º 65/2017 de 12 de junho, alterado pelo DL n.º 11/2019 de 21 de 

janeiro, os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (vulgarmente designados por 

PROF) são definidos como instrumento programático de concretização de política setorial à 

escala da região, que estabelece as normas específicas de utilização e exploração florestal 

dos seus espaços, de acordo com os objetivos previstos na Estratégia Nacional para as 

Florestas, com a finalidade de garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços 

a eles associados. Os PROF têm como base territorial de referência as unidades de nível III da 

nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos (NUT’s). 
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Figura 40. Enquadramento da área da Tapada da Ajuda no PROF LVT 

A Tapada da Ajuda insere-se na área de influência do Programa Regional de Ordenamento 

Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (PROF LVT) uma vez que abrange os concelhos das regiões 

NUT II Área Metropolitana de Lisboa, encontrando-se o plano regulamentado pela Portaria 

n.º 52/2019, de 11 de fevereiro. 

O PROF LVT prossegue os seguintes objetivos estratégicos: 

 Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

 Especialização do território; 

 Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 

 Internacionalização e aumento do valor dos produtos; 

 Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 

 Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

3.3.1.1 Enquadramento da área de estudo no PROF 

A região ao abrigo do presente plano de gestão florestal encontra-se dividida em sub-

regiões homogéneas, sendo que a área de estudo se insere nas sub-regiões homogéneas 

“Grande Lisboa”.  

Descrevem-se no quadro seguinte os objetivos gerais e específicos no que respeita às sub-

regiões homogéneas identificadas na área de estudo. 
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 Orientações e Objetivos com base no PROF LVT. 

PROF LVT 

Sub-região homogénea Grande Lisboa 

1ª Função: Conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos 

2ª Função: Proteção 

3ª Função: Recreio e valorização da paisagem 

Objetivos 

específicos: 

a) Aumentar e beneficiar os espaços florestais de enquadramento das atividades de 

recreio; 

b) Conservação da biodiversidade e riqueza paisagística; 

c) Preservar os valores fundamentais do solo e da água; 

d) Promover o enquadramento adequado de monumentos, sítios arqueológicos, 

aglomerados urbanos e infraestruturas. 

Espécies 

florestais a 

privilegiar: 

Grupo I: Lódão-bastardo, Medronheiro e Ripícolas 

Grupo II: 

Alfarrobeira, Azinheira, Carvalho-português, Carvalho-negral, 

Castanheiro, Cipreste do Buçaco, Cerejeira, Cipreste-comum, Eucalipto, 

Nogueira, Pinheiro-bravo, Pinheiro-de-alepo, Pinheiro-manso e Sobreiro 

Modelos de 

Silvicultura 

Eucalipto EC2 
Povoamento puro de Eucalipto, em alto fuste, para a produção 

de lenho para serração 

Sobreiro SB1 
Povoamento puro de Sobreiro em sobreiral, para produção de 

cortiça 

Misto 

com 

Sobreiro 

SB.PM 
Povoamento misto permanente de Sobreiro e Pinheiro-manso, 

para produção de cortiça, frutos e lenho 

Cipreste-

comum 
CPC Povoamento puro de Cipreste-comum, para produção de lenho 

Cipreste 

do Buçaco 
CPB 

Povoamento puro de Cipreste do Buçaco para produção de 

lenho 

Ripícolas RI Povoamento misto de Ripícolas para proteção 

 

Deste conjunto de potencialidades, aquelas que na Tapada da Ajuda são mais relevantes são 

as atividades de conservação de recursos naturais (habitats, espécies de flora e fauna), assim 

como as atividades de recreio e lazer associadas aos espaços florestais, de valorização da 

paisagem e de satisfação das necessidades da sociedade e dos indivíduos em bens e serviços 

originados nos espaços florestais. 

A contribuição deste PGF para atingir os objetivos gerais do PROF LVT faz-se do seguinte 

modo: 

 Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados pelo ataque de agentes 

bióticos e abióticos; 

 Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à erosão apresentam uma gestão 

de acordo com as corretas normas técnicas; 
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 Promover a gestão florestal ativa e profissional; 

 Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos riscos abióticos, nomeadamente, 

aos incêndios florestais; 

 Aumentar a resiliência dos espaços florestais relativa a riscos bióticos; 

 Assegurar o papel dos espaços florestais na disponibilização de serviços do 

ecossistema; 

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

erosão; 

 Promover a conservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos; 

 Promover a melhoria da gestão florestal; 

 Promover as bases para a implementação de sistemas de Certificação da Gestão 

Florestal Sustentável; 

 Monitorizar o desenvolvimento sustentável dos espaços florestais. 

A vigência do PROF LVT encontra-se estabelecida na Portaria n.º 52/2019, de 11 de fevereiro, 

sendo que os PROF vigoram pelo prazo máximo de 20 anos contados a partir da data da sua 

publicação.  

3.3.1.2 Metas Previsionais 

O PROF LVT está alinhado com a visão definida pela Estratégia Nacional para as Florestas, 

adotando como referências os anos de 2030 e 2050 para as suas metas e objetivos. 

Assim, para a Sub-Região Homogénea Grande Lisboa prevêem-se, para 2030 e 2050, metas 

relativas à: 

a) Percentagem de espaços florestais5 em relação à superfície total da sub-região 

homogénea; 

b) Percentagem de floresta6 em relação à superfície total da sub-região homogénea; 

c) Distribuição percentual das espécies em relação à superfície de floresta da região 

PROF. 

No quadro seguinte mostram-se as metas previsionais estabelecidas para a Sub-Região 

Homogénea Grande Lisboa e com implicação na gestão dos espaços florestais da Tapada da 

Ajuda. 

 

                                                   
5 «Espaços florestais», são definidos como os terrenos ocupados com floresta, matos e pastagens ou outras 

formações vegetais espontâneas, segundo os critérios definidos no Inventário Florestal Nacional. 
6 «Floresta», corresponde ao conceito de «Floresta» segundo critérios definidos no Inventário Florestal 

Nacional, ou seja, correspondem aos terrenos com área ≥0,5 hectares e largura ≥ 20 metros, onde se verifica 

a presença de árvores florestais que tenham atingido, ou com capacidade para atingir, uma altura superior 

a 5 metros e grau de coberto ≥ a 10% (incluem-se os povoamentos florestais e as superfícies 

temporariamente desarborizadas por efeitos de cortes e de incêndios, assim como terrenos em 

regeneração). 
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 Metas previsionais da SRH Grande Lisboa 

Metas Previsionais 2010 (%) 2030 (%) 2050 (%) 

Percentagem de espaços florestais em relação 

à superfície total da SRH 
33 33 33 

Percentagem de floresta em relação à 

superfície total da SRH 
8 8 8 

Distribuição 

percentual das 

espécies em relação à 

superfície de floresta 

da região PROF 

Azinheira <1 <1 1 

Eucalipto 39 38 38 

Pinheiro-bravo 16 16 16 

Pinheiro-manso 7 8 8 

Sobreiro 30 30 30 

Outras folhosas 6 6 6 

Outras resinosas 1 1 1 

 

Deste modo, o PROF LVT prevê a manutenção da área de floresta na SRH Grande Lisboa em 

2050 face os valores de 2010, mantendo-se a mesma distribuição percentual das espécies 

existentes atualmente, com exceção do eucalipto que deverá tendencialmente ter de regredir 

a sua presença no território. 

Deste modo, o PGF da Tapada da Ajuda contribuirá para o cumprimento das metas 

previsionais do PROF LVT, assim como dos objetivos específicos definidos para a SRH Grande 

Lisboa. 

3.3.1.3 Corredores ecológicos 

O PROF LVT define corredores ecológicos que constituem uma orientação macro e tendencial 

para a região em termos de médio/longo prazo, com o objetivo de favorecer o intercâmbio 

genético essencial para a manutenção da biodiversidade, incluindo uma adequada 

integração e desenvolvimento das atividades humanas, encontrando-se identificados na 

Carta Síntese. 

Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos planos 

de gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica 

municipal no âmbito dos planos territoriais municipais (PTM) e planos territoriais 

intermunicipais (PTIM). Estes corredores devem ser compatibilizados com as redes regionais 

de defesa da floresta contra os incêndios, sendo estas de caráter prioritário. 

As intervenções florestais nos corredores ecológicos devem respeitar as normas de 

silvicultura e gestão para estes espaços.  

Os corredores ecológicos definidos no PROF LVT não intersectam a área de estudo. 
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Figura 41. Enquadramento da área da Tapada da Ajuda e os corredores ecológicos no PROF 

LVT 

3.3.1.4 Defesa da Floresta Contra Incêndios 

O diploma legal que regulamenta o PROF do LVT em vigor (Portaria n.º 52/2019, de 11 de 

fevereiro) identifica dois conceitos no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios que 

importa esclarecer: 

 «Áreas florestais sensíveis», áreas que, do ponto de vista do risco de incêndio, da 

exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, 

social e cultural, carecem de normas e medidas especiais de planeamento e 

intervenção, podendo assumir designações diversas consoante a natureza da 

situação a que se referem; 

 «Zonas críticas» as áreas florestais sensíveis onde se reconhece ser prioritária a 

aplicação de medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios, quer face 

à elevada suscetibilidade ou à perigosidade que representam, quer em função do seu 

valor patrimonial, social ou ecológico, sendo alvo de planeamento próprio. 

De acordo com a Portaria n.º 52/2019, de 11 de fevereiro, o PROF identifica as áreas florestais 

sensíveis, integrando em termos de perigosidade de incêndio, as Zonas Críticas a que se 

refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, 

definidas como as manchas florestais onde se reconhece ser prioritária a aplicação de 

medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios, quer face à elevada 

suscetibilidade ou à perigosidade que representam, quer em função do seu valor patrimonial, 
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social ou ecológico. Na área da Tapada da Ajuda, as intervenções nas áreas florestais sensíveis 

devem respeitar as normas de silvicultura específicas para estes espaços, em termos de: 

 Importância Ecológica (uma vez que se considera as áreas sujeitas ao Regime 

Florestal) – código CONS11, CONS21, CONS22 e CONS23; 

 Importância social e cultural – código CONS31, RECR11, RECR12; 

 Perigosidade de Incêndio Florestal – código ZSCE14. 

Deste modo, nas áreas florestais sensíveis identificadas devem ser tidas como recomendação 

de gestão as normas genéricas de intervenção nos espaços florestais descritas no PROF LVT 

para cada código, e que se reproduzem no ANEXO C. 

 

Figura 42. Enquadramento na Carta Síntese do PROF LVT 

3.3.2 PMDFCI Lisboa 

A defesa da floresta contra incêndios assume-se atualmente como uma prioridade, 

estruturando-se objetivamente com vista à definição de intervenções concertadas de curto-

médio prazos, com o intuito de otimizar o valor patrimonial coletivo e minimizar as perdas 

sociais. Deste modo, os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

possibilitarão uma maior eficiência na prevenção, vigilância, deteção e fiscalização, gerindo 

eficiente e eficazmente os meios de combate e garantindo uma maior transversalidade e 

articulação de esforços entre todos os intervenientes no processo (Governo, autarquias, 

organismos, cidadãos). 
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Neste contexto, foi aprovado o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PNDFCI), através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio, com o 

objetivo de definir uma estratégia para a promoção de uma gestão dinâmica da floresta, 

criando condições para a progressiva depleção dos incêndios florestais. A aprovação do 

PNDFCI criou a figura do Plano Operacional Municipal (POM), integrante do Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), de âmbito municipal e intermunicipal, 

como elemento de operacionalização, no que respeita a ações de vigilância, deteção, 

fiscalização, primeira intervenção e combate.  

Ainda, o Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pela Lei n.º 

76/2017, de 17 de agosto, estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

O PMDFCI deverá ser centrado nos cinco eixos estratégicos definidos no Plano Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI): 

 Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

 Redução da incidência dos incêndios; 

 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

 Recuperação e reabilitação dos ecossistemas; 

 Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

A área da Tapada da Ajuda encontra-se integrada na área de influência do Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do Concelho de Lisboa 2019-2028, 

aprovado pela CMDFCI em 12 de maio de 2020 e publicado em Diário da República em 2 de 

novembro de 2020. 

Apesar do enquadramento geográfico identificado anteriormente, o recentemente publicado 

PMDFCI de Lisboa trata a Tapada da Ajuda como sendo um “Espaço Urbano”, não 

apresentando para este território quaisquer propostas de intervenção ou condicionantes 

referentes à defesa da floresta contra incêndios. Não obstante esta classificação como 

“Espaço Urbano”, no âmbito do planeamento florestal preconizado para a Tapada da Ajuda 

constante do presente PGF, serão definidos elementos de DFCI, nomeadamente faixas de 

gestão de combustível da rede terciária (vide capítulo 4.2.4.1). Deste modo, as propostas 

apresentadas no PGF da Tapada da Ajuda no que à DFCI diz respeito passam a ser avaliadas 

individualmente pois não têm enquadramento no PMDFCI de Lisboa. 

3.3.3 Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) 

O Instituto Superior de Agronomia – Universidade de Lisboa, responsável pela gestão da 

Tapada da Ajuda, não é aderente a nenhuma Zona de Intervenção Florestal (ZIF). Do mesmo 

modo, pela análise da informação disponibilizada pelo ICNF, a área de estudo não integra os 

limites de nenhuma ZIF existente no concelho de Lisboa. 
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3.4 Outros Ónus Relevantes para a Gestão 

De acordo com a Lei n.º 53/2012, o conjunto de 4 árvores da espécie Dracaena draco L. (nome 

comum: dragoeiro), com 130 anos, situado em volta do Observatório Astronómico encontra-

se classificado como Arvoredo de Interesse Público (processo n.º KNJ3/077, aviso n.º 14, de 

13 de julho de 2012, consultado no site do ICNF). 

 

Figura 43. Arvoredo de Interesse Público na Tapada da Ajuda 

A Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro, que aprova o regime jurídico de classificação de 

arvoredo de interesse público, refere no número 8 do Artigo 3º, que “o arvoredo de interesse 

público, classificado como tal nos termos da presente lei, (…), beneficia automaticamente de 

uma zona geral de proteção de 50 m de raio a contar da sua base, considerando-se a zona 

de proteção a partir da intersecção das zonas de proteção de 50 m de raio a contar da base 

de cada um dos exemplares nos casos em que a classificação incida sobre um grupo de 

árvores. 

Relativamente às intervenções em arvoredo de interesse público, é referido que (Artigo 4º) 

“são proibidas quaisquer intervenções que possam destruir ou danificar o arvoredo de 

interesse público, designadamente: 

a) O corte do tronco, ramos ou raízes; 

b) A remoção de terras ou outro tipo de escavação, na zona de proteção; 
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c) O depósito de materiais, seja qual for a sua natureza, e a queima de detritos ou outros 

produtos combustíveis, bem como a utilização de produtos fitotóxicos na zona de 

proteção; 

d) Qualquer operação que possa causar dano, mutile, deteriore ou prejudique o estado 

vegetativo dos exemplares classificados.”. 

A manutenção e conservação do arvoredo de interesse público são da responsabilidade dos 

seus proprietários, disponibilizando o ICNF o necessário apoio técnico. Todas as operações 

de beneficiação do arvoredo de interesse público, incluindo o corte, desrama, poda de 

formação ou sanitária, ou qualquer outro tipo de benfeitorias ao arvoredo, carecem de 

autorização do ICNF. 

A Portaria n.º 124/2014, de 24 de junho, que estabelece os critérios de classificação e 

desclassificação de arvoredo de interesse público identifica ainda as situações de 

intervenções urgentes em arvoredo classificado (Artigo 10º). 

3.4.1 Regime Cinegético 

A Tapada da Ajuda não se encontra integrada num processo de Zona de Caça. 

3.5 Contratos firmados com o Estado 

Conforme informação disponibilizada pelo Gabinete de Espaços Verdes, atualmente não se 

encontram em vigor quaisquer contratos firmados com o Estado na Tapada da Ajuda em 

matéria de apoio ao investimento florestal. 

Contudo, identificam-se no quadro abaixo os projetos de intervenção na área florestal da 

Tapada da Ajuda que beneficiaram de ajudas resultantes de contratos firmados com o Estado. 

No âmbito do Projeto REINFFORCE (RÉseau INFrastructure de recherche pour le suivi et 

l'adaptation des FORêts au Changement climatiquE), financiado pelo programa INTERREG 

Atlantic Area, que decorreu entre 1/2/2009 e 31/1/2013, foi instalado na Tapada da Ajuda um 

arboreto onde 33 espécies estão representadas, pelo menos, por 3 proveniências 

(http://www.iefc.net/newsite/sitereinfforce). O arboreto, instalado em 2012/2013, ocupa 2,2 

ha distribuídos por 3 áreas e as árvores foram instaladas a compasso 3x3. No caso do 

programa AGRO – Medida 3.1 Apoio à Silvicultura: Beneficiação da Tapada da Ajuda 

(2005.53.001558.4), o projeto, no total de 56853,7 euros, teve início a 1/11/2005 e terminou 

a 31/10/2013. 

 Contratos ou projetos firmados com o estado 

Referência do 

projeto/contrato 
Medida Intervenção 

Área 

(hectares) 

Projeto REINFFORCE 

INTERREG 

Atlantic 

Area 

Instalação de um arboreto 2,2 
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Referência do 

projeto/contrato 
Medida Intervenção 

Área 

(hectares) 

Projeto de 

beneficiação AGRO 
3.1 Beneficiação Florestal da Tapada da Ajuda 44,39 
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4 CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS 

4.1 Sistemas de Ocupação do Solo 

A ocupação do solo constitui um instrumento privilegiado para a monitorização da dinâmica 

do território, designadamente no que respeita à evolução dos espaços florestais. A 

informação relativa à ocupação do solo é, portanto, uma das principais bases de partida para 

qualquer processo de planeamento e ordenamento do território. 

A componente de ocupação do solo foi determinada através de levantamentos de campo 

realizados com base em ortofotomapas disponíveis (IFAP/ICNF, 2018), constituindo assim um 

importante suporte para o planeamento das propostas de intervenção a realizar futuramente. 

Dada a existência de inúmera informação histórica relativa à Tapada da Ajuda, e 

concretamente à sua ocupação cultural, apresenta-se inicialmente a carta que identifica o 

zonamento da Tapada da Ajuda (Figura 44), com os nomes conhecidos pela comunidade e 

que servirá para apoio da futura descrição e planeamento da gestão dos espaços florestais. 

 

Figura 44. Zonamento da Tapada da Ajuda 
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Segundo o protocolo de campo definido para a realização dos levantamentos de campo na 

área da Tapada da Ajuda7, foram identificados na área de estudo 6 sistemas de Uso e 

Ocupação do Solo: 

1) Florestal - todos os espaços que, de forma natural ou artificial, se encontram 

ocupados por povoamentos florestais, com um grau de coberto superior ou igual a 

10%. Incluem-se nesta classe de espaço as áreas ardidas, desde que a sua ocupação 

anterior seja igualmente florestal, as áreas de povoamentos florestais sujeitos a corte 

raso, as superfícies arborizadas e as galerias ripícolas. 

2) Agricultura - os terrenos ocupados por culturas agrícolas incluindo todas as culturas 

temporárias ou perenes, assim como as terras em pousio. 

3) Matos e Pastagens – incluem-se os terrenos onde se verifica a ocorrência de 

vegetação espontânea composta por mato ou por formações arbustivas com grau 

de coberto ≥ 25% e altura ≥ 0,5 m, e terrenos ocupados com vegetação 

predominantemente herbácea, semeada ou espontânea, utilizável para pastoreio in 

situ, e que acessoriamente pode também ser cortada em determinados períodos do 

ano. 

4) Águas interiores e zonas húmidas – superfícies cobertas ou saturadas de água 

durante a totalidade, ou uma parte significativa, do ano. 

5) Espaço Urbano e áreas sociais - terrenos edificados com construções efetuadas pelo 

Homem, integradas em grandes ou pequenos aglomerados urbanos ou 

isoladamente. Pode conter terrenos ocupados com vegetação cujo uso não se 

considera florestal ou agrícola (ex. parques ou jardins urbanos). 

6) Infraestruturas - vias de comunicação (estradas constituintes da rede viária) e 

elementos constituintes da rede divisional estabelecida para efeito de defesa e 

proteção contra incêndios (aceiros e arrifes, corta-fogos, faixas de gestão de 

combustível). 

A área de estudo da Tapada da Ajuda, considerada no âmbito deste PGF, apresenta alguma 

variedade no que respeita aos vários sistemas de ocupação do solo. Dos sistemas 

identificados, aquele que possui maior representatividade é o Sistemas Florestal (38,9% da 

área de estudo), seguindo-se o sistema Espaço Urbano e Áreas Sociais (24,4%) e as áreas 

Agrícolas (20,8%). 

 

 

 

 

                                                   
7 Protocolo estabelecido com base nos termos e definições identificados no 6º Inventário Florestal Nacional 

(6º IFN – Termos e Definições, ICNF, 2019) 
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 Sistemas de Ocupação do Solo da Tapada da Ajuda 

Sistema de Ocupação Área (hectares) % 

Floresta 39,22 38,9 

Agricultura 20,99 20,8 

Matos e Pastagens 7,20 7,1 

Águas interiores e zonas húmidas 0,71 0,7 

Espaço Urbano e áreas sociais 24,57 24,4 

Infraestruturas 8,11 8,0 

TOTAL 100,79 100,0% 

 

 

Figura 45. Sistemas de Ocupação do Solo da área de estudo 

Chama-se à atenção de que, como resultado do dinamismo associado à gestão florestal, e 

concretamente, às intervenções de carácter científico e lúdico observadas na Tapada da 

Ajuda, a ocupação do solo não pode ser considerada como um elemento estático e imutável 

na paisagem. Deste modo, os resultados apresentados de seguida refletem o levantamento 

da ocupação do solo realizado em fevereiro de 2020, podendo verificar-se na altura da 

aprovação do PGF modificações ao que se encontra descrito, pela implementação de 

determinadas atividades desenvolvidas no âmbito dos trabalhos em curso na Tapada da 

Ajuda. 
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4.1.1 Áreas Florestais 

O sistema florestal atual da área de estudo é constituído por diversos povoamentos florestais, 

de composição pura e mista, sendo muito diversa a coleção de espécies verificadas na Tapada 

da Ajuda. Não obstante, deverá ser atendido que no âmbito da classificação das áreas 

florestais, foram apenas consideradas aquelas que constituem povoamentos florestais, 

definidos como “terreno com uma área mínima de 0,5 hectares e largura mínima de 20 m, 

com árvores florestais que tenham atingido, ou com capacidade para atingir, uma altura 

mínima de 5 metros e um grau de coberto mínimo de 10%” (IFN6, ICNF, 2019). Nesta classe 

de uso foram excluídas as zonas de jardins e relvados, consideradas no uso do solo de 

espaços urbanos e áreas sociais. 

Assim, as áreas florestais presentes na Tapada da Ajuda totalizam cerca de 39,22 hectares. 

Os povoamentos florestais apresentam tanto uma composição pura como mista, sendo as 

espécies mais representativas na área de estudo o eucalipto (como o Eucalyptus robusta, E. 

camaldulensis, E. diversicolor, E. botryoides e E. globulus). Todavia, ao longo da área de estudo, 

observamos igualmente a presença do sobreiro (Quercus suber), pinheiro-manso (Pinus 

pinea), zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), cipreste-português (Cupressus lusitanica), 

cipreste-comum (Cupressus sempervirens) e negrilho (Ulmus minor). 

Destaca-se ainda a ocorrência de várias espécies florestais consideradas como invasoras (do 

género Acacia sp., a Ailanthus altissima e Pittosporum undulatum) que apresentam um porte 

considerável e com um elevado potencial de dispersão pela área de estudo. 

 Ocupação florestal da Tapada da Ajuda 

Ocupação florestal 
Área 

(hectares) 
% 

Povoamento 

florestal 

Eucalyptus spp. 8,59 21,9% 

Azinheira, pinheiro-manso e sobreiro 3,00 7,7% 

Sobreiro 2,28 5,8% 

Mata de Cupressus 0,47 1,2% 

Freixo 2,83 7,2% 

Arboreto AR35 2,45 6,3% 

Misto de folhosas e resinosas 10,4 25,6% 

Pinheiro-manso 0,99 2,5% 

Reserva Botânica 6,11 15,6% 

Galeria ripícola 1,12 2,9% 

Viveiros florestais 1,13 2,9% 

TOTAL 39,22 100,0% 
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Os povoamentos puros representam aproximadamente 8,8% (3,27 hectares) da área total de 

povoamentos florestais (36,97 hectares), e os povoamentos mistos representam 91,2% (33,70 

hectares). 

4.1.1.1 Povoamentos puros 

Nesta categoria são considerados os povoamentos em que uma espécie arbórea está 

representada em mais de 75% do coberto arbóreo. Deste modo, foram considerados os 

seguintes povoamentos puros, num total de 3,27 hectares: 

- O “Pinhal de Junot” com Pinus pinea, com cerca de 0,99 hectares (30,2%); 

- Mancha junto à Geradora com Quercus suber, com 2,28 hectares (69,8%). 

 

Figura 46. Povoamentos puros identificados na Tapada da Ajuda 

4.1.1.2 Povoamentos mistos 

Os povoamentos mistos presentes na área de estudo ocorrem em cerca de 33,70 hectares e 

dada a história de gestão da Tapada torna-se complexo estabelecer uma dominância de uma 

ou duas espécies. Contudo, de modo a agilizar a operacionalização, definiu-se uma categoria 

“Misto de folhosas e resinosas” que totaliza cerca de 29,8% do total de povoamentos mistos 

(cerca de 10 hectares). Na restante área de povoamentos mistos, cerca de 25,5% é ocupada 

por povoamentos mistos de várias espécies de eucaliptos, ocorrendo cerca de 8,6 hectares. 

Incluem-se ainda nesta categoria de povoamentos os arboretos REINFFORCE (ocupando 

cerca de 2,2 hectares), a mata de ciprestes (com cerca de 0,47 hectares), a área de freixos 

(2,83 hectares), o povoamento de sobreiro, azinheira e pinheiro-manso (na Cova do Sobreiro, 
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com cerca de 3 hectares) e o povoamento misto da Reserva Botânica (ocupando uma área 

de mais de 6 hectares). 

Nesta categoria destacam-se as coleções botânicas da Tapada da Ajuda, sendo a mais icónica 

a Reserva Botânica Natural D. António Xavier Pereira Coutinho, que se encontra numa zona 

central da Tapada, atravessada por uma faixa calcária, de relevo acidentado e em que se 

desenvolveu uma vegetação natural da flora mediterrânica, delimitada em 1923 (e mantida 

até ao presente), atualmente com cerca de 6 hectares. Relativamente à vegetação que se 

desenvolveu no local, dominam os zambujeiros (Olea europaea var. sylvestris), tanto com 

estrato arbóreo como arbustivo, acompanhados de Phillyrea latifolia, Rhamnus alaternus, 

Pistacia lentiscus, Retama sphaerocarpa, Lonicera etrusca, Spartium junceum, Ruscus aculeatus 

e Asparagus spp., entre outros (Pina, 2011). 

Na Terra da Mata de Cima, que tem uma área de cerca de 6 hectares, e que corresponde à 

zona onde se localizam os principais edifícios de aulas do ISA, foram inventariados cerca de 

2148 exemplares de espécies botânicas plantadas, pertencentes a 381 géneros e 123 famílias. 

Contudo, no âmbito da classificação dos espaços florestais considerados no presente PGF, 

esta área foi excluída do uso do solo “Floresta”, tendo sido considerada no âmbito das classes 

de uso “Espaços Urbanos e Áreas sociais” e “Infraestruturas”. Apesar destes espaços não 

virem a ser considerados no planeamento florestal do PGF, serão identificadas orientações 

específicas de intervenção, as quais deverão ser englobadas em projetos de intervenção 

específicos. 

 

Figura 47. Povoamentos mistos identificados na Tapada da Ajuda 
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4.1.2 Áreas Agrícolas 

As superfícies agrícolas distribuem-se por 20,99 hectares, cerca de 20,8% da área da Tapada 

da Ajuda, sendo predominantes as áreas de pomares (33,3%), as culturas temporárias de 

sequeiro (28,1%), outras culturas agrícolas (19,1%) e vinha (15,8%), que no seu conjunto 

totalizam mais de 96% dos espaços classificados com este sistema de uso do solo. 

As áreas agrícolas identificadas na Tapada da Ajuda constituem sobretudo locais de 

experimentação e de ensaio, assim como áreas de apoio às atividades letivas no âmbito do 

curso de engenharia agronómica. Estes espaços agrícolas apresentam uma importância 

significativa enquanto sistema de uso e de ocupação do solo, sobretudo para efeitos de 

compartimentação estrutural da propriedade e enquanto medida de DFCI, funcionando 

como parcelas de mosaicos de gestão de combustível. 

 

Figura 48. Áreas agrícolas identificadas atualmente na Tapada da Ajuda 

No âmbito do planeamento preconizado no presente PGF para a Tapada da Ajuda, não são 

consideradas florestações de terras agrícolas, pelo que não haverá conversão de áreas 

agrícolas em áreas florestais. 

4.1.3 Matos e Pastagens 

As superfícies ocupadas por matos e pastagens ocupam na Tapada da Ajuda uma área de 

7,20 hectares (7,1% da área total). No presente caso, tratam-se de zonas que são suscetíveis 

de utilização agrícola e florestal mas que atualmente não são objeto de qualquer tipo de 

aproveitamento ou exploração cultural. Estes espaços localizam-se sobretudo na 
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proximidade de áreas urbanas e das áreas agrícolas que lhe estão contiguas, constituindo 

assim perigosos núcleos de acumulação de material vegetal de elevada combustibilidade. 

As pastagens espontâneas ocupam mais de 77,5% das superfícies classificadas com este 

sistema de ocupação do solo, sendo que apenas 22,5% correspondem a matos.  

As áreas de matos e pastagens constituem, face a sua representatividade na área da Tapada 

da Ajuda e a sua localização, espaços com alguma importância em termos de implementação 

de medidas de gestão, através da sua manutenção através da implementação de importantes 

medidas de defesa da floresta contra incêndios. 

 Ocupação de Matos da Tapada da Ajuda 

 Área (hectares) % 

Matos 0,02 0,3% 

Matos com árvores dispersas 1,60 22,2% 

Pastagens dispersas 5,58 77,5% 

TOTAL 100,0% 

 

 

Figura 49. Áreas de matos e pastagens identificadas na Tapada da Ajuda 
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4.1.4 Espaços Urbanos e Áreas Sociais  

Os espaços urbanos e as áreas sociais são uma componente de ocupação do solo muito 

importante na Tapada da Ajuda e também com grande representatividade, ocorrendo em 

cerca de 24,57 hectares (24,4% da área total). 

Foram incluídas na classe de uso de espaços urbanos e áreas sociais todas as áreas 

identificadas como equipamentos em meio urbano e áreas habitacionais (edifícios vários, 

blocos de aulas, património histórico e instalações desportivas) assim como as áreas verdes 

localizadas em meio urbano (nomeadamente os jardins e espaços ajardinados, sebes, 

canteiros, relvados, equipamentos de recreio, etc.). Dada a especificidade de gestão e de 

manutenção destes espaços, cujas ações se enquadram sobretudo no âmbito de projetos de 

arquitetura paisagística, optou-se por não considerar as áreas verdes em meio urbano no 

âmbito do planeamento operacional a definir no PGF da Tapada da Ajuda. 

Como tal, dado o relevante interesse em preservar a vegetação existente na Tapada da Ajuda, 

associa-se também o desafio de preservar e proteger todos os edifícios e as zonas 

classificadas como património cultural, ao mesmo tempo que se objetiva a segurança de toda 

a comunidade estudantil e científica que diariamente usufrui destes espaços, assim como de 

todo o público que futuramente poderá desfrutar de todos os espaços florestais presentes 

na Tapada da Ajuda. 

Deste modo, constitui um objetivo do presente PGF a integração das intervenções sobre os 

espaços florestais adjacentes às áreas sociais, com vista à diminuição do risco associado à 

ocorrência de incêndios florestais que se possam propagar para essas zonas. Neste sentido, 

considera-se de primordial importância a implementação de faixas de redução de 

combustível na envolvência das áreas sociais presentes na Tapada da Ajuda, inclusivamente 

para efetivar o cumprimento do disposto no PROF LVT enquanto medidas de silvicultura 

preventiva, assim como para o cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28 de junho, alterado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto. 
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Figura 50. Espaços urbanos e áreas sociais identificadas na Tapada da Ajuda 

4.1.5 Águas Interiores e Zonas Húmidas 

A Tapada da Ajuda apresenta vários locais identificados como águas interiores e zonas 

húmidas, tais como as pequenas lagoas presentes nos variados jardins, os tanques e outros 

reservatórios existentes, correspondendo a uma área global de cerca de 0,71 hectares. 

Os elementos classificados como águas interiores apresentam-se praticamente todos secos, 

com exceção da lagoa da Pateira e da lagoa do Junot (junto ao banco do Junot). As restantes 

infraestruturas como tanques e reservatórios apresentam um caracter mais temporário. 
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Figura 51. Águas interiores e zonas húmidas identificadas na Tapada da Ajuda 

De acordo com o Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios (PMDFCI) de Lisboa 2014-

2018, apenas se encontra classificado um destes elementos como ponto de água no âmbito 

da rede de pontos de água para efeitos de DFCI - lagoa da Pateira, que à data da visita de 

campo realizada (fevereiro 2020) apresentava água.  

4.2 Infraestruturas florestais 

O espaço florestal exige um conjunto de infraestruturas que são necessárias à sua gestão e 

que, não sendo diretamente produtivas, concorrem para um correto e normal 

desenvolvimento da atividade. 

As infraestruturas florestais representam os elementos fundamentais de toda a organização 

do espaço florestal e prendem-se com a necessidade de providenciar passagem para os 

povoamentos florestais de todos os equipamentos, maquinaria e pessoal; de facilitar a 

remoção dos produtos florestais; e de auxiliar na prevenção, deteção e combate aos 

incêndios florestais. 

Na Tapada da Ajuda a classificação das infraestruturas existentes é feita em apenas um grupo: 

rede viária (constituída por estradas e caminhos florestais). 
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4.2.1 Rede Viária 

O planeamento da construção e manutenção da rede viária existente no espaço florestal deve 

abranger as necessidades de acesso à exploração florestal, mas também outros aspetos como 

sejam a vigilância e combate a incêndios, assim como outras importantes intervenções na 

área florestal, como sejam os tratamentos culturais, de inventário e fitossanitários. 

A rede viária deve estar apta a assegurar a circulação de veículos, permitindo um rápido 

acesso dos veículos de combate a todos os focos de incêndio e o acesso a pontos de água, 

bem como mitigar possíveis alterações do equilíbrio ecológico e paisagístico devido a 

perturbações nos habitats da fauna e flora existentes, assim como, modificações no aspeto 

visual da paisagem. 

A densidade da rede viária florestal e a sua constituição por vários tipos de elementos deve 

ser adaptada às condições topográficas locais, ao nível do perigo de incêndio, ao valor 

potencial das perdas e aos custos de construção e manutenção. A este respeito, há que ter 

em conta que, embora a implementação nas áreas florestais de uma rede viária extensa seja 

vulgarmente referida como uma meta a alcançar com vista à melhoria de acessos para o 

combate a incêndios, essa rede de estradas e caminhos facilita também o acesso de quem, 

acidentalmente ou propositadamente, inicia os incêndios.  

Na área da Tapada da Ajuda a rede viária é constituída por estradas, que permitem o acesso 

diário da comunidade aos vários edifícios, e alguns caminhos florestais, cujo acesso é 

permitido ao público, existindo três portões de acesso de entrada à Tapada. Embora o acesso 

à Tapada se faça por três portões, apenas um é de acesso ao público funcionando 24 horas 

por dia e os outros dois são de acesso público, mas com horário restrito. Existe um quarto 

portão (Portão da Ponte, no extremo Sul do perímetro intramuros) de acesso restrito a 

indivíduos a pé, portadores de um cartão de identificação. Estas estradas têm em geral entre 

3 a 4 metros de largura sendo quase todos os caminhos circuláveis durante todo o ano a 

veículos sem tração.  

O levantamento de toda a rede viária existente na área de estudo permitiu identificar uma 

rede de caminhos com uma extensão total aproximada de 15,3 km, resultando numa 

densidade da rede vária para a área de estudo de cerca de 151,8 m/hectares, constatando-

se assim que a rede viária se encontra relativamente bem distribuída na área de estudo. 

Alerta-se, contudo, para a necessidade de manutenção periódica dos troços que a 

constituem. 

Na Figura 52 apresenta-se a distribuição da rede viária. 
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Figura 52. Rede viária da Tapada da Ajuda 

4.2.2 Rede Divisional 

Na Tapada da Ajuda não foi identificada uma rede divisional constituída por aceiros ou faixas 

de redução de combustível. 

4.2.3 Armazéns e outros edifícios associados à gestão 

Na Tapada da Ajuda foram identificados alguns equipamentos de apoio à atividade florestal:  

 Viveiro florestal, localizado junto ao portão do Casalinho, na zona Oeste da Tapada 

da Ajuda; 

 Vazadouro, localizado junto ao Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves, é uma 

infraestrutura criada com o objetivo de depósito de resíduos resultantes das 

operações de manutenção e de silvicultura no interior da Tapada da Ajuda. 

4.2.4 Infraestruturas de DFCI 

Segundo a Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, a rede de faixas de gestão de combustível 

define-se como o “conjunto de parcelas lineares de território, estrategicamente localizadas, 

onde se garante a remoção total ou parcial de biomassa florestal, através da afetação a usos 

não florestais e do recurso a determinadas atividades ou a técnicas silvícolas com o objetivo 

principal de criar oportunidades para o combate em caso de incêndio rural e de reduzir a 

suscetibilidade ao fogo”. Os mosaicos de parcelas de gestão de combustível constituem o 
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“conjunto de parcelas do território estrategicamente localizadas, onde, através de ações de 

silvicultura, se procede à gestão dos vários estratos de combustível e à diversificação da 

estrutura e composição das formações vegetais, com o objetivo primordial de defesa da 

floresta contra incêndios”.  

Segundo o Anexo do Decreto-Lei n.º 10/2018, de 14 de fevereiro, os critérios para a gestão 

de combustíveis no âmbito das redes secundárias de gestão de combustíveis são os 

seguintes: 

1. Para efeitos de gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de gestão de 

combustível envolventes aos edifícios, aglomerados populacionais, equipamentos e 

infraestruturas, aos estratos arbóreos, arbustivos e subarbustivos, não integrados em 

áreas agrícolas, com exceção das áreas de pousio e de pastagens permanentes, ou de 

jardim, aplicam -se os seguintes critérios: 

a) No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo 

de 10 m nos povoamentos de pinheiro-bravo e eucalipto, devendo estar 

desramadas em 50 % da sua altura até que esta atinja os 8 m, altura a partir da 

qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do solo; 

b) No estrato arbóreo, nas espécies não mencionadas na alínea anterior, a distância 

entre as copas das árvores permitidas deve ser no mínimo de 4 m e a 

desramação deve ser de 50 % da altura da árvore até que esta atinja os 8 m, 

altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do solo; 

c) No estrato arbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder 50 cm; 

d) No estrato subarbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder 20 cm. 

2. No caso de infraestruturas da rede viária às quais se associem alinhamentos arbóreos 

com especial valor patrimonial ou paisagístico, ainda que das espécies previstas na alínea 

a) do n.º I, deve ser garantida na preservação do arvoredo o disposto no número anterior 

numa faixa correspondente à projeção vertical dos limites das suas copas acrescida de 

uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada lado. 

3. Nas faixas de gestão de combustíveis envolventes aos edifícios e muros limítrofes 

devem ainda ser cumpridos, cumulativamente, os seguintes critérios: 

a) As copas das árvores e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 5 m da 

edificação e muros limítrofes, evitando-se ainda a sua projeção sobre a cobertura 

do edifício. 

b) Excecionalmente, no caso de arvoredo de especial valor patrimonial ou 

paisagístico pode admitir-se uma distância inferior a 5 m, desde que seja 

reforçada a descontinuidade horizontal e vertical de combustíveis e garantida a 

ausência de acumulação de combustíveis na cobertura do edifício. 

c) Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m de 

largura, circundando todo o edifício.  

d) Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como 

lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de 

outras substâncias altamente inflamáveis. 
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4. No caso de faixas de gestão de combustível que abranjam arvoredo classificado de 

interesse público, zonas de proteção a edifícios e monumentos nacionais, manchas de 

arvoredo com especial valor patrimonial ou paisagístico ou manchas de arvoredo e outra 

vegetação protegida no âmbito da conservação da natureza e biodiversidade, tal como 

identificado em instrumento de gestão florestal, ou outros instrumentos de gestão 

territorial ou de gestão da Rede Natura 2000, pode a comissão municipal de defesa da 

floresta aprovar critérios específicos de gestão de combustíveis. 

5. A aplicação dos critérios estabelecidos nos pontos anteriores pode ser excecionada 

mediante pedido apresentado pela entidade responsável pela gestão de combustível, 

quando da aplicação dos mesmos possa resultar um risco significativo e fundamentado 

para a estabilidade dos solos e taludes de vias rodo ou ferroviárias, através de despacho 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da proteção civil e das infraestruturas. 

A área de estudo encontra-se integrada na área de influência do Plano Municipal de Defesa 

Contra Incêndios (PMDFCI) do concelho de Lisboa (2014-2018). Este PMDFCI foi aprovado 

pelo ICNF e pela Comissão Municipal de DFCI, mas atualmente já se encontra desatualizado, 

encontrando-se atualmente em fase de revisão. Deste modo, foram consideradas neste plano 

as faixas de gestão de combustível (FGC) presentes na área de estudo, assim como outros 

elementos estruturantes de DFCI constantes no PMDFCI disponível (mosaicos de gestão de 

combustível, rede de pontos de água e rede viária florestal), que se encontram representadas 

nas figuras seguintes. 

4.2.4.1 Faixas de gestão de combustível 

As faixas de gestão de combustíveis definidas para o município de Lisboa assim como os 

mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis, conforme estabelecido pelo Lei n.º 76/2017 

de 7 de agosto, objetivam o cumprimento de um papel fundamental na prevenção e no 

combate a incêndios florestais. 

Em termos operacionais, no que respeita à delimitação das faixas de gestão de combustível 

e do mosaico de parcelas, identificam-se na Tapada da Ajuda os seguintes elementos 

constituintes da Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios (Figura 53) identificados no 

PMDFCI de Lisboa (2020): 

- Faixas de Gestão de Combustível (FGC) da rede secundária, nomeadamente:  

 FGC associadas aos aglomerados populacionais (definido no Artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho), inseridos ou confinantes com espaços 

florestais e previamente definidos no PMDFCI de largura mínima não inferior a 

100 m. 

- Rede de Pontos de Água - os pontos de água identificados na área de estudo são 

fundamentais na DFCI, pois, para além de permitirem o reabastecimento dos 

equipamentos de luta terrestres, garantem o funcionamento das faixas de 
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humedecimento, promovem a biodiversidade, a correção torrencial, o regadio, o 

abastecimento de água potável, entre outras funções.  

De realçar que segundo o Artigo 13º da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, quando as faixas 

de gestão de combustíveis e os mosaicos de parcelas ocorram em áreas ocupadas por 

sobreiros e azinheiras, o ICNF, I. P., pode autorizar desbastes com o objetivo de reduzir a 

continuidade dos combustíveis. 

Deste modo, os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer 

título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são obrigados 

a proceder à gestão de combustível, cabendo às autarquias a sua fiscalização e informação 

no âmbito da disponibilização dos apoios financeiros existentes para este tipo de ações. 

 

Figura 53. Faixas de Gestão de Combustível (FGC) da rede secundária, rede de pontos de água 

e rede viária florestal (PMDFCI Lisboa, 2020) 

Alerta-se para o facto da inexistência de faixas de gestão de combustível associadas às 

edificações integradas em espaços rurais e de elementos constantes da rede viária florestal 

para a prevenção e combate a incêndios no interior da Tapada da Ajuda. A proximidade e a 

extensão do contínuo florestal da Tapada da Ajuda ao Parque Florestal de Monsanto e aos 

espaços urbanos existentes na sua envolvente sugerem a urgência na definição de um 

conjunto de Faixas de Gestão de Combustível integrantes da rede terciária para os espaços 

florestais da Tapada da Ajuda. 
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4.2.4.2 Rede Viária Florestal 

No âmbito do PMDFCI de Lisboa, e tal como observado na Figura 53, não se encontram 

cartografadas na área de estudo infraestruturas da rede viária florestal definidas para defesa 

da floresta contra incêndios no âmbito do PMDFCI de Lisboa. 

4.2.4.3 Rede de Pontos de Água 

A rede de pontos de água tem como objetivo garantir o reabastecimento dos equipamentos 

de combate, sendo constituída por duas componentes bastante distintas: 

- uma relacionada com o abastecimento dos meios terrestres (Rede Pontos Água 

Terrestre - RPAT) 

-  outra associada ao abastecimento dos meios aéreos (Rede Pontos Água Aéreos - 

RPAA). 

Estas estruturas estão dependentes das definições dos meios empregues no combate, e 

estratégia de utilização dos dados. 

Na Tapada da Ajuda regista-se uma estrutura de acumulação de água integrante da rede de 

pontos de água do PMDFCI de Lisboa (Lagoa da Pateira), caracterizado por ser um ponto de 

água para abastecimento de meios terrestres. No entanto, muito próximo da área de estudo, 

existem 8 pontos de água para abastecimento de meios terrestres. 

 

Figura 54. Rede de Pontos de Água e rede viária florestal 
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4.2.5 Infraestruturas de apoio à gestão cinegética e apícola  

Como já referido anteriormente, a Tapada da Ajuda não integra qualquer zona de caça, pelo 

que não foram identificadas infraestruturas de apoio à gestão cinegética, tais como 

comedouros, bebedouros ou outros equipamentos de apoio a esta atividade. 

Na área de estudo, concretamente na parcela designada por “Terra do Moinho”, localiza-se 

o posto de apícola da Tapada da Ajuda, propriedade do INIAV – Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária, apoiado por várias construções e outras infraestruturas de 

apoio. 

 

Figura 55. Localização do Posto Apícola da Tapada da Ajuda 

4.2.6 Infraestruturas de apoio ao recreio e turismo 

4.2.6.1 Parques de estacionamento 

A Tapada da Ajuda apresenta vários parques de estacionamento nas imediações dos 

principais edifícios (Figura 56): 

 à volta do Edifício Principal; 

 junto ao Edifício Azevedo Gomes;  

 junto ao Pavilhão de Exposições; 

 junto aos campos de treino de rugby; 

 em frente ao Bloco de Aulas localizado na Terra da Mata de Cima. 
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Devido à grande distância entre os edifícios dentro da Tapada da Ajuda ou à falta de lugares 

para todos os utentes é comum observarem-se carros estacionados fora destes parques de 

estacionamento, nomeadamente, na adjacência das estradas e caminhos principais de 

acesso. 

 

Figura 56. Identificação dos locais dos parques de estacionamento na Tapada da Ajuda 

4.2.6.2 Parques e jardins 

No interior da Tapada da Ajuda ocorrem diversos jardins. A existência de áreas ajardinadas 

de grande valor histórico dentro dos limites da Tapada é um facto importante a ter em 

consideração no âmbito do PGF, uma vez que estas áreas urgem de medidas de conservação, 

como forma única de garantir a manutenção desses espaços de qualidade histórica, 

arquitetónica e paisagística. 

Assim, para além da Reserva Botânica Prof. Pereira Coutinho (já referenciada anteriormente) 

ocorrem ainda os seguintes espaços ajardinados: 

 Jardim da Rainha - jardim com cerca de 3 hectares, que se encontra repleto de 

património remanescente dos usos iniciais da Tapada; 

 Jardim da Parada e área envolvente ao Pavilhão de Exposições – localizado 

imediatamente a sul do Jardim da Rainha; 

 Jardim do Anfiteatro Prof. Caldeira Cabral ou Jardim de Baixo – localizado na zona 

sudeste da Tapada e este do edifício principal. 
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Figura 57. Infraestruturas de parques e jardins identificados na Tapada da Ajuda 

4.2.6.3 Trilhos 

Na Tapada da Ajuda existem 3 percursos pré-definidos com diferentes durações e nos quais 

se pode contemplar o variado património cultural e vegetal. Na figura seguinte apresentam-

se os trilhos cartografados e a descrição do percurso com os respetivos locais enunciados. 
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Figura 58. Trilhos da Tapada da Ajuda (Linhas tracejadas – vermelho, laranja e amarela) (Fonte: 

ISA) 
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4.2.6.4 Desporto  

Na Tapada da Ajuda existem 2 campos de rugby relvado e um campo sintético de futebol de 

7. Existem ainda 2 campos multiusos. 

 

Figura 59. Infraestruturas de desporto na Tapada da Ajuda 

4.2.6.5 Miradouros 

Na Tapada da Ajuda, perto do marco geodésico, existe um miradouro, identificado na Carta 

de Sistema de Vistas do PDM de Lisboa Trata-se de uma infraestrutura com uma importante 

função de apoio às atividades de recreio e lazer, predominantes na Tapada da Ajuda, na 

medida em que possibilita uma visão priveligiada sobre o Rio Tejo e a sua margem sul, assim 

como uma vista inigualável da cidade de Lisboa. 

Aquando da visita de levantamento de campo para a realização do PGF constatou-se contudo 

que na envolvência do miradouro a acumulação de vegetação arbustiva e arbórea impede 

que atualmente se consiga disfrutar da vista espetacular que o miradouro proporciona aos 

visitantes, sendo que atualmente esta infraestrutura não desempenha na plenitude a sua 

função de recreio e lazer. Neste sentido, deverão ser atendidas orientações para a redução 

do combustível vegetal existente na sua envolvência, assim como medidas de gestão que 

garantam a devida manutenção dos espaços florestais aí presentes. 
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Figura 60. Localização do miradouro existente na Tapada da Ajuda 

4.3 Caracterização socioeconómica da Tapada da Ajuda 

O Plano de Gestão Florestal da Tapada da Ajuda apresenta como função primordial a gestão 

integrada dos recursos naturais, procurando articular objetivos ambientais, económicos e 

sociais, numa lógica de desenvolvimento local e regional sustentável. Como tal, torna-se 

imprescindível descrever a componente socioeconómica do concelho de Lisboa e das suas 

freguesias, referindo os principais fatores económicos e sociais que poderão condicionar a 

tomada de decisão no âmbito da gestão florestal sustentável. 

O município de Lisboa onde se insere a área de estudo pertence ao distrito de Lisboa, 

integrando a região NUT II Área Metropolitana de Lisboa e NUTIII da Área Metropolitana de 

Lisboa. Estende-se por cerca de 100,05 km2 e tem uma população de 547733 habitantes (INE, 

Censos 2011). 

O concelho de Lisboa registou em 2018 um número de 551978 habitantes, refletindo-se 

numa densidade populacional de 5069,7 habitantes/km2, valor superior à média regional e à 

média nacional. De facto, desde 2011 o concelho registou um aumento de 4245 habitantes.  
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 Indicadores de população – NUT III Área Metropolitana de Lisboa 

Concelhos Área (km2) 
População 

residente (n.º) 

Densidade 

populacional 

(hab/km2) 

Variação 

populacional 

(%) 

Índice de 

Envelhecimento 

(n.º) 

Continente 89102,14  9874105 109,8 -0,26 162,2 

A. M. Lisboa  3015,24  2808270  944,0 0,04 137,5 

Alcochete 128,36 17441 152,0 -0,02 98,8 

Almada 70,01 173986 2413,8 -0,28 154,6 

Amadora 23,78 175136 7641,9 0,17 150,0 

Barreiro 36,39 78310 2072,5 -0,39 187,3 

Cascais 97,40 206030 2181,5 -0,05 128,3 

Lisboa 100,05 551978 5069,7 -0,19 173,3 

Loures 167,24 198435 1263,8 0,19 137,2 

Mafra 291,65 74271 288,0 0,13 94,8 

Moita 55,26 65443 1167,7 -0,09 134,5 

Montijo 348,62 50003 163,2 0,05 101,3 

Odivelas             26,54 145142 6013,6 0,38 126,3 

Oeiras 45,88 171944 3840,8 0,00 157,8 

Palmela 465,12 62392 138,1 -0,33 126,4 

Seixal 95,45 158177 1747,9 0,18 126,5 

Sesimbra 195,72 49415 263,4 -0,02 104,4 

Setúbal 230,33 119851 502,6 -0,18 142,4 

Sintra 319,23 375350 1216,8 0,33 106,4 

Vila Franca de 

Xira 
318,19 134966 445,0 0,20 111,8 

Fonte: Estatísticas Territoriais 2018 (INE). 
1 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o 

número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e 

os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos). 

 

De acordo com os dados da 6ª revisão do Inventário Florestal Nacional (IFN 6), verifica-se 

uma grande diversidade específica da região da Área Metropolitana de Lisboa, sendo a 

floresta composta, essencialmente por povoamentos de eucalipto e pinheiro-bravo (Quadro 

29). 

 Área de povoamentos florestais por espécie dominante – NUT II Área Metropolitana 

de Lisboa 

Espécie Dominante Área (hectares) 

Pinheiro-bravo 13500 

Eucalipto 12500 

Sobreiro 18200 

Azinheira 1100 

Carvalhos - 
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Espécie Dominante Área (hectares) 

Pinheiro-manso 13700 

Castanheiro - 

Acácias - 

Outras folhosas 5100 

Outras resinosas 1900 

Fonte: 6º Inventário Florestal Nacional (ICNF, 2019) 

 

A Tapada da Ajuda tem uma ocupação muito distinta e de uma enorme riqueza em variedade 

de espécies. Ainda assim, pode-se dizer que a sua ocupação vai de encontro com a da região 

AML onde se insere, uma vez que as espécies com maior representatividade na região AML 

também têm uma presença considerável na Tapada como, o eucalipto, pinheiro-manso e 

sobreiro. 

4.4 Zonamento funcional da área de estudo 

Os espaços urbanos, agrícolas e florestais da Tapada da Ajuda foram caraterizados em termos 

de zonamento funcional de acordo com a classificação estabelecida no PROF de Lisboa e 

Vale do Tejo. Assim, para a área de estudo, considera-se o zonamento funcional identificado 

na figura seguinte. 

De ressalvar que face o enquadramento da Tapada da Ajuda enquanto campus universitário, 

deverá ser salvaguardada a função de investigação e ensino em todos os espaços e classes 

de uso do solo da Tapada da Ajuda, considerando-se assim esta função social como 

primordial e transversal a todas as restantes atividades de gestão florestal e de manutenção 

dos valores naturais a promover na área de estudo (com a devida ressalva e exceção aplicável 

à Reserva Botânica Natural D. António Xavier Pereira Coutinho). 

Assim, assumindo-se a função de investigação e ensino como principal e transversal a todos 

os espaços e usos do solo da Tapada da Ajuda, as funções identificadas na figura seguinte 

correspondem àquelas que, associadas aos vários sistemas de uso e de ocupação do solo, 

são estabelecidas de acordo com a classificação prevista no PROF LVT, podendo existir outras 

funções relacionadas consoante a ocupação específica e os objetivos de gestão, 

nomeadamente a função de recreio e de lazer. 
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Figura 61. Zonamento funcional da Tapada da Ajuda 

4.4.1 Função de produção 

De acordo com o enquadramento da Tapada da Ajuda, apenas as áreas dos viveiros florestais 

foram classificadas com função de produção. Nestes espaços não serão, contudo, 

consideradas quaisquer intervenções de gestão florestal uma vez que correspondem a áreas 

de produção de plantas, cujas intervenções específicas se encontram estabelecidas pelas 

entidades que gerem os próprios viveiros. 

Em termos de produção de material lenhoso nos restantes espaços florestais, apenas será 

considerado o aproveitamento da biomassa resultante das intervenções de beneficiação e 

manutenção do arvoredo existente, como os cortes sanitários ou outras intervenções 

relacionadas com a gestão florestal preconizada. 

4.4.2 Função de proteção 

Os objetivos de proteção estão também patentes na gestão dos espaços florestais da Tapada 

da Ajuda, sobretudo no que respeita à proteção rede hidrográfica e dos solos, quer pelo facto 

dos povoamentos florestais constituírem barreiras eficazes de proteção contra a erosão 

hídrica e no controlo de cheias, e por constituírem elementos com significativa importância 

na constituição de microclimas e na valorização ambiental, quer por protegerem o solo 

contra os processos erosivos, promovendo a proteção da rede hidrográfica, a melhoria da 

qualidade da água e da biodiversidade (fauna e flora). Por outro lado, integram igualmente 

espaços com função de proteção aqueles que são definidos como elementos de defesa da 
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floresta contra incêndios, nomeadamente, as superfícies integrantes da rede de Faixas de 

Gestão de Combustível identificadas na Tapada da Ajuda. 

Neste âmbito enquadram-se nesta função os povoamentos florestais e as áreas de matos 

que constituem as zonas húmidas adjacentes às linhas de água, assim como os espaços 

integrantes da rede de faixas de gestão de combustíveis identificadas na área de estudo. As 

áreas da zona de estudo onde se verificam declives mais acentuados (> 20%) integram 

igualmente os espaços definidos com função de proteção, nomeadamente, para proteção do 

solo contra os processos erosivos. 

Integrando os espaços com outros usos, que não o florestal e matos, no zonamento funcional 

da Tapada da Ajuda, foram também considerados como espaços com função de proteção: 

 As infraestruturas (rede viária) e suas áreas adjacentes (consideradas como faixas de 

gestão de combustível); 

 As áreas sociais e zonas envolventes (consideradas como faixas de gestão de 

combustível); 

 As massas de água identificadas na ocupação do solo. 

4.4.3 Função de conservação 

Os povoamentos florestais presentes na Tapada da Ajuda assumem uma importante função 

de conservação, na medida em que, no âmbito do presente PGF, pretende-se promover a 

preservação de todo o património vegetal existente e a manutenção da diversidade 

biológica, genética e de geomonumentos. Deste modo, todos os espaços florestais 

identificados no uso do solo “Floresta” que não foram classificados com função de “Proteção” 

foram classificados com a função de Conservação, incluindo os povoamentos implementados 

em prol da investigação, como é exemplo o arboreto do projeto REINFORCE – Rede 

Infraestrutura de pesquisa para o monitoramento e adaptação de florestas às mudanças 

climáticas, e a Reserva Botânica. 

Outros espaços da Tapada da Ajuda foram igualmente identificados com função de 

conservação nomeadamente aqueles que integram a Estrutura Ecológica Municipal (EEM) 

identificada na Planta de Ordenamento do PDM de Lisboa (ver capítulo 3.2.2). 

4.4.4 Função de silvopastorícia, caça e pesca 

Na Tapada da Ajuda não foram identificados espaços integrantes da função de 

silvopastorícia, caça e pesca. 

4.4.5 Função de recreio e valorização da paisagem 

A Tapada da Ajuda apresenta uma importante função social, elencada às suas atividades de 

investigação e de ensino, enquanto principal campus académico agrícola e florestal do país. 

Neste sentido, assume-se como inerente à classificação funcional de todos os espaços da 
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Tapada da Ajuda a função de investigação e de ensino, sendo, pois, esta função intrínseca e 

transversal a qualquer outra caracterização funcional que possa ser definida para os espaços 

florestais em específico.  

Por outro lado, em termos de função de recreio e de valorização da paisagem, evidencia-se 

claramente a importância desta função pelo enquadramento paisagístico da Tapada da 

Ajuda, elencada aos objetivos de recreio e lazer que se encontram inerentes às atividades aí 

desenvolvidas, como sejam as inúmeras aulas com uma componente de visitação pela 

Tapada, as ações de educação ambiental e outras visitas por parte da comunidade escolar, a 

visitação por parte da comunidade geral e dos turistas, bem como a realização de eventos 

variados. Deste modo, foram incluídas nesta função as áreas identificadas com uso do solo 

“Espaços urbanos e Áreas Sociais”, destacando-se os parques, jardins, zonas desportivas, 

espaços de enquadramento de imóveis classificados e o miradouro. 

4.5 Evolução Histórica da Gestão 

A primeira carta de ocupação da Tapada da Ajuda data de 1849 e apresenta a delimitação 

dos espaços de acordo com o seu uso/ocupação. Nesta carta podemos observar diferentes 

funções, vegetação de proteção e enquadramento, áreas de extração de cal e de culturas 

agrícolas. 

 

Figura 62. Carta de ocupação do solo em 1849 (Fonte: Matos, 1994) 
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Em 1893 foi efetuada uma atualização da carta inicial de ocupação do solo da Tapada da 

Ajuda. Esta carta é posterior à realização da III Exposição Agrícola de Lisboa, para a qual se 

construíram novos edifícios e se efetuaram obras de melhoramento no interior da Tapada. 

Desta forma, nesta carta nota-se uma mudança na ocupação do solo e na sua distribuição: 

surgem outras culturas como é o caso da vinha e do olival e surgem ainda áreas de circulação 

e áreas sociais.  

 

Figura 63. Carta de ocupação do solo em 1893 (Fonte: Matos, 1994) 
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A carta seguinte é datada de 1932, 

após a implementação do Instituto 

Superior de Agronomia e da 

construção do Edifício Principal. É 

de notar que as culturas se 

mantêm praticamente as mesmas, 

mudando apenas a sua disposição 

no espaço. 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Carta de ocupação do 

solo em 1932 (Fonte: Matos, 

1994) 

Em 1972, de acordo com o DL n.º 398/72, que aprova o Regime Florestal Total na Tapada da 

Ajuda, a área de estudo apresentava a seguinte ocupação: 30,10 hectares de povoamento 

misto; 4,60 hectares de acacial; 3,10 hectares de povoamento de ciprestes; 2,80 hectares de 

eucaliptal; 1,80 hectares de pinhal; 0,30 hectares de sobreiral; 40,90 hectares de cultura 

arvense, pomar e vinha; 4,40 hectares de reserva botânica e 15,40 hectares de área social. 

A quarta carta de ocupação do solo da Tapada da Ajuda é de 1994 e identifica as culturas e 

os sistemas de ocupação que já existiam anteriormente, assim como outras novas categorias 

- prado permanente, inculto e reserva botânica. É ainda de notar que as áreas classificadas 

como outras (maioritariamente associadas a edifícios e estradas) aumentaram a sua área em 

relação aos mapas anteriores. 
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Figura 65. Carta de ocupação do solo em 1994 (Fonte: Matos, 1994) 

Segundo Matos (1994), a Tapada da Ajuda podia ser dividida em doze unidades 

diferenciadas: 

- Unidade 1 – inclui quatro parcelas: Terra Grande, Cova e Terra do Almotivo, Terra da 

Eira Velha e Terra do Malhó. São áreas de culturas arvenses, de sequeiro e regadio, 

de solos basálticos com declives pouco acentuados; exposição nos quadrantes sul e 

nascente. 

- Unidade 2 – parcela de vinha, a sul da Tapada, junto ao edifício principal, implantada 

em faixas, segundo as curvas de nível: o solo é basáltico e fértil, com declive e riscos 

de erosão moderados; exposição no quadrante sul. 

- Unidade 3 – outeiro calcário, onde se encontra a Reserva Botânica Natural D. António 

Xavier Pereira Coutinho: solo com baixa capacidade de uso e declives muito 

acentuados, mas de elevada permeabilidade, pelo que é importante preservar a 

vegetação natural que nele cresce. 

- Unidade 4 – uma parcela de povoamento misto arbóreo-arbustivo de eucaliptos, 

ciprestes e pinheiros, na Terra do Malhó e Terra do Chafariz: solo basáltico com boa 

capacidade de uso, mas baixa permeabilidade e riscos de erosão moderados; 

exposição no quadrante norte. 
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- Unidade 5 – parcela do Olival novo, onde está o pomar: o solo é basáltico com boa 

capacidade de uso, mas baixa permeabilidade e riscos de erosão moderados, devido 

aos declives acentuados; a exposição é a poente. 

- Unidade 6 – horta instalada na Terra das Minas: solo basáltico de declives e riscos de 

erosão moderados, e baixa permeabilidade; exposição no quadrante sul. 

(Características semelhantes à unidade 2) 

- Unidade 7 – Cova do Sobreiro, que inclui uma zona de prado, onde foi instalado um 

campo de râguebi, e uma linha de água significativa (Rio Seco): solos basálticos de 

baixa permeabilidade, e riscos de erosão elevados devido aos declives acentuados; 

exposição a poente. 

- Unidade 8 – constituída pela Lagoa Branca (A) e a Lagoa Negra (B), que são ambas 

cavidades e zonas de retenção de água, mas com níveis de permeabilidade 

diferentes: a Lagoa Branca encontra-se sobre um substrato calcário de 

permeabilidade elevada, pelo que não retém a água; a Lagoa Negra está numa zona 

basáltica de baixa permeabilidade, logo retém água permanentemente; ambas estão 

em zonas sem exposições e as suas margens apresentam riscos de erosão muito 

elevados. 

- Unidade 9 – área de vegetação de proteção e enquadramento, que limita a Tapada a 

norte e poente: a permeabilidade é variada, pois os solos são basálticos e calcários, 

e com baixa capacidade de uso; os declives são muito acentuados, o que aumenta 

bastante o seu risco de erosão; a exposição é a nascente. 

- Unidade 10 – área de vegetação de proteção e enquadramento, ao longo de toda a 

zona nascente da Tapada, incluindo o Jardim da Parada e o jardim adjacente ao 

Anfiteatro: os solos são calcários e com formações piroclásticas e os declives são 

variados; exposição no quadrante sul. 

- Unidade 11 – destinada ao Miradouro, o ponto mais elevado da Tapada: a zona é 

calcária e a capacidade de uso do solo é boa, assim como a permeabilidade; tanto os 

declives como os riscos de erosão são entre moderados e elevados e a exposição é 

virada a sul. 

- Unidade 12 – está dividida em quatro áreas, de ocupação académico-social: 

i. Centro de Estudos de Produção e Tecnologia Agrícolas: solo basáltico com 

declives e riscos de erosão moderados. 

ii. Pavilhão de Exposições: solo calcário, com declives e riscos de erosão 

variados, e exposição dominante a sul. 

iii. Observatório Astronómico: declives suaves e riscos de erosão praticamente 

nulos; sem exposição dominante. 

iv. Geradora: solo calcário, de permeabilidade reduzida, declives e riscos de 

erosão diversos; exposições viradas a sul e nascente. 

Em 2002, a Tapada da Ajuda é classificada como imóvel de interesse público pelo DL n.º 

5/2002, de 19 de fevereiro. No seu património é reconhecida a existência de coleções de 

fruteiras - pereiras, macieiras, amendoeiras, nogueiras, citrinos, figueiras, oliveiras e vinha.  
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Em 2005, houve a implementação de um projeto de beneficiação, ao abrigo do Programa 

AGRO – Medida 3.1 – Apoio à Silvicultura, na Cova do Sobreiro onde se efetuaram plantações 

para obtenção de um povoamento misto de azinheira, pinheiro-manso e sobreiro. O projeto 

de beneficiação efetuado em 2005 na área designada por “Cova do Sobreiro” resultou de um 

contrato de atribuição de ajuda ao abrigo do programa AGRO – Medida 3.1 entre o IFADAP 

e o ISA com nº 2005.53.001558.4, Medida 3.1 - Apoio à Silvicultura, com data de início 

01/11/2005 e data de término do projeto 30/11/2013. 

Na componente florestal, em 2007, foi plantado um arboreto de eucaliptos inicialmente com 

o objetivo principal de fornecimento de alimentação aos coalas do Jardim Zoológico de 

Lisboa. 

Em 2012/2013 foi instalado o arboreto AR35, pertencendo à rede de arboretos REINFFORCE. 

A rede de arboretos REINFFORCE inclui 38 arboreta onde estão representadas 33 espécies de 

relevância para a produção florestal europeia, ao longo de um gradiente climático entre as 

latitudes 37° a 58° N. O projeto REINFFORCE - no âmbito do qual foi instalado o arboreto 

AR35, refere-se a uma rede de arboretos REINFFORCE - Resource INFrastructures for 

monitoring, adapting and protecting European Atlantic FORests under Changing climatE. O 

estabelecimento da rede REINFFORCE foi cofinanciado pelo programa da União Europeia 

FEDER-INTERREG IV Atlantic entre 2009-2013, correspondente à Prioridade 2 do Programa: 

proteger, garantir e melhorar a sustentabilidade do meio marinho e costeiro. 

O ensaio de Cupressus sp. junto à Eira Velha foi instalado em maio de 1992 no âmbito de um 

projeto Europeu CAMAR 80001-CT-90 0005 (período 1990-1994) em que o ISA-LPVVA foi 

parceiro. 

Atualmente, a diversidade arbórea na Tapada da Ajuda atinge os 300 táxones de porte 

arbóreo. 

Relativamente ao histórico de operações de gestão florestal na Tapada da Ajuda, a descrição 

do historial de gestão efetuada na Tapada da Ajuda é uma tarefa bastante difícil, tendo em 

conta a diversidade de parcelas e de projetos de investigação implementados na área de 

estudo, assim como das respetivas ocupações e intervenções efetuadas ao longo dos anos. 

Acresce o facto de que são diversos os responsáveis pelos projetos de investigação referidos, 

pelo que a recolha da informação histórica de gestão efetuada na Tapada da Ajuda é uma 

tarefa quase impossível. Contudo, são listadas as principais intervenções efetuadas nalguns 

dos espaços florestais identificados no parcelar florestal da Tapada da Ajuda. 

1) Parcelas CV.2.3 e CV2.4 - instalação do arboreto AR35 da rede de arboretos 

REINFFORCE, nos anos de 2012/2013, com preparação do terreno, instalação à cova, 

com espaçamento de 3x3m. Foram realizadas retanchas nos 2 anos seguintes para 

reposição de espécies/populações. Anualmente, é realizada uma operação de controlo 

das acácias espontâneas com recurso a corte e pincelagem, seguido de controlo de 

vegetação espontânea com recurso a trator com corta-matos e a meios motomanuais 

de forma localizada. O desenvolvimento das espécies/populações presentes nestes 
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ensaios é monitorizado periodicamente, sendo os dados disponibilizados na base de 

dados da rede REINFFORCE. 

2) Parcelas CV3.7 e FGC3.7 - instalação de uma coleção de populações de sobreiro em 

1995, foi realizada a retancha em 1996. Esta iniciativa não teve qualquer fonte de 

financiamento oficial, foram aproveitadas as plantas que tinham sobrado de um ensaio 

instalado na Herdade da Palma (Fonte: Prof. Helena Almeida). Não foram realizadas 

posteriores práticas silvícolas de forma continuada, é possível que na área mais plana 

tenha havido controlo da vegetação espontânea com recurso a corta-matos. Foi 

realizado o primeiro descortiçamento destes exemplares de sobreiro em julho de 2016. 

3) Parcela CV2.2 (Cova do Sobreiro) - Ao abrigo do Programa AGRO – Medida 3.1 – Apoio 

à Silvicultura, na Cova do Sobreiro onde se efetuaram plantações, em 2005, para 

obtenção de um povoamento misto de azinheira, pinheiro-manso e sobreiro. Foram 

realizadas retanchas no período inicial e anualmente era realizado o controlo da 

vegetação espontânea com recurso a trator com corta-matos na linha e entrelinha, 

incluindo a faixa de aceiro que delimita esta parcela com a Reserva Botânica. Estas 

limpezas terão acontecido até há 2-3 anos atrás, e por razões operacionais não têm 

sido realizadas recentemente. Nunca foram realizadas podas de formação nos 

sobreiros e azinheiras presentes, nem desramações nos pinheiros mansos. 

4) Ações de descortiçamento:  

• em 2004, nos sobreiros existentes na área da Geradora (PT1.1) e nalguns exemplares 

dispersos na Eira Velha e na Cova do Sobreiro;  

• em 2016, realizou-se o descortiçamento novamente nos exemplares de 2004, e 

descortiçou-se pela primeira vez na Terra das Minas (CV3.7 e FGC3.7), na Cova do 

Sobreiro e em exemplares dispersos pela Tapada (junto ao edifício principal e nos 

limites do arboreto REINFFORCE)  

5) Ações realizadas com periodicidade muito variável: 

• passagem com trator com corta-matos no aceiro que circunda as parcelas CV3.6 e 

FGC3.6 (Terra dos Pegões- Inovisa); 

• controlo e limpeza da vegetação espontânea com recurso a motosserra e 

motorroçadora nas parcelas FGC3.1 e CV3.1 (Cova do Almotivo) e também na 

FGC3.13 (bico da curva junto ao portão do Casalinho); 

• corte da vegetação arbustiva (sem corte das árvores mortas, sem desramação/podas 

de manutenção nos pinheiros) nas parcelas FGC3.15 e CV3.13 (pinhal do Junot) ( e 

em parte da FGC3.13), aconteceu em 2019; 

• corte da vegetação espontânea junto à rede viária (é feita periodicamente): 

• corte de exemplares arbóreos que constituam perigo para os edifícios ou para a rede 

viária.  
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B MODELO DE EXPLORAÇÃO 

1 CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DE GESTÃO 

1.1 Caracterização dos recursos 

1.1.1 Caracterização geral 

A avaliação ecológica e edafoclimática efetuada, consubstanciada com o levantamento de 

campo e com os objetivos de gestão preconizados para a Tapada da Ajuda, permitiu 

identificar quatro zonas distintas em termos de operacionalização da gestão florestal, 

designadas por Unidades Operativas de Gestão (UOG) e que correspondem às principais 

funções dos espaços florestais definidos no presente PGF, já descritas no capítulo A4.4. 

A designação dada a cada UOG refere-se assim à função atribuída aos espaços florestais 

neles constantes, e que caracterizam o principal objetivo de gestão desses espaços. De 

ressalvar, contudo, a função de investigação e de ensino intrínseca a todos os espaços 

florestais da Tapada da Ajuda. 

Com base na caracterização dos recursos efetuada no capítulo A0, e assumindo as principais 

condicionantes e restrições ao planeamento e operacionalização da gestão florestal, foram 

delimitadas as 4 Unidades Operativas de Gestão (UOG) cujas características se descrevem o 

quadro seguinte. 

 Zonamento funcional por Unidades Operativas de Gestão (UOG) da área de estudo 

UOG 
Zonamento 

Funcional 
Objetivos de gestão 

Área 

(hectares) 

Área 

(%) 

CV 

Espaços 

florestais 

com função 

primária de 

conservação 

 Manutenção dos povoamentos florestais com 

vista à conservação da diversidade biológica e 

genética, nomeadamente, através da 

conservação de exemplares arbóreos 

classificados, e de espécies de flora e fauna 

protegidas;  

 Condução dos espaços florestais integrantes na 

Estrutura Ecológica Municipal, com vista à 

manutenção da diversidade genética dos 

povoamentos florestais, sua beneficiação e 

fomento. 

21,88 42,0% 

PT 

Espaços 

florestais 

com função 

primária de 

proteção 

 Proteção das margens das massas de água para 

manutenção da qualidade da água e proteção 

contra a erosão hídrica;  

 Manutenção dos povoamentos florestais em 

áreas com elevado risco de erosão, para fixação 

de vertentes, correção torrencial e 

amortecimento de cheias. 

0,75 1,4% 
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UOG 
Zonamento 

Funcional 
Objetivos de gestão 

Área 

(hectares) 

Área 

(%) 

PD 

Espaços 

classificados 

com função 

primária de 

produção 

 Salvaguarda das infraestruturas de produção 

florestal existentes – viveiros florestais 
0,83 1,6% 

FGC 

Espaços 

com função 

de proteção 

e 

classificados 

como Faixas 

de Gestão 

de 

Combustível 

 Implementação de Faixas de Redução de 

Combustível (FRC) definidas no âmbito do 

PMDFCI de Lisboa e outras identificadas como 

de urgente implementação na área de estudo 

(Rede Terciária); 

 Implementação de Faixas de Redução de 

Combustível constituintes da Rede Terciária de 

FGC (aceiros perimetrais) como proteção dos 

Espaços Urbanos e Áreas Sociais e 

Infraestruturas; 

 Redução do material vegetal (estratos herbáceo 

e arbustivo) e criação de descontinuidade 

vertical e horizontal de combustível lenhoso. 

28,58 54,9% 

TOTAL 52,03 100% 

 

Alerta-se para o facto de que na definição das Unidades Operativas de Gestão (UOG) PT, CV 

e PD foram apenas considerados os espaços florestais, uma vez que no âmbito da definição 

de unidades operativas de gestão florestal, apenas são considerados os espaços onde são 

preconizadas intervenções de gestão florestal. Contudo, na definição da UOG associada às 

FGC, consideraram-se quer os espaços florestais como todos os outros usos do solo (matos 

e pastagens e espaços com função de recreio) onde se prevê a implementação de FGC, 

atualmente inexistentes na área da Tapada da Ajuda, uma vez que constituem espaços cujas 

intervenções apresentam relevante urgência na sua implementação. Assim sendo, nas UOG 

PT, CV e PD apenas se consideram espaços florestais, sendo que na UOG FGC ocorrem 

espaços de outros usos do solo, conforme se mostra na tabela seguinte: 

UOG Sistemas de Ocupação do Solo Área (ha) 

CV Floresta 21,88 

FGC 

Agricultura 0,13 

Águas Interiores e Zonas Húmidas 0,32 

Espaço Urbano e Áreas Sociais 10,81 

Floresta 16,36 

Infraestruturas 0,46 

Matos e Pastagens 0,50 

PD Floresta 0,83 

PT Floresta 0,75 

Total Geral 52,03 
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Figura 66. UOG’s definidas na Tapada da Ajuda 

1.1.2 Compartimentação da área de estudo 

A compartimentação da área de estudo para efeitos de gestão apresenta-se como uma ação 

de primordial importância, na medida em que permite definir áreas homogéneas do ponto 

de vista de ocupação do solo e de composição dos povoamentos florestais. Desta forma as 

unidades criadas têm como objetivo permitir a organização de programas de trabalho e de 

gestão silvícola, otimizando a operacionalização e a execução das operações previstas no 

presente PGF. 

A estrutura de ordenamento e de gestão adotada assenta numa hierarquização em que a 

unidade principal é a “Unidade Operativa de Gestão” (U.O.G.), seguida da unidade “Talhão”, 

e por último a “Parcela”. A U.O.G. funcionará como um macrozoneamento de gestão, o talhão 

e a parcela como unidades operativas para as quais se estabelecem ações concretas, que 

visam atingir os objetivos definidos para cada U.O.G. 

O critério que esteve na base da definição e delimitação das Unidades Operativas de Gestão 

foi o zonamento funcional definido para os vários espaços, como foi descrito anteriormente.  

A compartimentação proposta para este PGF teve em atenção toda a estrutura de ocupação 

do solo e o zonamento existente para efeitos de gestão dos espaços da Tapada da Ajuda, 

considerando não só as diferentes características edafoclimáticas, mas também a dimensão 
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de área a intervir anualmente e ainda os principais objetivos de gestão da Tapada da Ajuda, 

enumerados no capítulo anterior. 

A delimitação e identificação dos talhões dentro de cada U.O.G., teve em consideração, e 

sempre que possível um conjunto de critérios: 

 Zonamento atual da Tapada da Ajuda (descrito na Figura 44) 

 Homogeneidade da ocupação florestal. 

Na generalidade dos casos, os talhões possuem uma delimitação física, no entanto e sempre 

que esta não exista será preconizada a sua implementação, com o objetivo de operacionalizar 

a sua futura gestão. 

A nomenclatura usada para identificação de cada talhão foi a numeração árabe, antecedida 

da respetiva designação dada à U.O.G. (Ex.: Talhão PD1 é o talhão n.º 1 da U.O.G. PD - 

Produção). 

Em relação às parcelas, os critérios que estiveram na base da sua criação foram a ocorrência 

de espaços florestais com as mesmas características de gestão e que, por inerência, se 

encontram sujeitos às mesmas operações silvícolas no mesmo período de planeamento. 

A nomenclatura usada para a sua identificação corresponde à nomenclatura usada para cada 

talhão acrescida de um número árabe que identifica univocamente cada parcela (Ex.: a 

parcela n.º 1 do Talhão PD1 terá a designação PD1.1). 

De notar que, aquando da delimitação das Unidades Operativas de Gestão foram excluídas 

as áreas agrícolas, as massas de águas, as áreas sociais e as infraestruturas existentes (áreas 

sem intervenção), com exceção para a UOG relativa às Faixas de Gestão de Combustível 

(FGC). Contudo, reforça-se que as áreas agrícolas poderão ser convertidas para espaços 

florestais, em cumprimento com os termos legais em vigor (nomeadamente o Decreto-Lei 

n.º 12/2019, de 21 de janeiro, que estabelece o regime jurídico das ações de arborização e 

rearborização) e com as espécies definidas no PROF. 

Seguindo a metodologia descrita, foram então delimitadas na área de estudo da Tapada da 

Ajuda um total de 4 Unidades Operativas de Gestão, 11 Talhões e 44 Parcelas. 

No caso específico da Tapada da Ajuda, e tendo em consideração a área ao abrigo do 

presente PGF por um lado e o tipo de ocupação do solo atual e a privilegiar, por outro, foram 

adotados parâmetros específicos aquando da definição das unidades de espaço para efeitos 

de compartimentação e de programação das operações de gestão das mesmas. 

Assim, no que respeita à delimitação das Unidades Operativas de Gestão (U.O.G.), foram tidos 

em conta os critérios respeitantes sobretudo à ocorrência de faixas de gestão de combustível 

e à função determinada para os espaços florestais. 

No que respeita aos Talhões, e face à dimensão média das U.O.G. definidas, foram definidos 

talhões com base na ocupação do solo que se pretende fomentar ao abrigo do zonamento 

atualmente existente na Tapada da Ajuda. Assim, a delimitação efetuada pelos talhões 
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baseia-se na atual compartimentação dos espaços florestais, consubstanciada pela 

homogeneização espacial das áreas de intervenção. 

Nos quadros seguintes mostram-se as principais características das Unidades Operativas de 

Gestão (U.O.G.), Talhões e Parcelas criadas, assim como a sua representatividade. 

 Compartimentação da Tapada da Ajuda por Talhões 

UOG Talhão Povoamentos / estruturas a promover 

Área 

(hectare

s) 

% 

CV 

CV1 Reserva Botânica 3,53 6,8% 

CV2 Arboretos, projetos de investigação e ensaios 5,36 10,3% 

CV3 Outros espaços florestais 12,98 25,0% 

FGC 

FGC1 Reserva Botânica 1,51 2,9% 

FGC2 Arboretos, projetos de investigação e ensaios 0,47 0,9% 

FGC3 Outros espaços florestais 14,07 27,0% 

FGC4 Viveiros Florestais 0,30 0,6% 

FGC5 Espaços com função de recreio (jardins) 11,71 22,5% 

FGC6 Matos e Pastagens 0,50 1,0% 

PD PD1 Viveiros Florestais 0,83 1,6% 

PT PT1 Galeria Ripícola 0,75 1,4% 

TOTAL 52,03 100% 
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Figura 67. Compartimentação da propriedade por talhões 

1.1.3 Definição e delimitação das parcelas 

As parcelas referem-se às áreas com operações florestais preconizadas idênticas e com a 

mesma ocorrência temporal. Foram ainda consideradas, no âmbito da definição de parcelas 

da U.O.G. FGC, os espaços com uso de solo não florestal para os quais se vão preconizar 

ações de redução de combustíveis lenhosos, no âmbito da implementação das 

infraestruturas de DFCI, nomeadamente, as faixas de gestão de combustível (FGC). 

Contudo, importa esclarecer que a implementação das FGC em espaços de uso de solo 

urbano (áreas com função de recreio, como os jardins e espaços ajardinados, sebes e faixas 

de plantação e outras áreas verdes em meio urbano) implicará a definição de projetos de 

intervenção específicos que extravasam o conteúdo do atual PGF, uma vez que 

correspondem a projetos muito específicos, com necessidade de um elevado pormenor, e 

cuja elaboração se enquadra no domínio da arquitetura paisagística. Consequentemente, 

sugere-se que a referida definição de projetos de intervenção específicos ocorra no âmbito 

do Programa Estratégico para o Plano de Desenvolvimento do Campus da Tapada da 

Ajuda, o qual visa concretizar um conjunto de objetivos da Direção do Instituto Superior de 

Agronomia eleita para o quadriénio de 2018-2022. 

A delimitação das parcelas (Figura 68) teve em consideração a ocorrência temporal de 

operações de exploração florestal (nomeadamente as classes de idade dos povoamentos 
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florestais, sua composição e estrutura) e a homogeneidade de ocupação futura. Deste modo, 

foi tido em conta o tipo de intervenções a realizar, em particular no que se refere a: 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustíveis (FRC) em espaços florestais; 

 Ações de recuperação das áreas de conservação, da sua biodiversidade e da 

qualidade cénica da paisagem; 

 Ações de manutenção e de recuperação dos povoamentos existentes; 

 Ações de proteção das galerias ripícolas. 

 

Figura 68. Compartimentação da propriedade por parcelas 

Os objetivos e as funções de cada parcela estão representados no quadro seguinte. 
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 Caracterização das parcelas – objetivos de gestão 

Parcela 
Área 

(hectares) 

Ocupação do 

solo atual 

Ocupação do 

solo futura 
Objetivos de gestão Função 

CV1.1 3,53 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e 

pinheiro-de-

Alepo) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Identificação, georreferenciação e sinalização de exemplares notáveis a preservar; 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

Conservação dos 

valores naturais 

CV2.1 0,47 

Cipreste-comum 

e cipreste-

português 

Cipreste-

comum e 

cipreste-

português 

 Condução do povoamento segundo o delineamento definido no ensaio/projeto de 

investigação; 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias; 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Investigação e 

Ensino; 

Conservação dos 

valores naturais 

CV2.2 2,74 

Sobreiro, 

Azinheira e 

Pinheiro-manso 

Sobreiro, 

Azinheira e 

Pinheiro-manso 

 Condução do povoamento segundo o delineamento definido no ensaio/projeto de 

investigação; 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Investigação e 

Ensino; 

Conservação dos 

valores naturais 

CV2.3 1,43 
Arboreto AR35 - 

Malhó 

Arboreto AR35 

- Malhó 

 Condução do povoamento segundo o delineamento definido no ensaio/projeto de 

investigação - estas ações têm de respeitar o Protocolo estabelecido para a rede arboretos 

Reinfforce; 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Investigação e 

Ensino; 

Conservação dos 

valores naturais 

CV2.4 0,73 

Arboreto AR35 - 

Carrascal 1 e 

Arboreto AR35 - 

Carrascal 2 

Arboreto AR35 

- Carrascal 1 e 

Arboreto AR35 

- Carrascal 2 

 Condução do povoamento segundo o delineamento definido no ensaio/projeto de 

investigação - estas ações têm de respeitar o Protocolo estabelecido para a rede arboretos 

Reinfforce; 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

Investigação e 

Ensino; 

Conservação dos 

valores naturais 
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Parcela 
Área 

(hectares) 

Ocupação do 

solo atual 

Ocupação do 

solo futura 
Objetivos de gestão Função 

 Erradicação de espécies invasoras lenhosas (acácias e outras) através das operações definidas 

no programa de gestão de agentes bióticos; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

CV3.1 1,25 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

lodão-bastardo, 

Eucalyptus spp., 

cipreste-

português e 

cipreste-comum) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Beneficiação das espécies de folhosas e resinosas presentes através de práticas silvícolas 

adequadas (podas e desramações); 

 Abate direcionado de árvores secas e mortas em pé; 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 

CV3.2 0,68 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e 

pinheiro-de-

Alepo) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Beneficiação das espécies de folhosas e resinosas presentes através de práticas silvícolas 

adequadas (podas e desramações); 

 Abate direcionado de árvores secas e mortas em pé; 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 

CV3.3 2,04 Eucalyptus spp. Eucalyptus spp. 

 Abate direcionado de árvores secas e mortas em pé; 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 

CV3.4 0,30 Eucalyptus spp. Eucalyptus spp. 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Abate direcionado de árvores secas e mortas em pé; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 
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Parcela 
Área 

(hectares) 

Ocupação do 

solo atual 

Ocupação do 

solo futura 
Objetivos de gestão Função 

CV3.5 0,25 

Misto de folhosas 

e resinosas 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

Acacia spp., 

Eucalyptus spp. e 

pinheiro-de-

Alepo 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Beneficiação das espécies de folhosas e resinosas presentes através de práticas silvícolas 

adequadas (podas e desramações); 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Abate direcionado de árvores secas e mortas em pé; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 

CV3.6 0,66 Freixo Freixo 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Correção de densidades excessivas; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 

CV3.7 1,82 Sobreiro Sobreiro 

 Beneficiação do povoamento através de práticas silvícolas adequadas (podas de formação, 

controlo de matos); 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 

CV3.8 0,51 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo e Acacia 

spp.) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Beneficiação das espécies de folhosas e resinosas presentes através de práticas silvícolas 

adequadas (podas e desramações); 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Abate direcionado de árvores secas e mortas em pé; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 

CV3.9 2,47 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Beneficiação das espécies de folhosas e resinosas presentes através de práticas silvícolas 

adequadas (podas e desramações); 

 Erradicação de espécies invasoras lenhosas (acácias e outras) através das operações definidas 

no programa de gestão de agentes bióticos;  

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 
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Parcela 
Área 

(hectares) 

Ocupação do 

solo atual 

Ocupação do 

solo futura 
Objetivos de gestão Função 

zambujeiro, freixo 

e pinheiro-de-

Alepo)  

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Abate direcionado de árvores secas e mortas em pé; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

valorização da 

paisagem 

CV3.10 0,24 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo, pinheiro-

de-Alepo e 

sobreiro) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Beneficiação das espécies de folhosas e resinosas presentes através de práticas silvícolas 

adequadas (podas e desramações); 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Abate direcionado de árvores secas e mortas em pé; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 

CV3.11 0,13 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo e 

Platycladus 

orientalis) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Beneficiação das espécies de folhosas e resinosas presentes através de práticas silvícolas 

adequadas (podas e desramações); 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Abate direcionado de árvores secas e mortas em pé; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 

CV3.12 2,29 Eucalyptus spp. Eucalyptus spp. 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Erradicação de espécies invasoras lenhosas (acácias e outras) através das operações definidas 

no programa de gestão de agentes bióticos; 

 Abate direcionado de árvores secas e mortas em pé; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 

CV3.13 0,35 Pinheiro-manso Pinheiro-manso 

 Beneficiação do povoamento através de práticas silvícolas adequadas (desramações, controlo 

de matos); 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

 Intervenções que garantam a continuidade e renovação do povoamento existente ou a sua 

substituição por outros tipos de povoamentos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Recreio e 

valorização da 

paisagem 
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Parcela 
Área 

(hectares) 

Ocupação do 

solo atual 

Ocupação do 

solo futura 
Objetivos de gestão Função 

PD1.1 0,16 Viveiros Viveiros  Manutenção das intervenções inerentes à atividade de produção de plantas; 
Produção de 

plantas 

PD1.2 0,67 Viveiros Viveiros  Manutenção das intervenções inerentes à atividade de produção de plantas. 
Produção de 

plantas 

PT1.1 0,75 

Galeria Ripícola 

(espécies 

predominantes: 

lodão-bastardo e 

freixo) 

Galeria Ripícola 

 Controlo de vegetação espontânea no sobcoberto; 

 Correção de densidades excessivas; 

 Abate direcionado de árvores secas e mortas em pé; 

 Manutenção do arvoredo existente em boas condições vegetativas e fitossanitárias. 

Proteção 

microclimática e 

contra a erosão 

FGC1.1 1,51 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e 

pinheiro-de-

Alepo) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Identificação, georreferenciação e sinalização de exemplares notáveis a preservar; 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios moto-manuais; 

 Erradicação de espécies invasoras lenhosas (acácias e outras) através das operações definidas 

no programa de gestão de agentes bióticos. 

Conservação dos 

valores naturais 

e Proteção 

contra agentes 

abióticos 

FGC2.1 0,30 

Arboreto AR35 - 

Carrascal 1 e 

Eucalyptus spp 

Arboreto AR35 

- Carrascal 1 e 

Eucalyptus spp 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios moto-manuais; 

 Erradicação de espécies invasoras lenhosas (acácias e outras) através das operações definidas 

no programa de gestão de agentes bióticos; 

 Estas ações têm de respeitar o Protocolo estabelecido para a rede arboretos Reinfforce. 

Investigação e 

Ensino e 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC2.2 0,08 
Arboreto AR35 - 

Carrascal 2  

Arboreto AR35 

- Carrascal 2  

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios moto-manuais; 

 Erradicação de espécies invasoras lenhosas (acácias e outras) através das operações definidas 

no programa de gestão de agentes bióticos; 

 Estas ações têm de respeitar o Protocolo estabelecido para a rede arboretos Reinfforce. 

Investigação e 

Ensino e 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC2.3 0,09 
Arboreto AR35 - 

Malhó 

Arboreto AR35 

- Malhó 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

Investigação e 

Ensino e 
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Parcela 
Área 

(hectares) 

Ocupação do 

solo atual 

Ocupação do 

solo futura 
Objetivos de gestão Função 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios moto-manuais; 

 Erradicação de espécies invasoras lenhosas (acácias e outras) através das operações definidas 

no programa de gestão de agentes bióticos; 

 Estas ações têm de respeitar o Protocolo estabelecido para a rede arboretos Reinfforce. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.1 0,26 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

lodão-bastardo, 

cipreste-

português e 

cipreste-comum) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais; 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.2 1,50 Eucalyptus spp. Eucalyptus spp. 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.3 3,01 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

lodão-bastardo, 

freixo-de-folhas-

estreitas e teixo) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.4 0,30 Eucalyptus spp. Eucalyptus spp. 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.5 0,52 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 
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Parcela 
Área 

(hectares) 

Ocupação do 

solo atual 

Ocupação do 

solo futura 
Objetivos de gestão Função 

Acacia spp, 

Eucalyptus spp. 

Cupressus spp. e 

pinheiro-de-

Alepo) 

FGC3.6 3,50 Freixo Freixo 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.7 0,46 Sobreiro Sobreiro 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.8 0,003 

Cipreste-

português e 

cipreste-comum 

Cipreste-

português e 

cipreste-

comum 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.9 1,94 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro, freixo 

e ciprestes) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

 Erradicação de espécies invasoras lenhosas (acácias e outras) através das operações definidas 

no programa de gestão de agentes bióticos; 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.10 0,26 

Sobreiro, 

Azinheira e 

Pinheiro-manso 

Sobreiro, 

Azinheira e 

Pinheiro-manso 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.11 0,36 Galeria ripícola Galeria ripícola 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 
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Parcela 
Área 

(hectares) 

Ocupação do 

solo atual 

Ocupação do 

solo futura 
Objetivos de gestão Função 

FGC3.12 0,61 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

pinheiro-manso e 

ciprestes) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.13 0,31 

Misto de folhosas 

e resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo, cesalpínea 

sp e 

pontualmente, 

quercíneas) 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, podas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.14 0,56 Eucalyptus spp. Eucalyptus spp. 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas); 

 Erradicação de espécies invasoras lenhosas (acácias e outras) através das operações definidas 

no programa de gestão de agentes bióticos; 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC3.15 0,48 Pinheiro-manso Pinheiro-manso 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

(correção de densidades excessivas, desramações); 

 Redução de combustível arbustivo presente, criando descontinuidade vertical e horizontal, 

através de controlo de matos com meios mecânicos e/ou moto-manuais. 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC4.1 0,22 Viveiros Viveiros 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

nas imediações dos viveiros; 

 Implementação de intervenções de proteção às infraestruturas de viveiros. 

Proteção das 

infraestruturas 

FGC4.2 0,08 Viveiros Viveiros 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal 

nas imediações dos viveiros; 

 Implementação de intervenções de proteção às infraestruturas de viveiros. 

Proteção das 

infraestruturas 

FGC5.1 11,71 
Espaços de uso 

do solo Urbano 

Espaços de uso 

do solo Urbano 
 Plano de Intervenção Específico, a definir. 

Recreio e 

valorização da 
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Parcela 
Área 

(hectares) 

Ocupação do 

solo atual 

Ocupação do 

solo futura 
Objetivos de gestão Função 

paisagem e 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

FGC6.1 0,50 
Matos e 

Pastagens 

Matos e 

Pastagens 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível através da redução do material vegetal; 

 Controlo de matos com meios mecânicos. 

Recreio e 

valorização da 

paisagem e 

Proteção contra 

agentes 

abióticos 

TOTAL 52,03   
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1.1.3.1 Caracterização das parcelas 

No quadro seguinte descrevem-se alguns parâmetros que caracterizam as parcelas 

identificadas.  

Para os parâmetros descritos (solos, capacidade de uso, declive e exposições) foram referidas 

apenas as classes mais representativas para cada parcela identificada. 

 Caracterização física das parcelas 

Parcelas Ocupação florestal 
Área 

(hectares) 
Solos 

Capacidade 

de Uso 

Classe de 

declive 
Exposição 

CV1.1 FdRd 

 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e 

pinheiro-de-

Alepo) 

3,53 

Terreno Rochoso Calcário Es 10-15% Noroeste 

CV2.1 Cu Cipreste-comum 

e cipreste-

português 

0,47 Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos +Regossolos 

Hiperêutricos 

Bc 5-10% Oeste 

CV2.2 SbAzPm Sobreiro, 

Azinheira e 

Pinheiro-manso 

2,74 Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos+Regossolos 

Hiperêutricos 

Cc 15-20% Sudoeste 

CV2.3 Arboreto 

AR35 Arboreto AR35 

1,43 Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos+Regossolos 

Hiperêutricos 

Bs 10-15% Este 

CV2.4 Arboreto 

AR35 

Arboreto AR35  

 

0,73 Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos 
D 15-20% Este 

CV3.1 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

lodão-bastardo, 

Eucalyptus spp., 

cipreste-

português e 

cipreste-comum) 

1,25 

Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos 
Bs 10-15% Este 

CV3.2 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e 

pinheiro-de-

Alepo) 

0,68 

Terreno Rochoso Calcário * 0-5% Sudoeste 

CV3.3 Ec 

Eucalyptus spp. 

2,04 Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+ Regossolos 

Hiperêutricos 

Bc 5-10% Sudeste 
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Parcelas Ocupação florestal 
Área 

(hectares) 
Solos 

Capacidade 

de Uso 

Classe de 

declive 
Exposição 

CV3.4 Ec 

Eucalyptus spp. 

0,30 Regossolos Epilépticos 

Hiperêuricos+ Regossolos 

Endolépticos Hiperêuricos 

A 5-10% Este 

CV3.5 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

Acacia spp., 

Eucalyptus spp. e 

pinheiro-de-

Alepo 

0,25 

Regossolos Epilépticos 

Hiperêuricos+ Regossolos 

Endolépticos Hiperêuricos 

D 20-25% Este 

CV3.6 Fx 

Freixo 

0,66 Vertissolos Háplicos+ 

Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos 

Cs 10-15% Sudeste 

CV3.7 Sb 

Sobreiro 

1,82 Vertissolos Háplicos+ 

Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos 

Cc 10-15% Sudoeste 

CV3.8 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo e Acacia 

spp.) 

0,51 

Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+Regossolos 

Hiperêutricos 

Cc 10-15% Oeste 

CV3.9 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro, 

freixo e pinheiro-

de-Alepo)  

2,47 

Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+Regossolos 

Hiperêutricos 

Cc 5-10% Sudeste 

CV3.10 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo, pinheiro-

de-Alepo e 

sobreiro) 

0,24 

Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos+ Regossolos 

Hiperêutricos 

Cc 20-25% Sudoeste 

CV3.11 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo e 

Platycladus 

orientalis) 

0,13 

Terreno Rochoso Calcário Es 15-20% Sudeste 
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Parcelas Ocupação florestal 
Área 

(hectares) 
Solos 

Capacidade 

de Uso 

Classe de 

declive 
Exposição 

CV3.12 Ec 

Eucalyptus spp. 

2,29 Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+ Cambissolos 

Endolépticos Hiperêutricos 

Bs 20-25% Este 

CV3.13 Pm 
Pinheiro-manso 

0,35 Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos 
Bc 15-20% Sudoeste 

PD1.1 Viveiros Viveiros 0,16 Sem informação Es 10-15% Sudeste 

PD1.2 Viveiros 

Viveiros 

0,67 Vertissolos 

Háplicos+Cambissolos 

Vérticos Hiperêutricos 

A 5-10% Sul 

PT1.1 Gr Galeria Ripícola 

(espécies 

predominantes: 

lodão-bastardo e 

freixo) 

0,75 

Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos+Regossolos 

Hiperêutricos 

Bc 10-15% Este 

FGC1.1 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e 

pinheiro-de-

Alepo) 

1,51 

Terreno Rochoso Calcário Es 15-20% Sul 

FGC2.1 Arboreto 

AR35 e Ec 

Arboreto AR35 - 

Carrascal 1 e 

Eucalyptus spp 

0,30 
Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos 
Bs 5-10% Este 

FGC2.2 Arboreto 

AR35  
Arboreto AR35 - 

Carrascal 2  

0,08 Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+Cambissolos 

Endolépticos Hiperêutricos 

Cs 15-20% Sudeste 

FGC2.3 Arboreto 

AR35 
Arboreto AR35 - 

Malhó 

0,09 Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos+Regossolos 

Hiperêutricos 

Bc 15-20% Este 

FGC3.1 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

lodão-bastardo, 

cipreste-

português e 

cipreste-comum) 

0,26 

Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+Cambissolos 

Endolépticos Hiperêutricos 

Bc 15-20% Este 

FGC3.2 Ec 

Eucalyptus spp. 

1,50 Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+Regossolos 

Hiperêutricos 

Cc 5-10% Este 

FGC3.3 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

lodão-bastardo, 

freixo-de-folhas-

estreitas e teixo) 

3,01 

Terreno Rochoso Calcário Es 25-30% Sudeste 
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Parcelas Ocupação florestal 
Área 

(hectares) 
Solos 

Capacidade 

de Uso 

Classe de 

declive 
Exposição 

FGC3.4 Ec 

Eucalyptus spp. 

0,30 Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+Regossolos 

Hiperêutricos 

Cc 20-25% Sudoeste 

FGC3.5 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

Acacia spp, 

Eucalyptus spp. 

Cupressus spp. e 

pinheiro-de-

Alepo) 

0,52 

Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+Cambissolos 

Endolépticos Hiperêutricos 

D 20-25% Este 

FGC3.6 Fx 

Freixo 

3,50 Vertissolos 

Háplicos+Cambissolos 

Vérticos Hiperêutricos 

Cs 10-15% Este 

FGC3.7 Sb 

Sobreiro 

0,46 Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+Regossolos 

Hiperêutricos 

Bc 5-10% Oeste 

FGC3.8 Cu Cipreste-

português e 

cipreste-comum 

0,002 Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+Regossolos 

Hiperêutricos 

Bc 10-15% Oeste 

FGC3.9 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro, 

freixo e 

ciprestes) 

1,94 

Regossolos Epilépticos 

Hiperêuricos+ Regossolos 

Endolépticos Hiperêuricos 

Cc 0-5% Sudeste 

FGC3.10 SbAzPm Sobreiro, 

Azinheira e 

Pinheiro-manso 

0,26 Vertissolos 

Háplicos+Cambissolos 

Vérticos Hiperêutricos 

Bc 15-20% Oeste 

FGC3.11 Gr 
Galeria ripícola 

0,36 Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos 
* 15-20% Este 

FGC3.12 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

pinheiro-manso 

e ciprestes) 

0,61 

Sem informação * 0-5% Sudoeste 

FGC3.13 FdRd Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo, cesalpínea 

sp e 

pontualmente, 

quercíneas) 

0,31 

Sem informação * 15-20% Sudeste 
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Parcelas Ocupação florestal 
Área 

(hectares) 
Solos 

Capacidade 

de Uso 

Classe de 

declive 
Exposição 

FGC3.14 Ec 

Eucalyptus spp. 

0,56 Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+ Cambissolos 

Endolépticos Hiperêutricos 

D 15-20% Sudeste 

FGC3.15 Pm 
Pinheiro-manso 

0,48 Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos 
Cc 15-20% Sudoeste 

FGC4.1 Viveiros Viveiros 0,22 Sem informação * 15-20% Sudeste 

FGC4.2 Viveiros 

Viveiros 

0,08 Vertissolos Háplicos+ 

Cambissolos Vérticos 

Hiperêutricos 

Bc 10-15% Sudeste 

FGC5.1 Espaços 

não 

florestais 

Espaços de uso 

do solo Urbano 

11,71 

Sem informação * 5-10% Sudeste 

FGC6.1 Matos e 

Pastagens 
Matos e 

Pastagens 

0,50 Regossolos Endolépticos 

Hiperêuricos+Regossolos 

Hiperêutricos 

A 5-10% Sudeste 

 

Legenda: 

Ocupação florestal: 

- Az – Azinheira; 

- Cu – Ciprestes; 

- Ec – Eucaliptal;  

- Fd – Folhosas diversas; 

- Fx – Freixo; 

- Gr – Galeria Ripícola; 

- Mt – Matos; 

- Ol – Olival; 

- Pm – Pinheiro-manso; 

- Rd – Resinosas diversas; 

- Sb – Sobreiro. 

 

Solos: 

Para interpretação das classes de solo ver capítulo 

A2.2.1 

Capacidade de uso do solo: 

- A – Muito elevada – limitações poucas ou 

nenhumas 

- B – Elevada – limitações moderadas 

- C – Mediana – limitações acentuadas 

- D – Baixa – limitações severas 

- E – Muito baixa – limitações muito severas 

- *Áreas sociais não estudadas 

 

 

1.1.3.2 Caracterização dos povoamentos 

Ao nível dos povoamentos florestais, os de maior representatividade tratam-se de áreas 

compostas por uma diversidade de espécies como eucaliptos, ciprestes, pinheiros, entre 

outros. Sendo até comum a expressão “coleções florestais” ao em vez de povoamento por 

estes fazerem parte de arboretos de diferentes projetos de investigação a decorrer na 

Tapada. Para esta caracterização destaca-se ainda a Reserva Botânica D. António Xavier 

Pereira Coutinho. 

 Caracterização das parcelas que constituem povoamentos florestais 
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Parcelas Ocupação florestal 
Compo 

sição 

Regime  

cultural 

Estru 

tura 

Classe 

de  

idade 

Origem 

Grau  

coberto 

(%) 

Densidade 

média 

(arvs/ha) 

Estado 

fitos- 

sanitário 

Modelo  

de Silvicultura 

CV1.1 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e 

pinheiro-de-

Alepo) 

Mi AF Irr A ART >50% n/d Bom * 

CV2.1 Cu 

Cipreste-

comum e 

cipreste-

português 

Mi AF Irr Bas ART >50% n/d Bom CPC / CPB 

CV2.2 SbAzPm 

Sobreiro, 

Azinheira e 

Pinheiro-

manso 

Mi AF Reg J/Nov ART >50% n/d Bom SB.PM 

CV2.3 
Arboreto 

AR35 
Arboreto AR35 Mi AF Reg J/Nov ART >50% n/d Bom ** 

CV2.4 
Arboreto 

AR35 

Arboreto AR35  

 
Mi AF Reg J/Nov ART >50% n/d Mau ** 

CV3.1 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

lodão-

bastardo, 

Eucalyptus 

spp., cipreste-

português e 

cipreste-

comum) 

Mi AF Reg MI ART >50% n/d Bom * 

CV3.2 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e 

pinheiro-de-

Alepo) 

Mi AF Irr MI ART >50% n/d Bom * 

CV3.3 Ec Eucalyptus spp. Mi AF Reg J ART >50% n/d Bom EC2 

CV3.4 Ec Eucalyptus spp. Mi AF Reg J ART >50% n/d Bom EC2 

CV3.5 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

Acacia spp., 

Mi AF Reg MI ART >50% n/d Bom * 
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Parcelas Ocupação florestal 
Compo 

sição 

Regime  

cultural 

Estru 

tura 

Classe 

de  

idade 

Origem 

Grau  

coberto 

(%) 

Densidade 

média 

(arvs/ha) 

Estado 

fitos- 

sanitário 

Modelo  

de Silvicultura 

Eucalyptus spp. 

e pinheiro-de-

Alepo 

CV3.6 Fx Freixo Mi AF Irr J ART >50% n/d Bom FR 

CV3.7 Sb Sobreiro Pu AF Reg J ART >50% n/d Bom SB1 

CV3.8 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo e Acacia 

spp.) 

Mi AF Reg MI ART >50% n/d Bom * 

CV3.9 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro, 

freixo e 

pinheiro-de-

Alepo)  

Mi AF Irr MI ART >50% n/d Bom * 

CV3.10 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo, 

pinheiro-de-

Alepo e 

sobreiro) 

Mi AF Irr MI ART >50% n/d Bom * 

CV3.11 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo e 

Platycladus 

orientalis) 

Mi AF Irr MI ART >50% n/d Bom * 

CV3.12 Ec Eucalyptus spp. Pu AF Reg Fus ART >50% n/d Mau EC2 

CV3.13 Pm 
Pinheiro-

manso 
Mi AF Reg J ART >50% n/d Bom PM1 

PD1.1 Viveiros Viveiros n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

PD1.2 Viveiros Viveiros n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

PT1.1 Gr 

Galeria Ripícola 

(espécies 

predominantes: 

lodão-bastardo 

e freixo) 

Mi - Irr  NAT >50% n/d Bom RI 
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Parcelas Ocupação florestal 
Compo 

sição 

Regime  

cultural 

Estru 

tura 

Classe 

de  

idade 

Origem 

Grau  

coberto 

(%) 

Densidade 

média 

(arvs/ha) 

Estado 

fitos- 

sanitário 

Modelo  

de Silvicultura 

FGC1.1 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e 

pinheiro-de-

Alepo) 

Mi AF Irr A ART >50% n/d Bom * 

FGC2.1 
Arboreto 

AR35 e Ec 

Arboreto AR35 

- Carrascal 1 e 

Eucalyptus spp 

Mi AF Reg J/Nov ART >50% n/d Bom ** 

FGC2.2 
Arboreto 

AR35 

Arboreto AR35 

- Carrascal 2  
Mi AF Reg J/Nov ART >50% n/d Bom ** 

FGC2.3 
Arboreto 

AR35 

Arboreto AR35 

- Malhó 
Mi AF Reg J/Nov ART >50% n/d Mau ** 

FGC3.1 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

lodão-

bastardo, 

cipreste-

português e 

cipreste-

comum) 

Mi AF Irr A ART >50% n/d Bom * 

FGC3.2 FdRd Eucalyptus spp. Mi AF Reg J ART >50% n/d Bom * 

FGC3.3 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

lodão-

bastardo, 

freixo-de-

folhas-estreitas 

e teixo) 

Mi AF Irr A ART >50% n/d Bom * 

FGC3.4 Ec Eucalyptus spp. Mi AF Reg J ART >50% n/d Bom EC2 

FGC3.5 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

Acacia spp, 

Eucalyptus spp. 

Cupressus spp. 

e pinheiro-de-

Alepo) 

Mi AF Irr A ART >50% n/d Bom * 

FGC3.6 Fx Freixo Mi AF Irr J ART >50% n/d Bom * 

FGC3.7 Sb Sobreiro Pu AF Reg J ART >50% n/d Bom SB1 
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Parcelas Ocupação florestal 
Compo 

sição 

Regime  

cultural 

Estru 

tura 

Classe 

de  

idade 

Origem 

Grau  

coberto 

(%) 

Densidade 

média 

(arvs/ha) 

Estado 

fitos- 

sanitário 

Modelo  

de Silvicultura 

FGC3.8 Cu 

Cipreste-

português e 

cipreste-

comum 

Mi AF Irr Bas ART >50% n/d Bom CPC / CPB 

FGC3.9 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro, 

freixo e 

ciprestes) 

Mi AF Irr A ART >50% n/d Bom * 

FGC3.10 SbAzPm 

Sobreiro, 

Azinheira e 

Pinheiro-

manso 

Mi AF Reg J/Nov ART >50% n/d Bom SB.PM 

FGC3.11 Gr Galeria ripícola Mi - Irr  NAT >50% n/d Bom RI 

FGC3.12 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

pinheiro-

manso e 

ciprestes) 

Mi AF Irr A ART >50% n/d Bom * 

FGC3.13 FdRd 

Misto de 

folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

freixo, 

cesalpínea sp e 

pontualmente, 

quercíneas) 

Mi AF Irr A ART >50% n/d Bom * 

FGC3.14 Ec Eucalyptus spp. Mi AF Reg J ART >50% n/a Bom EC2 

FGC3.15 Pm 
Pinheiro-

manso 
Pu AF Reg Fus ART >50% n/a Mau PM1 

FGC4.1 Viveiros Viveiros n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

FGC4.2 Viveiros Viveiros n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

FGC5.1 

Espaços 

não 

florestais 

Espaços de uso 

do solo Urbano 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

FGC6.1 
Matos e 

Pastagens 

Matos e 

Pastagens 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

* Modelo de silvicultura não considerado no PROF LVT, pelo que será aplicado o modelo correspondente à espécie dominante. 

** Modelo de silvicultura a aplicar conforme o delineamento experimental do projeto de investigação em curso. 

n/d – não determinado;  n/a – não aplicável 

 

Composição: 

- Pu – puro 

- Mi – misto 

- n/a – não aplicável 
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Regime Cultural: 

- AF – alto fuste 

- T – talhadia 

 

 

Estrutura: 

- Reg – Regular 

- Irr – Irregular 

- MRT – árvores mortas 

Classe de Idade - Folhosas: 

- J – Jovem (<35 anos) 

- MI – Meia Idade (36-59 anos) 

- A – Adulto (>60 anos) 

 

Classe de Idade - Resinosas: 

- Nas – Nascedio (0-7 anos) 

- Nov – Novedio (8-15 anos ou DAP <10 cm) 

- Bas – Bastio (15-30 anos ou 10<DAP<20 cm) 

- Fus – Fustadio (30-50 anos ou 20<DAP<30 cm) 

- AF – Alto Fuste (>50 anos ou DAP > 30 cm) 

Origem: 

- NAT – Natural 

- ART – Artificia

1.1.4 Componente silvopastoril 

Na Tapada da Ajuda não se identificam espaços florestais onde a componente silvopastoril 

seja relevante, sendo que esta componente não será igualmente âmbito de desenvolvimento 

no planeamento de gestão florestal da Tapada da Ajuda. 

1.1.5 Componente cinegética, aquícola e apícola 

Na Tapada da Ajuda apenas se integra a componente apícola, junto ao Posto Apícola, sob a 

tutela do INIAV. Esta componente torna-se relevante pela sua importância para a 

investigação científica e educacional para os alunos do Instituto Superior de Agronomia. 

1.2 Definição dos objetivos da exploração 

Este Plano de Gestão Florestal (PGF) é elaborado com o propósito geral de responder a 

diversos objetivos que vão desde o objetivo primordial de fomento das atividades de ensino 

e de investigação associadas ao campus académico do Instituto Superior de Agronomia, à 

conservação e à proteção dos espaços florestais da Tapada da Ajuda, à manutenção da 

diversidade florestal e à melhoria do enquadramento paisagístico para o recreio e lazer, de 

acordo com o PROF LVT. 

Assim, constituem objetivos específicos do presente PGF: 

1. Fomentar as atividades de ensino, investigação e transferência de conhecimento nos 

domínios das Ciências e Engenharias Agronómica, Florestal, Zootécnica, Alimentar e 

do Ambiente, da Arquitetura Paisagista e da Biologia; 

2. Promover a gestão florestal da Tapada da Ajuda de forma sustentável do ponto de 

vista económico, ambiental e social, através: 

a) da manutenção da biodiversidade; 

b) da beneficiação do coberto arbóreo que contribua para a manutenção da 

paisagem e para a redução do risco de incêndio; 

c) da intervenção ao nível do sobcoberto para criação de descontinuidade 

vertical de combustível lenhoso e diminuição do risco de incêndio florestal; 
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3. Desenvolver as operações silvícolas mínimas de forma a assegurar a defesa do 

arvoredo de classes de idade mais jovens, que garantam a continuidade no tempo 

dos povoamentos florestais, promovendo o incremento da biodiversidade: 

a) Aumentar e beneficiar os espaços florestais de enquadramento das 

atividades de recreio 

4. Desenvolver a atividade florestal, em especial promovendo a melhoria produtiva dos 

povoamentos, de uma forma ordenada no tempo e no espaço, contribuindo para a 

sua sustentabilidade e geração de riqueza, através de ações que promovam a 

proteção do solo, a manutenção da qualidade da água e a conservação de valores 

naturais (habitats, flora e fauna), assim como a redução do risco de incêndio e do 

risco de erosão e a manutenção da paisagem: 

a) Contribuir para a prevenção e para o combate a incêndios florestais e outros 

riscos bióticos e abióticos; 

b) Conservação da biodiversidade e da riqueza paisagísticas; 

c) Preservar os valores fundamentais do solo e da água; 

d) Promover o enquadramento adequado de monumentos, sítios 

arqueológicos, aglomerados urbanos e infraestruturas; 

5. Implementar no terreno as operações de defesa da floresta contra incêndios, como 

medida fundamental para a prevenção de incêndios florestais: 

a) Execução da rede de Faixas de Gestão de Combustível definida no PMDFCI 

de Lisboa; 

b) Implementação da rede secundária de Faixas de Gestão de Combustível 

definidas para a Tapada da Ajuda e definição de um programa de execução 

num horizonte temporal definido; 

c) Execução das ações de redução de combustível e de compartimentação da 

paisagem através da implementação da rede divisional (aceiros perimetrais), 

em complemento à rede de FGC estabelecida; 

d) Beneficiação da rede viária florestal e da rede de pontos de água, enquanto 

elementos essenciais para concretização de um combate aos incêndios 

florestais mais incipiente e eficaz.  
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2 PROGRAMAS OPERACIONAIS 

O presente capítulo pretende disponibilizar informação específica por programa operacional 

de gestão, dando uma indicação para a execução das operações florestais e da sua sequência 

e calendarização. 

Estas ações são indicativas e devem ser revistas ou re-calendarizadas sempre e quando: 

 surjam novos conhecimentos ou melhores técnicas aplicáveis; 

 não se tenham verificado os pressupostos que implicavam realização da ação prevista; 

 as condições meteorológicas não permitam a sua realização; 

 por questões de administração/gestão tais ações não possam ser implementadas na 

calendarização prevista. 

2.1 Programa de gestão da biodiversidade 

A área em estudo não se insere em áreas classificadas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, 

nem da Rede Natura 2000, embora a manutenção da biodiversidade seja amplamente 

garantida com as ações previstas no PGF, quer pela conservação de vegetação arbustiva 

diversa em zonas de maior sensibilidade e nas áreas adjacentes às linhas de água (zonas 

húmidas) quer pela conservação e proteção da Reserva Botânica Natural presente na Tapada. 

No âmbito do programa de gestão da biodiversidade foi delimitada a Unidade Operativa de 

Gestão CV afeta à função de “Conservação”, específica para a conservação da diversidade 

biológica e genética, nomeadamente, para a conservação de habitats classificados e de 

espécies de flora e fauna protegidas. Nesta UOG foram assim integrados os espaços florestais 

considerados no zonamento funcional com função de conservação, assim como aqueles 

integrantes da Estrutura Ecológica Municipal (EEM), tendo-se preconizado ações que visam 

a manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais, manutenção e o fomento 

da estrutura ecológica associada às coleções florestais. 

No âmbito do programa de gestão da biodiversidade as intervenções a realizar dentro da 

Reserva Botânica (incluindo as decorrentes da existência de FGC de proteção às edificações 

circundantes e que abrangem a Reserva Botânica) deverão ser realizadas com meios manuais 

ou moto-manuais, pé a pé, de acordo com a supervisão científica e o acompanhamento 

técnico por parte do ISA durante as intervenções. 

Ainda, no cumprimento dos objetivos de gestão da biodiversidade, deverão ser consideradas 

intervenções que garantam a continuidade e a renovação da ocupação florestal existente ou 

a sua substituição por outros tipos de povoamentos florestais ecologicamente mais bem 

adaptados, concretamente através da realização de ações de arborização, de rearborização, 

de adensamento ou do aproveitamento de regeneração natural existente. 

O cumprimento das medidas atrás descritas, concretizado nas ações preconizadas no 

presente PGF, encontra-se, pois, de acordo com as especificações constantes dos vários 

instrumentos de ordenamento e gestão territorial, nomeadamente a função principal da Sub-
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região Homogénea “Grande Lisboa” do PROF de Lisboa e Vale do Tejo, e também evidente 

na Tapada da Ajuda. 

2.2 Programa de aproveitamento dos recursos não lenhosos e 

outros serviços associados 

Os recursos não lenhosos associados correspondem ao aproveitamento da cortiça, da pinha, 

entre outros. Na componente de outros serviços, insere-se o aproveitamento das áreas 

verdes para recreio e lazer. 

2.2.1 Programa suberícola 

O programa de aproveitamento da extração de cortiça surge no presente PGF pela existência 

de parcelas com sobreiro, que pertencem na sua maioria a projetos de investigação, e que 

por isso possuem os seus objetivos específicos, que não serão objetivos de índole produtiva. 

Ainda assim, adequadas aos objetivos de cada projeto, as ações florestais previstas no PGF 

baseiam-se na promoção e proteção destes povoamentos, podendo eventualmente ser 

consideradas operações de extração de cortiça com intuito de formação e de transferência 

de conhecimento. A gestão do arvoredo tem um papel muito relevante nas operações 

planeadas, tais como: 

 Ações de proteção do renovo de sobreiro, através de sinalização de regeneração 

natural e instalação de protetores individuais para proteção contra a ação da fauna; 

 A realização de podas de formação em sobreiros jovens para fomento do 

desenvolvimento de um fuste direito e melhor produção de cortiça;  

 A manutenção das árvores adultas em boas condições vegetativas e fitossanitárias, 

por via de podas de manutenção/fitossanitárias equilibradas e executadas em 

cumprimento das boas normas de execução. 

Assim, as parcelas CV2.2 e CV3.7 da UOG CV, e as parcelas FGC3.7 e FGC3.10 da UOG FGC, 

onde se verificam povoamentos com sobreiro, poderão ser alvo de intervenções de 

descortiçamento, a realizar quando as árvores atingirem as dimensões exigidas legalmente 

para a realização desta operação. 

2.2.2 Programa de Recreio e Lazer 

No âmbito do enquadramento cultural, ambiental e paisagístico da Tapada da Ajuda, prevê-

se uma manutenção cuidada das áreas identificadas com função de recreio no âmbito do 

zonamento funcional, tais como os vários jardins e parques, as instalações desportivas, os 

edifícios classificados no património cultural, trilhos e miradouro, através da implementação 

de projetos específicos a estabelecer para esses locais. Encontram-se ainda englobadas neste 

programa todas as ações e projetos de educação ambiental desenvolvidos no interior da 

Tapada da Ajuda (incluindo a realização de percursos). De forma a assegurar a integração e 

convergência das ações a desenvolver com os objetivos gerais traçados pela atual Comissão 
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de Gestão do ISA, os referidos projetos específicos deverão ser definidos no âmbito do 

Programa Estratégico para o Plano de Desenvolvimento do Campus da Tapada da 

Ajuda, visando desenvolver um quadro de prioridades de intervenção que garanta a 

salvaguarda do seu património, contribuindo para uma visão de sustentabilidade e inovação 

no contexto da cidade de Lisboa. 

Dada a especificidade associada à gestão dos espaços classificados com função de recreio e 

valorização da paisagem, enquadrados sobretudo em projetos de arquitetura paisagística, 

não serão considerados no presente PGF intervenções sobre estes espaços. De facto, as 

árvores integradas em espaços de uso do solo não florestal (como sejam as árvores de 

arruamentos, alamedas e jardins), não consideradas no âmbito do planeamento florestal do 

presente PGF, terão de ser consideradas, tal como referido anteriormente, em planos de 

intervenção específicos, que incluirão várias valências para além da gestão florestal, como 

sejam, o enquadramento paisagístico e a importância ambiental. 

2.3 Programa de gestão de Infraestruturas  

O programa de gestão das infraestruturas presentes na área de estudo da Tapada da Ajuda 

visa sobretudo a melhoria e a beneficiação da rede viária atualmente existente, da rede de 

faixas de gestão de combustível a implementar e da rede de pontos de água identificados 

no âmbito da caracterização geral dos recursos. 

No âmbito das intervenções sobre a rede viária, deverão ser implementadas ações de 

reparação e de manutenção dos caminhos, estradas, pontes e outros elementos existentes 

no interior da Tapada da Ajuda, com vista à garantia de plena acessibilidade a todos os 

espaços. Estas intervenções tornam-se ainda mais relevantes no âmbito dos objetivos de 

defesa da floresta contra incêndios, uma vez que a existência de uma rede viária acessível e 

em bom estado permitirá o fácil acesso e circulação de meios de prevenção e combate a 

incêndios florestais. 

Por outro lado, deverão ser previstas ações de recuperação e de manutenção do muro que 

delimita a Tapada da Ajuda, no âmbito do cumprimento dos objetivos de conservação dos 

valores arquitetónicos e patrimoniais existentes e a salvaguardar na área de estudo. 

2.3.1 Rede de Faixas de Gestão de Combustível 

A rede de faixas de gestão de combustível proposta para a área de estudo já se encontra 

identificada em termos de compartimentação para efeitos de gestão (talhões e parcelas 

constates da UOG “FGC”), pelo que no programa de gestão destas infraestruturas deverão 

ser consideradas as ações definidas para as parcelas atrás identificadas. 

Em suma, nas áreas da UOG “FGC” deverão ser executadas as seguintes ações: 

 Seleção e sinalização prévia dos exemplares arbóreos e arbustivos notáveis, com 

relevante interesse de conservação e de preservação, através da sua 
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georreferenciação com GPS e identificação local com recurso a fita balizadora e/ou 

placa de identificação; 

 Diminuição da carga de combustível lenhoso presente nas parcelas, quer ao nível do 

estrato arbustivo como ao nível do estrato arbóreo, garantido a descontinuidade 

horizontal e vertical do material vegetal; 

 Manutenção dos povoamentos florestais presentes através de operações de 

desramações, podas, limpezas de matos, correção de densidades excessivas, com 

uma periodicidade máxima de 3 anos; 

 Abertura de aceiros perimetrais em torno do limite exterior da tapada (limite 

intramuros), com largura mínima de 5 metros, para proteção dos valores naturais 

presentes, e sua manutenção periódica (no máximo de 3 em 3 anos); 

 Implementação de faixas de gestão de combustível – faixas de redução de 

combustível - constituintes da rede secundária de FGC (em torno das edificações, 

adjacentes à rede viária e à rede elétrica). As ações a implementar visam a redução 

do combustível presente, permitindo uma futura descontinuidade vertical e 

horizontal entre os espécimes remanescentes. 

 Definição de um plano de implementação das FRC definidas fora dos espaços 

florestais (em áreas de uso do solo urbano, como jardins e espaços ajardinados), cujos 

projetos de intervenção específicos não se enquadram no âmbito do presente PGF, 

e que deverão ser elaborados por equipas pluridisciplinares, com valências 

predominantemente de arquitetura paisagística e de botânica. 

Chama-se à atenção para a inexistência atual de faixas de gestão de combustível na Tapada 

da Ajuda, propondo-se neste programa uma delimitação apenas de faixas de redução de 

combustível (FRC) - Figura 69. A implementação das FRC propostas nos espaços florestais 

deverá responder a um cronograma de intervenções faseado ao longo do tempo, iniciando-

se pela execução das FRC identificadas como prioritárias, dada a urgência na proteção dos 

elementos às quais estão associadas (por exemplo, as FRC associadas aos edifícios). 

Alerta-se também que, apesar de ter sido feita uma separação de fases de implementação 

das FRC, reconhecidas por graus de gravidade, este é um exercício cuja importância de 

concretização é elevada, numa ótica de prevenção e de proteção de toda a comunidade 

presente na Tapada da Ajuda, assim como de todo património cultural e vegetal que acolhe. 

Como suporte técnico para a tomada de decisão ao desenho proposto das faixas de gestão 

de combustível indicadas abaixo, recomenda-se a realização de estudos apoiados por 

exaustivo trabalho de campo, do qual possa resultar um relatório de levantamento da 

situação atual da Tapada da Ajuda, elencando as intervenções a realizar e a respetiva ordem 

de prioridade.  
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Figura 69. Faixas de gestão de combustível 

2.3.2 Rede viária florestal (caminhos florestais) 

Segundo os levantamentos de campo efetuados, os troços da rede viária identificados 

apresentam-se em razoável estado de conservação, apesar de serem necessários, em alguns 

locais, ações de beneficiação urgentes, como repavimentações e abertura de valetas. Na 

globalidade a rede viária presente terá de ser alvo de intervenção ao longo do horizonte de 

planeamento do presente PGF. O primeiro passo neste sentido terá sido já dado, com a 

realização do Plano de Mobilidade, desenvolvido no âmbito do Programa Estratégico 

anteriormente mencionado e que propôs a requalificação das vias principais do ISA, incluindo 

ciclovias, percursos pedonais, estacionamento, sinalética de trânsito e informativa. Na 

sequência deste plano está a decorrer a empreitada de requalificação da rede de Trilhos e 

Caminhos da Tapada da Ajuda. Deste modo, deverão ser executadas ações de regularização 

do piso, de conservação de valetas, de desentupimento ou colocação de novas manilhas, 

assim como ações de melhoria da estrutura da ponte sobre o Rio Seco, localizada ao pé dos 

Viveiros Florestais, que atualmente se encontra com interdição à circulação. Alerta-se para a 

importância deste troço de rede viária, uma vez que permite o acesso dos meios de socorro 

a um dos portões da Tapada da Ajuda (portão do Casalinho), permitindo igualmente o acesso 

ao interior da área de estudo. 

No âmbito do planeamento operacional das ações de gestão florestal, poderá ser necessário 

proceder-se à construção de novos troços de caminhos, a identificar oportunamente, onde 
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sejam consideradas operações de regularização do piso com pá frontal e a abertura de 

valetas. A abertura de novos troços de caminhos terá como objetivo principal o 

estabelecimento da ligação entre caminhos já existentes, facilitando assim a acessibilidade 

na área de estudo. A definição do traçado destes novos caminhos terá em consideração os 

declives existentes, assim como a ocorrência de linhas de água de regime temporário e 

torrencial. 

Dada a inexistência de uma rede viária florestal definida no âmbito do PMDFCI para a área 

de estudo, propõe-se a classificação dos troços de rede viária identificados na Tapada da 

Ajuda conforme o estabelecido no Guia Técnico para a elaboração de PMDFCI (AFN, 2012) – 

Quadro 35 e Figura 70. 

 Parâmetros da Rede Viária Florestal da Tapada da Ajuda 

Classe RVF Características Geométricas 

Extensão na 

Tapada da 

Ajuda (km) 

1ª ordem (1) 

- Largura ≥ 6 metros 

- Raio mínimo 50 metros 

- 8% a 10% de declive longitudinal máximo 

- 5% de declive transversal máximo 

- 1 zona de inversão de marcha por cada 100 metros 

- Profundidade recomendada de valetas: 0,4m 

- Largura recomendada das valetas: 0,6m 

- Valas transversais: 4 

- Pavimentado  

- 

2ª ordem (2) 

- Largura entre 4 e 6 metros 

- Raio mínimo 50 metros 

- 8% a 10% de declive longitudinal máximo 

- 5% de declive transversal máximo 

- Zonas de cruzamento de veículos espaçadas no máximo de 500 

m 

- 1 zona de inversão de marcha por cada 100 metros 

- Profundidade recomendada de valetas: 0,4m 

- Largura recomendada das valetas: 0,6m 

- Valas transversais: 4 

- Pavimentado  

9,79 

Complementar 

(3) 

- Largura < 4 metros 

- Raio mínimo diverso 

- Declives diversos 

- Pavimentado  ou regularizado 

5,51 
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Figura 70. Rede viária florestal 

2.3.3 Rede de pontos de água 

No plano de infraestruturas constante do presente PGF inclui-se ainda a beneficiação do 

ponto de água localizados na área de estudo e constante da Rede de Pontos de Água do 

PMDFCI de Lisboa, através da realização de ações de remoção da vegetação presente nas 

imediações e da manutenção do nível de água. 

Para além destas, deverão ser ainda consideradas intervenções de beneficiação dos restantes 

pontos de água identificados na Tapada da Ajuda, enquanto melhoria das infraestruturas de 

acumulação de água existentes, com vista à utilização da água para diversos fins (produção 

agrícola, rega de jardins, ou mesmo, apoio aos meios de combate a incêndios). Neste sentido 

sugerem-se ações de reabilitação da lagoa branca (atualmente sem água) assim como dos 

vários tanques presentes na propriedade. 
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Figura 71. Rede de pontos de água 

2.4 Programa de Gestão de Agentes Bióticos e Abióticos  

As ações de beneficiação dos povoamentos florestais e de melhoria das suas condições 

vegetativas e fitossanitárias têm ainda como objetivo a garantia de melhores condições de 

desenvolvimento dos povoamentos, assim como a minimização do risco de ataque por 

pragas e doenças, do desenvolvimento de espécies invasoras e da ocorrência de incêndios 

florestais, pela minimização das condições que propiciem a acumulação de combustíveis 

lenhosos. 

Assim, enquadram-se neste programa as ações de redução de densidades de povoamentos 

de resinosas e folhosas, podas, desramações, as limpezas de matos, ações controlo da 

disseminação de espécies invasoras lenhosas, eventuais cortes de árvores afetadas e a 

rechega e destruição de todos os resíduos de exploração produzidos. 

2.4.1 Programa de Controlo de Pragas e Doenças 

Apresenta-se os Programas de Controlo para 3 pragas na Tapada da Ajuda: broca do 

eucalipto, psila no eucalipto e processionária do pinheiro. As restantes pragas referidas no 

Quadro 14 têm tido uma incidência baixa ou média na Tapada da Ajuda, pelo que não 

justifica qualquer intervenção. Por outro lado, as três pragas selecionadas para intervenção 

justificam-se pelas seguintes razões: duas delas (ambas pragas dos eucaliptos) têm 

demonstrado uma severidade elevada (ver Quadro 14) e têm sido por isso objeto de 
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tratamento e monitorização; a terceira situação diz respeito à processionária do pinheiro. 

Esta espécie embora seja de risco baixo para o arvoredo é de elevado risco de saúde pública. 

Sendo os espaços da Tapada usados por visitantes, alunos e funcionários, o controlo desta 

praga na Tapada é importante. 

2.4.1.1 Broca-do-eucalipto (Phoracantha semipunctata) 

A broca-do-eucalipto é um inseto perfurador do tronco e entrecasco do eucalipto. Embora 

seja uma praga secundária, provoca a morte do hospedeiro pois, preferencialmente, afeta 

árvores debilitadas pela seca, fogos ou outros fatores de stress, as quais emitem odores que 

atraem os insetos adultos. Toros que foram recentemente cortados também são suscetíveis 

de serem atacados. 

Os ataques acontecem com uma maior probabilidade em eucaliptais em zonas quentes, 

sendo que o período de voo dos adultos e postura das fêmeas ocorre durante o período 

mais quente do ano, entre maio e outubro. No entanto, dentro do tronco e sob a casca 

podem ser encontradas larvas e pupas durante todo o ano. 

Os métodos de controlo podem ser através de: 

 Cortes fitossanitários – reduz a praga, eliminando as árvores atacadas que já se 

encontram secas ou estejam a secar. No entanto, o tipo de corte varia de acordo 

com a intensidade do ataque, se for Fraca a Moderada, deve ser feita árvore a árvore, 

se for mais de 30% das árvores, deve ser feito um corte raso por manchas ou até 

mesmo em toda uma área. Toda a madeira deve ser retirada e processada/destruída. 

 Luta biológica – consiste na destruição dos ovos da Broca do eucalipto através do 

parasitoide Avetianella longoi. Como opção ou método adicional, o uso de 

predadores como os pica-pau (larvas), formigas (ovos) e os morcegos (insetos 

adultos). Neste método, os cuidados a ter são: a permanência de madeira entre 1 a 

2,5 meses no campo, para que o parasitoide (A. longoi) se possa desenvolver; após 

corte o processamento e destruição até 3 meses da madeira; retirar plásticos ou 

destruir os tubos de cola previamente instalados. 

 Armadilhas - São constituídas por toros e rama de eucalipto recém-cortados, 

assentes sobre um plástico com cola, onde os insetos ficam presos. Este método não 

deve ser usado em povoamentos atacados, ou com menos de 2 anos do corte ou 

em que a envolvente está muito atacada. 

Na Tapada da Ajuda têm sido feitos cortes fitossanitários e a promoção de auxiliares (luta 

biológica), práticas que devem continuar a ser aplicadas, sempre que se justificar. 

2.4.1.2 Psilas em eucalipto (Glycaspis brimblecombei) 

Esta praga decorre da elevada presença de um inseto sugador que se desenvolve na 

folhagem de diversas espécies de eucalipto. As ninfas fixam-se nas folhas, alimentando-se da 

seiva que vão sugando, estando protegidas pelas conchas brancas, duras e cónicas que criam. 
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A espécie tem o maior crescimento e proliferação no Verão, sendo que com fortes chuvas 

ressente-se. Quando esta praga atinge valores muito densos afeta o crescimento das árvores 

e pode originar a queda de folhas. 

Como meios de controlo, é indicada a luta biológica como a mais adequada para o controlo 

da infestação pela inexistência de inimigos naturais indígenas eficazes, isto pelo facto de a 

praga ser de origem exótica. 

Na Tapada da Ajuda tem sido feito o controlo da praga pelo parasitoide Psyllaephagis bliteus 

e por fauna nativa auxiliar, práticas que devem continuar a ser aplicadas, sempre que se 

justificar. 

2.4.1.3 Processionária-do-pinheiro (Thaumetopoea pityocampa) 

A processionária-do-pinheiro é um inseto desfolhador, que pode parasitar todas as espécies 

dos géneros Pinus e Cedrus. Os ataques variam de intensidade consoante o nível 

populacional, o qual é fortemente influenciado pelas condições meteorológicas (temperatura 

e insolação), pelo conjunto de inimigos naturais (insetos parasitoides e predadores, fungos, 

bactérias, vírus e aves) ativo em cada estádio aéreo ou subterrâneo da praga e pela qualidade 

e quantidade de alimento, da qual depende a fecundidade das fêmeas. Quando desfolhadas, 

as árvores exibem menor crescimento e ocorre uma quebra na produção lenhosa. No 

entanto, à exceção de ataques sucessivos em árvores jovens, estas geralmente recuperam e 

não morrem. 

Em termos de saúde pública, a processionária pode constituir um problema nos anos de 

fortes ataques e junto a locais habitados ou frequentados pelas populações, como é o caso 

da Tapada da Ajuda. 

A eficácia do controlo de pragas florestais, mesmo quando em espaços urbanos, exige um 

conjunto de ações prévias de monitorização da distribuição e nível populacional do(s) 

inseto(s) que possam estar ou vir a causar danos, permitindo elaborar um correto diagnóstico 

e delinear a solução mais adequada a cada situação específica. O êxito dos tratamentos 

fitossanitários depende da adequação do tipo de tratamento ao estádio de desenvolvimento 

em que a praga se encontra. 

São vários os meios de luta que têm sido preconizados na literatura para combater este 

inseto. De uma forma geral todos têm as suas vantagens e inconvenientes, dependendo do 

local e estado dos povoamentos: 

 Tratamentos Microbiológicos - Devido às suas características, a aplicação de 

substâncias à base de Bacillus thuringiensis, apenas será efetuada enquanto o inseto 

se mantiver no estado de ovo ou no primeiro a segundo instar de desenvolvimento 

(quando as maiores lagartas da colónia tenham cerca de 8-10 mm de comprimento), 

o que se prevê ocorra entre setembro e outubro. 

 Tratamentos com Reguladores de Crescimento - A utilização de inseticidas à base de 

reguladores de crescimento de insetos, permite uma aplicação um pouco mais tarde 
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no desenvolvimento dos insetos, podendo ser aplicada em finais de outubro inícios 

de novembro. No entanto, não deveremos esquecer, que esta substância apenas é 

eficaz nos primeiros instares de desenvolvimento das lagartas, uma vez que atua 

sobre a formação de quitina. A aplicação deverá ser localizada árvore a árvore. 

 Tratamentos Mecânicos - Quando as infestações são pequenas, mas localizadas em 

áreas onde é habitual verificarem-se populações do inseto que originem desfolhas 

totais e se constitua perigo de virem a contaminar locais frequentados pelo público 

ou dificultar as operações de exploração dos pinhais, é muitas vezes preconizada a 

destruição dos ninhos de Inverno, durante o dia, quando as lagartas estão abrigadas. 

Estes métodos só são aplicáveis a infestações inferiores a 100 ninhos por hectare e o 

pessoal encarregado destas operações deve estar equipado com óculos e com 

proteção na cabeça e pescoço. A remoção e destruição mecânica dos ninhos de 

Inverno da Processionária do Pinheiro é relativamente fácil de realizar, quando estes 

se encontram em ramos situados até 10/15 metros do solo. 

 Captura de lagartas com cintas adesivas - O método de captura de lagartas na sua 

fase descendente, isto é, quando atingem a fase de pré-pupa e iniciam a procura de 

um local apropriado para a transformação em adulto (borboleta), pode ser realizado 

por captura manual das lagartas no solo e tronco das árvores atacadas, ou basear-se 

na aplicação de cintas de captura com colas específicas inodoras, que mantém a sua 

capacidade adesiva durante largos períodos (por ex., o poli-isolbutadieno). A 

aplicação deste último método requer uma manutenção frequente e apenas se 

aplicará nas situações não abrangidas pelos métodos utilizados nas fases anteriores 

ou nas quais estes não foram eficazes. 

 Colocação de armadilhas com feromonas para captura das borboletas de 

processionária. A aplicação destas armadilhas, na época de Verão, permite a captura 

de cerca de 40 % da população de borboletas-macho, impedindo a fecundação de 

uma grande parte das fêmeas. Utiliza-se em complemento da armadilha ecológica 

para as processionárias. 

Na Tapada da Ajuda têm sido aplicados tratamentos mecânicos e captura com cintas 

armadilha, práticas que devem continuar a ser aplicadas, sempre que se justificar. 

 

No Quadro 36 listam-se as intervenções que têm vindo a ser feitas na Tapada da Ajuda e as 

que se pretende efetuar no futuro. 
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 Programa de Controlo de Pragas e Doenças da Tapada da Ajuda. 

Praga Meios de luta Intervenção Monitorização 

Phoracantha 

spp. 

Cortes fitossanitários Têm sido feitos Devem continuar 

Luta biológica 
Tem sido feita a promoção de 

auxiliares 
Devem continuar 

Toros armadilhas Não tem sido feito Não se justifica fazer 

Glycaspis 

brimblecombei 
Luta biológica 

Controlo pelo parasitoide 

Psyllaephagis bliteus e fauna 

nativa auxiliar 

Controlo pelo parasitoide 

Psyllaephagis bliteus e fauna 

nativa auxiliar 

Thaumetopoea 

pityocampa 

Tratamentos mecânicos Têm sido feitos Devem continuar 

Captura com cintas 

armadilha 

Foi feito o ano passado nalgumas 

árvores 
Devem continuar 

Injeção da árvore com 

inseticidas (Abamectina) 

Foi feito em anos passados em 

árvores de grande porte e 

interesse paisagístico 

Poderão ser feitas no futuro 

caso se justifique 

Tratamento com Bt Não tem sido feito 

Poderá ser feito no futuro 

se as populações forem 

muito abundantes 

2.4.2 Programa de Controlo de Invasoras Lenhosas 

O Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, que tem por base as diretivas europeias que 

limitam a introdução deliberada ou acidental de novas espécies, identifica as medidas para 

controlar e erradicar as espécies invasoras e proíbe a detenção, criação, cultivo e 

comercialização das mesmas. 

A gestão das espécies invasoras, geralmente implica a adoção combinada de uma ou mais 

das seguintes medidas: 

 Prevenção – consiste no impedimento de introdução de novas espécies com 

potencial invasor e da limitação de utilização de espécies invasoras já introduzidas. 

 Deteção precoce e erradicação - a deteção de espécies com potencial invasor, 

quando apresentam distribuições muito limitadas, permite, frequentemente, a sua 

erradicação com custos relativamente baixos e de forma mais fácil. A partir do 

momento em que as espécies se naturalizam ou começam a invadir, falar de 

erradicação completa passa a ser praticamente impossível, e os custos das ações de 

controlo aumentam exponencialmente. 

 Controlo de espécies de plantas invasoras 

1) Controlo mecânico - inclui várias modalidades cujo objetivo é retirar ou danificar 

fisicamente os indivíduos; 

2) Controlo químico - recorre-se à utilização de produtos químicos, os quais devem 

ser cuidadosamente selecionados. 

3) Controlo biológico - utilizam-se inimigos naturais, normalmente originários da 

região nativa da espécie invasora, para auxiliar no seu controlo. 

4) Fogo controlado - uma das vantagens deste método é a redução do banco de 

sementes, destruindo uma parte das sementes, e estimulando a germinação de 
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outras. No entanto, depois de germinadas é necessário o controlo das jovens 

plantas. 

No caso específico de todas as espécies invasoras presentes na área da Tapada da Ajuda 

(referidas no capítulo A2.7.2), podem ser aplicadas as metodologias apresentadas no quadro 

seguinte. 

 Metodologia de controlo de espécies invasoras lenhosas da Tapada da Ajuda. 

Método de controlo 

Físico 

Plântulas e indivíduos jovens podem ser arrancados, mas é importante que não 

fiquem raízes no solo. O arranque deve ser efetuado na época das chuvas de 

forma a libertar mais facilmente as raízes. Para indivíduos adultos resulta, em 

algumas situações, o descasque desde cerca de 70-100 cm até ao solo ou a 

extração de um anel de casca de 3-4 cm de espessura. Nestas metodologias é 

importante que não permaneça NENHUMA porção de câmbio vascular, em toda 

a circunferência desde o corte até ao solo, a partir do qual a árvore consegue 

refazer a casca e sobreviver. O descasque deve ser realizado numa época em 

que as condições sejam favoráveis ao crescimento (normalmente temperaturas 

amenas e humidade) de forma a que o câmbio vascular esteja a produzir células 

ativamente e, portanto, seja mais fácil o destaque da casca. É também 

importante que não permaneçam árvores “saudáveis”, não controladas, nas 

proximidades pois há a possibilidade de contacto entre raízes facilitando a 

sobrevivência das árvores descascadas. 

Físico + 

Químico 

Cortar tão rente ao solo quanto possível e pincelagem IMEDIATA 

(impreterivelmente nos segundos que se seguem) da touça com herbicida. 

No entanto, há heterogeneidade de resultados em relação aos diferentes 

químicos e concentrações. Se houver rebentamento, os rebentos devem ser 

eliminados quando atingirem 15-30 cm de altura através de corte ou arranque, 

repetidas vezes, até que o vigor diminua ou alternativamente pulverização das 

folhas, com glifosato diluído em água a 2%. A aplicação deve ser realizada com 

equipamento de segurança, com pulverizador de bom desempenho e precisão, 

sem vazamentos, e em dias sem vento para evitar impactos paralelos sobre 

espécies não alvo, solo ou água. O tratamento precisa ser repetido cada vez que 

os rebentos atingirem a altura indicada. A pulverização é desaconselhada em 

áreas de conservação ou perto de água. 

Biológico 

O agente de controlo biológico Melanterius maculatus Lea (Curculionidae) foi 

libertado na África do Sul para destruição das sementes de acácia mimosa; o seu 

estabelecimento está confirmado apesar de ainda não estar quantificado o dano 

causado à espécie invasora. Este agente não foi ainda testado em Portugal, de 

forma a verificar a sua segurança relativamente às espécies nativas, pelo que a 

sua utilização ainda não constitui uma alternativa no nosso país. 

A vespa Trichilogaster acaciaelongifoliae (Pteromalidae) é utilizada com sucesso 

na África do Sul desde 1982. Esta espécie forma galhas nas gemas florais e 

vegetativas de Acacia longifolia impedindo a formação de até 90% das sementes. 

A sua utilização é combinada com o gorgulho (Melanterius ventralis 

(Curculionidae)) que se alimenta das poucas sementes formadas. Os testes de 

especificidade, em quarentena, para avaliação da segurança de utilização da 
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Método de controlo 

vespa, em Portugal foram oficialmente autorizados tendo sido iniciados em 

2005. 

Fonte: Plantas Invasoras em Portugal – fichas para identificação e controlo, 2005. 

2.5 Programa de Operações Silvícolas Mínimas 

Consideram-se que, para o cumprimento das obrigações constantes nos vários instrumentos 

de planeamento e de ordenamento considerados, as operações silvícolas consideradas como 

necessárias para a correta gestão dos povoamentos e para a prossecução das condições 

silvícolas mínimas de desenvolvimento das espécies correspondem às ações de: 

 identificação e sinalização de exemplares arbustivos e arbóreos notáveis; 

 controlo de vegetação arbustiva (mecânica e manual); 

 desramações e podas de formação; 

 correção de densidades excessivas sobretudo em povoamentos resultantes de 

regeneração natural; 

 abate de árvores mortas e secas em pé; 

 operações obrigatórias quanto à DFCI e defesa contra agentes bióticos; 

 rechega e destruição de resíduos de intervenção florestal. 

3 Gestão florestal preconizada 

3.1 Descrição das Ações 

As ações preconizadas visam uma distribuição das intervenções anualmente de forma 

equilibrada, por todo o território da Tapada da Ajuda. 

As operações silvícolas referidas no quadro da calendarização das intervenções, assim como 

o respetivo código (legenda) estão descritas abaixo: 

1. Controlo de matos com corta-matos ou grade e com proteção de renovo (Cmt) 

2. Desramação de pinheiros mansos (Drm) 

3. Erradicação de Invasoras Lenhosas (Ein) 

4. Extração de Cortiça (Ext) 

5. Limpeza de matos com meios motomanuais e de forma localizada (Lma) 

6. Podas de formação (Pdf) 

7. Podas de manutenção (Pdm) 

8. Abertura e Beneficiação da Rede Divisional (ARD / BRD) 

9. Beneficiação da Rede Viária (BRV) 

10. Correção de Densidades Excessivas (Crd) 

11. Identificação de exemplares notáveis (Ien) 

12. Abate de árvores secas (Aas) 

13. Plano de Intervenção Específico (PIE) 
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3.1.1 Controlo de matos com corta-matos ou grade e com proteção de 

renovo (Cmt) 

Esta operação preconiza-se em todas as parcelas de intervenção, preferencialmente nas 

zonas de declive inferior a 30-35%, e inclui a sinalização e a proteção da regeneração natural 

presente que se pretenda beneficiar. 

O controlo de matos será realizado com ponderação ambiental e económica, numa lógica 

de intervenção periódica mínima de cinco anos na mesma parcela de intervenção, sendo 

importante controlar a carga combustível de matos presente, reduzindo o risco de incêndio 

e minimizando situações de stress provocadas pela competição com os recursos (água e 

nutrientes) do solo. 

Dada a necessidade de reduzir periodicamente a presença e a carga da estrutura arbustiva, 

para permitir um melhor desenvolvimento e crescimento dos povoamentos florestais, 

essencialmente por via da redução da concorrência pela água e sais minerais, esta operação 

deverá ser executada com recurso a um trator borracheiro (70-100 cv) equipado com grade 

de discos ligeira ou com destroçador de matos, de facas ou correntes. O recurso ao 

destroçamento dos matos (em alternativa ao uso da grade) apresenta como vantagem a 

promoção da matéria orgânica que este controlo de matos permitirá incorporar no solo, 

minimizando os riscos de erosão superficial e de mineralização do solo, e incrementando o 

seu fundo de fertilidade. 

É importante que antes do início da operação mecânica de controlo de matos todas as 

árvores jovens que se pretendam beneficiar sejam identificadas e conservadas durante a 

operação. 

Esta operação deverá ser executada antes do período estival, de modo a garantir uma baixa 

carga de combustível arbustivo no período de maior risco de incêndio, e de efetivar a 

diminuição da concorrência pela água entre as árvores e o mato. 

3.1.2 Desramação de pinheiros (Drm) 

Esta operação deverá ser realizada nas parcelas de intervenção ocupadas com pinheiro-

manso, em povoamentos puros e mistos, devendo ser realizada com recurso a meios 

motomanuais (motosserra) e após uma avaliação do estado de desenvolvimento do 

povoamento. 

O objetivo desta operação será o de fomentar o bom desenvolvimento dos melhores 

exemplares presentes nos povoamentos, conduzindo-os até ao termo de explorabilidade. 

A desramação é necessária tanto para a produção de lenho como para a produção de fruto, 

embora tenha características distintas consoante o objetivo. Assim para a produção de lenho 

as desramações terão como objetivo “subir” a copa, para a obtenção de um fuste limpo de 

ramos e consequente obtenção de lenho sem nós (deverão ser removidos os ramos do terço 

inicial do tronco, devendo a desramação ser iniciada pelos 8-12 anos de idade). Para a 



  

 

 

 

 

Av. República, 412, 2750-475 Cascais · Tel. 21 484 7440 · Fax 21 484 7441 

Email: mail@agroges.pt · www.agroges.pt 167 

produção de fruto as desramações têm como objetivo baixar a copa e aumentar a 

frutificação, devendo eliminar-se os ramos inferiores que não produzem flores femininas, 

para assim redistribuir melhor a água e os nutrientes pelos ramos mais altos e mais 

produtivos. 

As desramações contribuem ainda para a diminuição do risco de incêndio, e em particular 

para a mitigação dos fogos de copas, uma vez que se promove a redução da carga de 

combustível no sentido vertical. 

Os sobrantes gerados por esta operação deverão ser rechegados e processados no local. 

3.1.3 Erradicação de Invasoras Lenhosas (Ein) 

A operação de erradicação de invasoras lenhosas preconiza-se nas parcelas de intervenção 

em que pontualmente existem acácias. 

No âmbito do planeamento preconizado no presente PGF para a Tapada da Ajuda, as áreas 

de acacial serão geridas com vista à erradicação das invasoras lenhosas, sem novas 

rearborizações. De facto, vão ser instaladas parcelas de controlo de acácias no âmbito de um 

projeto FCT coordenado pelo Prof. Jorge Gominho onde se prevê a plantação de algumas 

espécies arbustivas autóctones, de preferência de pequeno porte ou que tenham boa 

capacidade de recuperação pós corte/desbaste. 

Nos povoamentos onde ocorrem acácias, o objetivo principal é a erradicação das árvores 

presentes e a sua substituição pela ocupação definida para a parcela. 

Assim, nas áreas de acácias a remover, deverá ser efetuado o seu descasque desde cerca de 

70-100 cm até ao solo ou a extração de um anel de casca de 3-4 cm de espessura. Nesta 

metodologia é importante que não permaneça nenhuma porção de câmbio vascular, em 

toda a circunferência desde o corte até ao solo, a partir do qual a árvore consegue refazer a 

casca e sobreviver. O descasque deve ser realizado numa época em que as condições sejam 

favoráveis ao crescimento (normalmente temperaturas amenas e com humidade) para que o 

câmbio vascular esteja a produzir células ativamente e, portanto, seja mais fácil o destaque 

da casca. 

Acessoriamente, e nas áreas com maior densidade de espécies invasoras lenhosas deverá ser 

efetuado o seu corte rente ao solo, com recurso a motosserra, sendo posteriormente aplicado 

um herbicida sistémico no cepo para evitar o seu rebentamento por toiça. 

3.1.4 Extração de Cortiça (Ext) 

Embora o objetivo principal do presente PGF não incida na otimização da função de 

produção dos espaços florestais, com vista ao aumento da rentabilidade da gestão florestal, 

a operação de extração de cortiça será considerada para efeitos de divulgação de 

conhecimento e de formação. 
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No âmbito do presente PGF, e conforme explicado no capítulo B2.2.1, poderão ser realizadas 

ações de extração de cortiça nos sobreiros instalados para efeitos de investigação científica 

e com objetivos de formação e ensino. 

A execução da operação de extração de cortiça é uma operação altamente especializada que 

deverá ser realizada seguindo as boas práticas silvícolas, salvaguardando a vitalidade do 

arvoredo e procurando aumento da qualidade da cortiça. A época de extração concentra-se 

sobretudo no período de fim da Primavera e durante o Verão, altura em que as células que 

produzem a cortiça (felogénio) estão mais ativas em termos de divisão celular, sendo pois 

mais fácil a extração da cortiça sem danificar o entrecasco. 

A operação de extração de cortiça deverá estar em cumprimento com o disposto na 

legislação de proteção do sobreiro (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, na sua redação 

atual), nomeadamente no que respeita às dimensões exigidas para o descortiçamento e ao 

ciclo de extração de cortiça (9 anos). 

3.1.5 Limpeza de matos com meios motomanuais e de forma localizada 

(Lma) 

Nas parcelas de intervenção localizadas em galerias ripícolas ou nos povoamentos 

integrantes da reserva botânica e arboretos ou ensaios, dada a ocorrência de exemplares 

arbóreos diversos com elevado interesse de conservação, preconiza-se a realização de 

limpezas de matos com meios motomanuais (motorroçadora), efetuando-se a limpeza 

apenas em redor das árvores adultas e da regeneração natural presente que se pretende 

promover. No entanto, sempre que esta operação ocorra nos povoamentos integrantes da 

reserva botânica, além de se tratar de intervenções mínimas, estas terão de ter supervisão 

científica e acompanhamento por parte de um técnico do Instituto Superior de Agronomia 

durante as intervenções.  

Esta operação motomanual provoca a destruição parcial do mato através do corte da sua 

parte aérea até ao nível do solo, não sendo, portanto, removido o sistema radicular das 

plantas arbustivas. A limpeza manual de matos deverá ser executada em manchas, de modo 

a eliminar-se a vegetação arbustiva existente e com cariz invasor (como os silvados e as 

heras), permitindo também o desafogo de exemplares arbóreos e arbustivos com maior 

interesse de conservação. 

3.1.6 Podas de formação (Pdf) 

A poda de formação deve aplicar-se desde cedo em povoamentos de folhosas, mas evitando 

que nas árvores ainda de pequena dimensão se reduza o seu crescimento inicial com forte 

redução da copa. 

Esta operação visa a formação de uma copa equilibrada, promovendo o desenvolvimento de 

um fuste limpo e preferencialmente direito, impedindo que o tronco se ramifique a um nível 
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muito baixo, conferindo à copa um porte equilibrado. No caso dos sobreiros a poda tem 

ainda como objetivo a formação de um fuste adotado à extração de cortiça. A poda de 

formação deverá proporcionar a formação de uma flecha bem conformada, eliminando 

bifurcações do eixo principal e flechas com a extremidade quebrada ou com o gomo terminal 

morto, para que uma das pernadas mais altas substitua esse eixo. É também nesta fase que 

se devem eliminar pernadas demasiado desenvolvidas, que possam vir a competir em 

importância e diâmetro com o tronco da árvore. 

A poda de formação é uma operação especializada, determinante para o futuro das árvores 

e do povoamento, e por isso deverá ser realizada por pessoal habilitado para o efeito. Nas 

árvores selecionadas, deverão ser suprimidos os ramos inferiores da copa, situados entre o 

1º terço e metade da árvore, com recurso a tesouras de poda, a serrotes e pequenas 

motosserras. Todos os sobrantes gerados serão rechegados e destruídos mecanicamente ou 

por queima no local. 

As podas de sobreiro carecem de autorização e devem cumprir com as especificações 

constantes da legislação, devendo ser realizadas entre 1 de novembro e 31 de março. 

3.1.7 Podas de manutenção (Pdm) 

Esta operação está preconizada para ser executada nas parcelas de intervenção onde 

ocorram povoamentos adultos de folhosas. 

A poda de manutenção consiste principalmente na eliminação de ramos mortos e a 

supressão de ramos vivos que cresçam mal orientados e/ou apresentem sintomas do ataque 

por pragas ou doenças (poda fitossanitária). 

No caso dos sobreiros as podas carecem de autorização e devem cumprir com as 

especificações constantes da legislação, devendo ser realizadas entre 1 de novembro e 31 de 

março. Nos sobreiros explorados em pau batido, a poda não é permitida nas duas épocas 

que antecedem o ano de descortiçamento, nem nas duas épocas seguintes. 

3.1.8 Abertura e Beneficiação da Rede Divisional (ARD / BRD) 

A abertura e manutenção de aceiros perimetrais deverá ser realizada com uma periodicidade 

quinquenal, devendo ser executada no período de primavera/verão, fora do período crítico 

de incêndios, e deve assegurar a circulação rodoviária, reduzir a erosão do solo e risco de 

incêndio e a qualidade da água. 

As ações preconizadas serão executadas com recurso a um trator borracheiro de 70-100 cv 

equipado com grade de disco. 
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3.1.9 Beneficiação da Rede Viária (BRV) 

A manutenção de estradas, caminhos e outros troços constituintes da rede viária deverá ser 

realizada com uma periodicidade quinquenal, devendo ser executada no período de 

primavera/verão, e deve assegurar a circulação rodoviária, reduzir a erosão do solo e risco de 

incêndio e a qualidade da água.  

A manutenção das estradas alcatroadas existentes no interior da Tapada da Ajuda requererá 

a regularização da plataforma e/ou a substituição do material de pavimentação. No caso da 

manutenção dos caminhos florestais as ações preconizadas são as necessárias à 

regularização da plataforma dos caminhos, com recurso a uma motoniveladora ou lâmina 

frontal de trator de rastos. 

Os materiais utilizados na pavimentação dos caminhos devem permitir um bom escoamento 

das águas, sem provocar problemas de escorrimento superficial ou de erosão. 

Na realização das operações de manutenção da rede viária realça-se a importância para a 

abertura de valetas e de valas de drenagem laterais, assim como no correto 

dimensionamento do traçado e das plataformas dos caminhos, de forma a favorecer a 

drenagem natural das águas pluviais. 

3.1.10 Correção de densidades excessivas (Crd) 

A correção ou redução das densidades excessivas tem como objetivo principal a valorização 

dos melhores exemplares arbóreos que se pretendem manter no povoamento. Procura-se 

deste modo homogeneizar e abrir o povoamento, aumentando o espaço vital do conjunto 

das árvores e melhorar, e igualmente, a sua estabilidade e resistência a agentes externos 

perturbadores, ou seja, os agentes bióticos e abióticos. Assim, a redução das densidades 

excessivas traduz-se na: 

 diminuição do coeficiente de adelgaçamento das árvores, permitindo uma maior 

estabilidade mecânica, o que aumenta a sua resistência ao efeito do vento, e de 

outros agentes meteorológicos; 

 melhoria da vitalidade das árvores, aumentando a sua resistência ao ataque de 

pragas e doenças; 

 decréscimo do risco de incêndio por se reduzir a carga de combustível, aumentando 

a descontinuidade vertical e horizontal do povoamento. 

Do ponto de vista económico-financeiro e silvícola aconselha-se a execução desta operação 

o mais precocemente possível, pois ao se retardar corre-se o risco de obter árvores pouco 

estáveis na medida em que serão muito delgadas proporcionalmente à sua altura. 

Esta operação deverá ser realizada com recurso a meios mecânicos com trator de rastos com 

corta matos na entrelinha, e com recurso a meios motomanuais (motosserra ou 

motorroçadora) na linha, pretendendo-se abater as árvores mal conformadas e dominadas. 

Esta operação é preconizada com o intuito de eliminar no povoamento situações de 
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competição excessiva entre jovens árvores e as árvores mal conformadas, assim como para 

diminuir a carga de combustível presente nos povoamentos. 

O material retirado sem valor comercial, deverá ser rechegado e destruído através de queima 

ou destroçamento, devendo os resíduos de exploração ser posteriormente integrados no 

solo para incremento do teor de matéria orgânica. 

3.1.11 Identificação de exemplares notáveis (Ien) 

Nas parcelas de intervenção correspondentes à Reserva Botânica, e previamente à execução 

de quaisquer intervenções de beneficiação e melhoria dos povoamentos florestais, deverá 

ser realizada a identificação de exemplares notáveis a preservar, através de georreferenciação 

com GPS, e posterior sinalização no local com fita balizadora ou através da colocação de uma 

placa identificadora do exemplar notável. 

O objetivo desta operação é o de preservar os exemplares botânicos com maior relevância e 

importância em termos de conservação, garantindo assim a sua salvaguarda em intervenções 

futuras no povoamento. 

3.1.12 Abate de árvores secas (Aas) 

Prevê-se uma visita anual pelas parcelas de intervenção para apreciar a sanidade vegetal dos 

povoamentos, identificando a existência de pragas e/ou doenças e eventuais medidas de 

controlo sanitário, nomeadamente através da marcação e abate dos exemplares secos e 

mortos em pé. Deverá ser dada especial atenção à marcação dos sobreiros e azinheiras secas 

para abate conforme legislação em vigor (DL n.º 169/2001, de 25 de maio alterado pelo DL 

n.º 155/2004, de 30 de junho). 

Esta operação deverá ser executada em todas as parcelas de intervenção pelo menos uma 

vez durante o horizonte de planeamento considerado, preferencialmente no fim da 

primavera, a fim de se poder aferir com maior pormenor a ocorrência de árvores secas e 

mortas. 

3.1.13 Plano de Intervenção Específico (PIE) 

Nas parcelas de intervenção que correspondem a espaços com uso de solo urbano (jardins 

e espaços ajardinados, sebes e arruamentos arborizados), mas onde foram delimitadas faixas 

de gestão de combustível (concretamente, faixas de redução de combustível - FRC), deverá 

ser elaborado um plano de intervenção específico que contemple a implementação das 

referidas FRC no contexto específico de enquadramento paisagístico e de recreio. 

Uma vez que as intervenções nestes espaços requerem um pormenor e detalhe que não se 

enquadra com o presente PGF, previamente à implementação das FRC aí previstas deverá ser 

elaborado específico de intervenção que integre conhecimentos e técnicas mais detalhadas 
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do domínio da arquitetura paisagística e botânica, em linha com as orientações estratégicas 

definidas pelo Plano de Desenvolvimento do Campus Tapada da Ajuda 

3.2 Calendarização e Planeamento das Intervenções 

Um dos objetivos deste Plano de Gestão Florestal é a identificação temporal das várias ações 

preconizadas para a área de estudo, assim como da previsão dos custos e proveitos 

associados. 

Nos quadros seguintes apresenta-se a calendarização das ações de gestão florestal 

preconizada para as parcelas definidas na Tapada da Ajuda, por quinquénio, para o horizonte 

de planeamento considerado (20 anos). 

Chama-se a atenção para o facto de que foi efetuado um esforço de conciliação de várias 

operações em determinados anos (como desramações, podas e limpezas de matos) com vista 

à otimização dos recursos afetos à exploração florestal e à diminuição dos encargos relativos 

à concretização destas operações. 
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 Calendarização e planeamento das operações de gestão nas parcelas da Tapada da Ajuda 

Parcela 

Área de 

intervenção 

(hectares) 

Ocupação florestal 

1º Quinquénio 2º Quinquénio 3º Quinquénio 4º Quinquénio 

2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

CV1.1 3,53 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e pinheiro-

de-Alepo) 

Ien, Lma, Pdm, Ein, Aas, Drm Ien, Lma, Ein, Aas, Drm Ien, Lma, Pdm, Ein, Aas, Drm Ien, Lma, Ein, Aas, Pdm, Drm 

CV2.1 0,47 Cu 
Cipreste-comum e 

cipreste-português 
1) 1) 1) 1) 

CV2.2 2,74 SbAzPm 
Sobreiro, Azinheira e 

Pinheiro-manso 
1) 1) 1) 1) 

CV2.3 1,43 
Arboreto 

AR35 
Arboreto AR35 1) 1) 1) 1) 

CV2.4 0,73 
Arboreto 

AR35 

Arboreto AR35  

 
Ein, 1) Ein, 1) Ein, 1) Ein, 1) 

CV3.1 1,25 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécie predominante: 

lodão-bastardo) 

Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 

CV3.2 (*) 0,68 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e pinheiro-

de-Alepo) 

Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 

CV3.3 2,04 Ec Eucalyptus spp. Aas, Cmt, Lma Aas, Cmt, Lma Aas, Cmt, Lma Aas, Cmt, Lma 

CV3.4 0,30 Ec Eucalyptus spp. Aas, Cmt, Lma Aas, Cmt, Lma Aas, Cmt, Lma Aas, Cmt, Lma 
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Parcela 

Área de 

intervenção 

(hectares) 

Ocupação florestal 

1º Quinquénio 2º Quinquénio 3º Quinquénio 4º Quinquénio 

2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

CV3.5 0,25 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: Acacia 

spp., Eucalyptus spp. e 

pinheiro-de-Alepo 

Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 

CV3.6 0,66 Fx Freixo Cmt, Lma, Crd Cmt, Lma, Crd Cmt, Lma, Crd Cmt, Lma, Crd 

CV3.7 1,82 Sb Sobreiro Pdf, Cmt, Lma Cmt, Lma Pdf, Cmt, Lma Cmt, Lma 

CV3.8 0,51 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: freixo e 

Acacia spp.) 

Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 

CV3.9 2,47 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro, freixo e 

pinheiro-de-Alepo)  

Ein, Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Ein, Lma, Cmt, Aas 
Ein, Lma, Cmt, Pdm, Drm, 

Aas 
Ein, Lma, Cmt, Aas 

CV3.10 0,24 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: freixo, 

pinheiro-de-Alepo e 

sobreiro) 

Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 

CV3.11 0,13 FdRd 
Misto de folhosas e 

resinosas 
Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 
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Parcela 

Área de 

intervenção 

(hectares) 

Ocupação florestal 

1º Quinquénio 2º Quinquénio 3º Quinquénio 4º Quinquénio 

2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

(espécies 

predominantes: freixo e 

Platycladus orientalis) 

CV3.12 2,29 Ec Eucalyptus spp. Ein, Aas, Cmt, Lma Ein, Aas, Cmt, Lma Ein, Aas, Cmt, Lma Ein, Aas, Cmt, Lma 

CV3.13 0,35 Pm Pinheiro-manso Drm, Cmt, Lma Cmt, Lma Drm, Cmt, Lma Cmt, Lma 

PD1.1 0,16 Viveiros Viveiros 3) 3) 3) 3) 

PD1.2 0,67 Viveiros Viveiros 3) 3) 3) 3) 

PT1.1 0,75 Gr 

Galeria Ripícola 

(espécies 

predominantes: lodão-

bastardo e freixo) 

Lma, Crd, Aas Lma, Crd, Aas Lma, Crd, Aas Lma, Crd, Aas 

FGC1.1 1,51 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro e pinheiro-

de-Alepo) 

Ien, Lma, Pdm, Ein, Aas Ien, Lma, Ein, Aas Ien, Lma, Pdm, Ein, Aas Ien, Lma, Ein, Aas 

FGC2.1 0,30 
Arboreto 

AR35 e Ec 

Arboreto AR35 - 

Carrascal 1 e Eucalyptus 

spp 

Ein, 1) Ein, 1) Ein, 1) Ein, 1) 

FGC2.2 0,08 
Arboreto 

AR35 

Arboreto AR35 - 

Carrascal 2  
Ein, 1) Ein, 1) Ein, 1) Ein, 1) 

FGC2.3 0,09 
Arboreto 

AR35 
Arboreto AR35 - Malhó Ein, 1) Ein, 1) Ein, 1) Ein, 1) 

FGC3.1 0,26 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: lodão-

Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 
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Parcela 

Área de 

intervenção 

(hectares) 

Ocupação florestal 

1º Quinquénio 2º Quinquénio 3º Quinquénio 4º Quinquénio 

2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

bastardo, cipreste-

português e cipreste-

comum) 

FGC3.2 

(*) 
1,50 FdRd Eucalyptus spp. Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 

FGC3.3 3,01 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: lodão-

bastardo, freixo-de-

folhas-estreitas e teixo) 

Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 

FGC3.4 0,30 Ec Eucalyptus spp. Aas, Cmt, Lma Aas, Cmt, Lma Aas, Cmt, Lma Aas, Cmt, Lma 

FGC3.5 0,52 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: Acacia 

spp, Eucalyptus spp. 

Cupressus spp. e 

pinheiro-de-Alepo) 

Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 

FGC3.6 3,50 Fx Freixo Cmt, Lma, Crd Cmt, Lma, Crd Cmt, Lma, Crd Cmt, Lma, Crd 

FGC3.7 0,46 Sb Sobreiro Pdf, Cmt, Lma Cmt, Lma Pdf, Cmt, Lma Cmt, Lma 

FGC3.8 0,002 Cu 
Cipreste-português e 

cipreste-comum 
Drm, Cmt, Lma Cmt, Lma Drm, Cmt, Lma Cmt, Lma 

FGC3.9 1,94 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

zambujeiro, freixo e 

ciprestes) 

Ein, Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Ein, Lma, Cmt, Aas 
Ein, Lma, Cmt, Pdm, Drm, 

Aas 
Ein, Lma, Cmt, Aas 
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Parcela 

Área de 

intervenção 

(hectares) 

Ocupação florestal 

1º Quinquénio 2º Quinquénio 3º Quinquénio 4º Quinquénio 

2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

FGC3.10 0,26 SbAzPm 
Sobreiro, Azinheira e 

Pinheiro-manso 
Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 

FGC3.11 0,36 Gr Galeria ripícola Cmt, Pdf, Drm, Crd Cmt, Crd Cmt, Pdf, Drm, Crd Cmt, Crd 

FGC3.12 0,61 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: 

pinheiro-manso e 

ciprestes) 

Lma, Crd, Aas Lma, Crd, Aas Lma, Crd, Aas Lma, Crd, Aas 

FGC3.13 0,31 FdRd 

Misto de folhosas e 

resinosas 

(espécies 

predominantes: freixo, 

cesalpínea sp e 

pontualmente, 

quercíneas) 

Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 

FGC3.14 0,56 Ec Eucalyptus spp. Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas Lma, Cmt, Pdm, Drm, Aas Lma, Cmt, Aas 

FGC3.15 0,48 Pm Pinheiro-manso Ein, Aas, Cmt, Lma Ein, Aas, Cmt, Lma Ein, Aas, Cmt, Lma Ein, Aas, Cmt, Lma 

FGC4.1 0,22 Viveiros Viveiros Lma, 2) Lma, 2) Lma, 2) Lma, 2) 

FGC4.2 0,08 Viveiros Viveiros Lma, 2) Lma, 2) Lma, 2) Lma, 2) 

FGC5.1 11,71 

Espaços 

não 

florestais 

Espaços de uso do solo 

Urbano 
PIE PIE PIE PIE 

FGC6.1 

(*) 
0,50 

Matos e 

Pastagens 
Matos e Pastagens Cmt Cmt Cmt Cmt 

Todas as 

parcelas 
-  

 
BRV; ARD/BRD BRV; ARD/BRD BRV; ARD/BRD BRV; ARD/BRD 
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(*) As intervenções preconizadas para as parcelas na envolvência ao Parque Florestal de Monsanto deverão ser executadas sempre que a vegetação arbustiva apresente continuidade vertical e horizontal 

ou, no máximo, de 3 em 3 anos, garantindo que ão sempre executadas antes do Período Crítico de Incêndio. 

Aas – Abate de árvores secas; Cmt - Controlo de matos com meios mecânicos; Crd – Correção de densidades excessivas; Drm - Desramação de Pinheiros; Ein – Erradicação de espécies invasoras 

lenhosas; Ien – Identificação de exemplares notáveis; Lma – Limpeza de matos com meios motomanuais; Pdf – Podas de formação; Pdm – Podas de manutenção; BRV – Beneficiação da Rede Viária; 

ARD/BRD – Abertura / Beneficiação da Rede Divisional. 

Ocupação florestal: Az – Azinheira; Cu – Ciprestes; Ec – Eucaliptal; Fd – Folhosas diversas; Fx – Freixo; Gr – Galeria Ripícola; Mt – Matos; Ol – Olival; Pm – Pinheiro-manso; Rd – Resinosas diversas; Sb – 

Sobreiro. 

1) intervenções a realizar consoante o ensaio / projeto de investigação; 

2) intervenções de proteção às infraestruturas de viveiros; 

3) intervenções inerentes à atividade de produção de plantas
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CONCLUSÕES 

A análise efetuada para a área da Tapada da Ajuda ao abrigo do presente Plano de Gestão 

Florestal (PGF), permite concluir sobre a elevada importância na conservação e manutenção 

dos valores naturais presentes, concretamente, nos espaços afetos à Reserva Botânica 

Natural D. António Xavier Pereira Coutinho e às superfícies afetas a estudos e projetos de 

experimentação e de investigação académica. Por outro lado, a análise efetuada permite 

aferir sobre a elevada adaptabilidade dos povoamentos florestais existentes às condições 

edafoclimáticas da área de estudo. 

Como consequência da operacionalização das ações preconizadas ao abrigo do presente 

PGF, poderá esperar-se uma otimização das intervenções de gestão florestal no que respeita 

à gestão dos combustíveis lenhosos. De facto, no âmbito do presente PGF, foram tidas em 

conta várias ações silvícolas que permitem minimizar o risco de incêndio, bem como os seus 

efeitos sobre os povoamentos florestais, como seja a diminuição da carga de combustível 

arbustivo e arbóreo, com vista à criação de condições de descontinuidade vertical e 

horizontal de combustíveis nos povoamentos florestais, condição que atualmente são se 

verifica na área de estudo. Neste sentido, é apresentada uma proposta de rede de Faixas de 

Gestão de Combustível a implementar na Tapada da Ajuda, cuja operacionalização e 

calendarização se encontra associada ao grau de risco associado a cada uma das parcelas de 

intervenção delineadas. 

Ao longo do presente PGF foi assumida a necessidade de intervenção sobre os espaços 

classificados com outros usos do solo, para além dos espaços florestais, nomeadamente 

sobre os espaços urbanos propostos para integração da rede de Faixas de Gestão de 

Combustível. A implementação da rede de FGC nestes espaços implicará necessariamente a 

elaboração de projetos de intervenção específicos desenvolvidos no âmbito do Plano de 

Desenvolvimento do Campus Tapada da Ajuda, com um pormenor de análise e de intervenção 

substancialmente superior ao do presente PGF, pelo que as ações nestas parcelas não foram 

alvo de calendarização nem operacionalização. 

Assim, as ações preconizadas neste PGF preveem a sustentabilidade ambiental e social dos 

recursos naturais endógenos da Tapada da Ajuda. A otimização dos objetivos de gestão 

inicialmente definidos, por um lado, e o cumprimento das orientações de gestão definidas 

ao abrigo dos diversos instrumentos de planeamento e de ordenamento florestal, por outro, 

permitem alcançar os princípios de manutenção da biodiversidade e de melhoria ambiental 

da área de estudo, numa ótica de multifuncionalidade dos espaços florestais, assim como 

diminuir a perigosidade e o risco de incêndio inerente aos espaços florestais. 

Face ao exposto, constata-se a perspetiva de manutenção das áreas de povoamentos 

florestais da Tapada da Ajuda, em consonância com o previsto para a sub-região homogénea 

“Grande Lisboa” do PROF-LVT. Nesta sub-região homogénea os espaços florestais 

apresentam como principal função “Conservação”, visando assim a contribuição dos espaços 

florestais para a manutenção da diversidade biológica, genética e de geomonumentos.  
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Convém também ressalvar o enquadramento da Tapada da Ajuda na função de recreio e 

valorização da paisagem, entendida como a contribuição dos espaços florestais para o bem-

estar físico, psíquico, espiritual e social dos cidadãos. Neste sentido, o enquadramento da 

Tapada da Ajuda enquanto Campus universitário de renome, reconhecido nacional e 

internacionalmente, na envolvência de aglomerados urbanos, de património classificado e 

de paisagens notáveis, atribui aos espaços florestais a importante função de garantira da 

satisfação das necessidades das sociedades e dos indivíduos, atuais e futuras, em bens e 

serviços originados nos espaços florestais. 
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 Decreto n.º 398/72 de 20 de outubro. Diário do Governo I Série, n.º 425 – Regime 

Florestal da Tapada da Ajuda 

 Decreto n.º 5, de 19 de fevereiro de 2002 – Classificação dos bens culturais imóveis 

de âmbito nacional como monumentos nacionais e imóveis de interesse público. 

 Decreto-Lei n.º 565/99. D.R. 1 Série A n.º 295 de 21 de dezembro 1999 – Identifica 

espécies invasoras. 

 Despacho n.º 5711/2014 de 30 de abril. DR 2ª série, n.º 83. – Regulamento dos pontos 

de água integrantes da RDFCI. 

 Despacho n.º 5802/2014 de 2 de maio. DR 2ª série, n.º 84. - Regulamento das 

especificações técnicas em matéria de defesa da floresta contra incêndios relativas a 

equipamentos florestais de recreio. 

 Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto. DR 1ª série, n.º 158- Sistema de Defesa da Floresta 

contra Incêndios (SDFCI). 

 Portaria n.º 52/2019 de 11 de fevereiro. DR 1ª série, n.º 29- Programa Regional de 

Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (PROF LVT) 

 DL n.º 5, de 19 de fevereiro de 2002 – Classificação dos bens culturais imóveis de 

âmbito nacional como monumentos nacionais e imóveis de interesse público. 

 DL n.º 565/99. D.R. 1 Série A n.º 295 de 21 de dezembro 1999 – Identifica espécies 

invasoras. 

 DL n.º 33/96, de 17 de agosto – Lei de Bases da Política Florestal. 

 RCM n.º 114/2006, de 15 de setembro – aprova a Estratégia Nacional para as Florestas 

(ENF) e a sua 1ª atualização é aprovada pelo RCM n.º 6-B/2015, de 10 de fevereiro; 

 DL n.º 169/2001, de 25 de maio alterado pelo DL n.º 155/2004, de 30 de junho – 

estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira; 

 Portaria n.º 15-A/2018, de 12 de janeiro - Estabelece as normas técnicas essenciais a 

considerar no âmbito da elaboração de projetos de arborização e de rearborização, 

do respetivo processo de análise e decisão, e da sua execução; 

 DL n.º 48542, de 24 de agosto de 1968 – Servidão aeronáutica do Aeroporto de 

Lisboa; 

 DL n.º 13/71, de 23 de janeiro – regime de licenciamento de obras junto às EN; 

 DL n.º 222/98, de 17 de julho – Plano Rodoviário Nacional; 

 DL n.º 13/94, de 15 de janeiro – servidões para as estradas nacionais constantes do 

PRN; 

 Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro - regulamento de segurança de 

linhas elétricas de alta tensão; 

 DL n.º 143/82, de 26 de abril - zonas de proteção dos marcos geodésicos; 

 DL n.º 5/2002, DR, 1.ª série-B, n.º 42 de 19 fevereiro 2002 - classificação de 107 

imóveis como monumentos nacionais e imóveis de interesse público - Conjunto 

intramuros da Tapada da Ajuda / Instituto Superior de Agronomia; Tapada da Ajuda 

/ Tapada Real de Alcântara / Tapada de Alcântara; Observatório Astronómico de 
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Lisboa / Observatório Astronómico da Tapada da Ajuda / Observatório Astronómico 

D. Luís; 

 DL n.º 2ª série, n.º 168/2012, de 30 de agosto de 2012 – Área de Nível Arqueológico 

II na Tapada da Ajuda; 

 RCM n.º 52/2016, 1.ª Série n.º 181, de 20 de setembro de 2016 – Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras Oeste (RH5); 

 DL n.º 65/2017, de 12 de junho, alterado pelo DL n.º 11/2019, de 21 de janeiro - 

Programas Regionais de Ordenamento Florestal; 

 Lei n.º 53/2012 – Arvoredo de Interesse Público (processo n.º KNJ3/077, aviso n.º 14 

de 13/07/2012); 

 DL n.º 10/2018, de 14 de fevereiro – Critérios para a gestão de combustíveis no 

âmbito das redes secundárias de gestão de combustíveis; 

 DL n.º 565/99, de 21 de dezembro – Listagem de espécies lenhosas invasoras. 

 

PÁGINAS WEB CONSULTADAS 

 http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/relat (Defesa Contra Incêndios, consultado 

em fevereiro de 2020) 

 http://www2.icnf.pt/portal/florestas/ifn (Inventário Florestal Nacional, consultado em 

fevereiro de 2020) 

 http://www2.icnf.pt/portal/florestas/profs/prof-em-vigor (Programas Regionais de 

Ordenamento Florestal, consultado em fevereiro de 2020) 

 http://www2.icnf.pt/portal/florestas/aip (Arvoredo de Interesse Público, consultado 

em fevereiro de 2020) 

 http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade (Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas, consultado em fevereiro de 2020) 

 https://www.isa.ulisboa.pt/vida-no-isa/outros-organismos-na-tapada-da-ajuda 

(Outros organismos na Tapada da Ajuda, consultado em fevereiro de 2020) 

 https://www.lisboa.pt/cidade/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-

municipal/conteudo-documental (Plano Diretor Municipal, consultado em fevereiro 

de 2020) 

 https://www.isa.ulisboa.pt/files/site/pub/TAPADADAAJUDA-PORTUGUES.pdf 

(Trilhos da Tapada da Ajuda, consultado em Fevereiro de 2020) 

 https://www.isa.ulisboa.pt/files/site/pub/folhetoReserva_Botanica.pdf (Folheto da 

Reserva Botânica D. António Xavier Pereira Coutinho, consultado em fevereiro de 

2020) 

 https://www.isa.ulisboa.pt/files/site/pub/TapadadaAjuda.pdf (Património com valor 

histórico e arquitetónico que pode encontrar na Tapada da Ajuda, consultado em 

março de 2020) 

  

http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/relat
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/ifn
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/profs/prof-em-vigor
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/aip
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade
https://www.isa.ulisboa.pt/vida-no-isa/outros-organismos-na-tapada-da-ajuda
https://www.lisboa.pt/cidade/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-municipal/conteudo-documental
https://www.lisboa.pt/cidade/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-municipal/conteudo-documental
https://www.isa.ulisboa.pt/files/site/pub/TAPADADAAJUDA-PORTUGUES.pdf
https://www.isa.ulisboa.pt/files/site/pub/folhetoReserva_Botanica.pdf
https://www.isa.ulisboa.pt/files/site/pub/TapadadaAjuda.pdf
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ANEXOS 

C NORMAS GERAIS DE SILVICULTURA E DE GESTÃO A 

CONSIDERAR NAS ÁREAS FLORESTAIS SENSÍVEIS 

(Reprodução do constante no PROF LVT). 

 CONS11 – Fomento e manutenção de habitats de grande valor natural 

1. Salvaguardar e conduzir ativamente as áreas de maior interesse ecológico, 

nomeadamente maciços de espécies arbóreas ou arbustivas autóctones, integrantes 

de ecossistemas florestais de elevado interesse biológico, como matas de carvalhos, 

povoamentos de sobreiro e azinheira, matos de vegetação natural. 

2. Privilegiar a regeneração natural dos povoamentos florestais e outras formações 

lenhosas naturais em habitats classificados, designadamente nas situações em que 

seja de admitir que esteja a ocorrer ou possa vir a ocorrer de forma previsível a 

redução da sua representatividade. 

3. Conservar e fomentar as espécies florestais autóctones mais bem adaptadas. 

4. Adequar o ordenamento florestal, ao nível dos PGF, às características e exigências 

das espécies protegidas que estejam assinaladas. 

5. Manter ou criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, oferecendo 

melhores condições de habitat para a fauna e flora, exceto quando estejam em causa 

espécies que necessitem de grandes áreas de habitat homogéneo, e intercalar as 

plantações intensivas já existentes com outros tipos de povoamentos, bem como 

com outros tipos de coberto, permitindo uma maior diversidade de plantas e animais, 

por forma a conceptualizar a conservação da biodiversidade tanto à escala do 

povoamento, como à escala de regiões mais amplas. 

6. Manter parcelas com o mínimo de intervenção, limitado ao assentamento de cortes 

fitossanitários numa percentagem razoável da propriedade florestal. 

7. Manter o máximo de vegetação espontânea compatível com os objetivos do 

ordenamento, favorecendo por exemplo a manutenção de pequenas áreas não 

ordenadas onde a florestação seja tecnicamente difícil ou economicamente pouco 

promissora. Nas plantações, sempre que tecnicamente adequado, a mobilização do 

solo deve limitar-se às linhas de plantação. 

8. Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural climácica 

existentes que tenham sido destruídos, designadamente, pelo fogo. 

9. Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios que possam 

afetar os núcleos de vegetação natural climácica, nomeadamente através do 

ordenamento preventivo das áreas florestais em redor. 

10. Em habitats não florestais de grande valor intrínseco, não deve ser permitida a 

expansão da área florestada. 
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11. Não realizar desbastes de grau médio e forte; limitar a intervenção produtiva aos 

cortes fitossanitários e de regulação da composição e aos desbastes de grau leve, 

repetindo-os quando necessário. 

12. Evitar o assentamento de cortes únicos em grandes áreas. 

13. Não destruir exemplares dispersos e núcleos de espécies arbóreas pertencentes à 

flora natural da região. 

14. Não intervir em redor dos núcleos de espécies com interesse para conservação. 

15. Evitar alterações profundas do uso do solo e assegurar a sua compatibilidade com a 

conservação dos valores naturais. 

 CONS21 – Ordenamento florestal para a conservação da flora e fauna 

1. Quando estejam em causa espécies protegidas dependentes de espécies arbóreas 

autóctones, privilegiar a seleção dessas espécies nos planos de gestão florestal, 

adequando o ordenamento florestal, ao nível dos PGF, às características e exigências 

das espécies protegidas que estejam assinaladas. 

2. Deve procurar-se uma proporção harmoniosa entre folhosas e resinosas em 

povoamentos mistos (também podem ocorrer povoamentos mistos de folhosas ou 

mistos de resinosas). Estes povoamentos possuem geralmente uma maior 

complexidade, tanto horizontal como vertical. As florestas mais complexas, com 

vários estratos de copas, variabilidade ao nível do solo florestal, presença de madeira 

morta e em decomposição, apresentam mais opções de habitat e mais nichos 

ecológicos, suportando comunidades mais diversificadas. 

3. Numa perspetiva de gestão ao nível do povoamento optar, sempre que se revelar 

favorável, 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. 

4. Privilegiar os modelos de corte final salteados ou em faixas ou manchas, que 

promovam respetivamente, estruturas jardinadas e estruturas irregulares, uma vez 

que são os sistemas de condução de povoamentos que têm menos impactes 

negativos para a diversidade faunística relativamente às estruturas regulares; 

5. Os cortes únicos têm um papel importante quando o objetivo é a criação de habitat 

para as espécies com caráter pioneiro na sucessão. 

6. À escala típica do ordenamento florestal, considerar aumentar o “efeito de orla” pela 

forma de assentamento de cortes. 

7. Dependendo da escala da exploração florestal, manter e criar mosaicos de usos 

diferentes (agrícola, pastagem, floresta) e favorecer a diversidade da flora e da 

avifauna, ao nível do povoamento, deixando pequenas áreas não perturbadas de 

vegetação espontânea. 

8. Em áreas onde estejam assinaladas espécies protegidas, devem ser privilegiadas 

técnicas de mobilização do solo de incidência localizada aos locais onde são 

indispensáveis. 
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9. As operações de mobilização do solo, quando da plantação, devem ser descontínuas 

pois contribui para a diversidade de micro-habitats. 

10.  Quando as espécies protegidas assinaladas estejam dependentes de povoamentos 

florestais com árvores de elevada dimensão e idade, manter algumas árvores dessas 

árvores. Também será de manter algumas árvores mortas e troncos de madeira em 

decomposição no solo, para favorecer o desenvolvimento de micro habitats que 

servem de suporte a espécies de insetos, fungos, mamíferos e aves, sempre que não 

apresentem riscos fitossanitários; 

11. À escala da paisagem, intercalar plantações intensivas com outros tipos de 

povoamentos, com variedade de classes de idade, bem como com outros tipos de 

coberto, pois isso permite maior diversidade de plantas e animais. As revoluções 

curtas e um estrato arbóreo monoespecífico afetam a abundância relativa de espécies 

herbáceas e não só, e tem implicações na estrutura da comunidade. 

12. Manter sebes vivas, constituídas por espécies de plantas lenhosas e herbáceas 

autóctones, para abrigo e alimentação da fauna. 

13. Manter sobre o solo sobrantes lenhosos grosseiros – segmentos de troncos e ramos 

– que são geralmente removidos da estação quando se faz mobilização intensiva do 

solo pois isso favorece a abundância e riqueza de répteis, anfíbios e pequenos 

mamíferos, desde que cumprindo a legislação fitossanitária e DFCI aplicável. 

14. Fomentar as populações de presas naturais dos predadores com estatuto de 

conservação, através de gestão do habitat, repovoamentos, quando tal se justificar, 

e seu acompanhamento, monitorização da evolução de doenças, ordenamento da 

atividade cinegética em função da capacidade de produção das populações locais e 

das necessidades dos predadores. 

15. Manter os afloramentos rochosos, linhas de água de acesso mais difícil, ou encostas 

mais declivosas sem intervenção pois constituem um benefício para as populações 

animais e, sendo manchas de difícil tratamento, não justificam economicamente 

investimentos de outro tipo. 

16. Planear as intervenções florestais para os períodos menos críticos do ponto de vista 

da sobrevivência da fauna, como o da reprodução. 

17. Limitar, na instalação e condução dos povoamentos, as práticas de silvicultura 

intensiva mais perturbadoras do habitat às situações em que as espécies protegidas 

possam beneficiar de tais práticas. Por exemplo, a aplicação de cortes rasos com 

dimensões moderadas em grandes extensões florestadas pode potenciar a utilização 

dessas áreas como zona de caça por parte de aves de rapina e outros predadores. 

18. Manter parcelas com o mínimo de intervenção, limitado ao assentamento de cortes 

sanitários, numa percentagem razoável da propriedade florestal. 

19. As intervenções devem ser repartidas na área do povoamento e não devem incidir 

em parcelas contíguas. Quando tecnicamente adequado, a mobilização do solo nas 

plantações deve limitar-se à linha de plantação, mantendo a vegetação espontânea 

intacta nas entrelinhas. 
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 CONS22 – Conservação de núcleos florísticos de elevado valor natural 

1. Salvaguardar as áreas de maior interesse florístico, nomeadamente maciços de 

espécies arbóreas ou arbustivas autóctones, integrantes de ecossistemas florestais 

de elevado interesse biológico. 

2. Privilegiar sempre que possível a regeneração natural dos povoamentos florestais, 

outras formações lenhosas e herbáceas naturais. 

3. Deve manter-se o máximo de vegetação espontânea compatível com os objetivos 

do ordenamento, favorecendo por exemplo a manutenção de pequenas áreas não 

ordenadas onde a florestação seja tecnicamente difícil ou economicamente pouco 

promissora. 

4. Conservar e fomentar as espécies florestais autóctones e naturalizadas mais bem 

melhor adaptadas. 

5. Promover a gestão de matos compatível com a manutenção dos seus valores 

florísticos devendo proceder-se a controlos da vegetação por manchas ou faixas e 

não na totalidade. 

6. Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural climácica 

existentes que tenham sido destruídos pelo fogo. 

7. Tomar as medidas necessárias para prevenir, ou minimizar a severidade a 

ocorrência de incêndios que possam afetar os núcleos de vegetação natural 

climácica. 

8. Em núcleos de vegetação não arbórea de grande valor intrínseco, não expandir a 

área florestada 

9. Restringir as intervenções em redor dos núcleos de espécies com interesse para 

conservação. 

10. Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas. 

 CONS23 – Conservação e fomento de habitats para a fauna com valor de 

conservação 

1. Conservar as manchas florestais que constituam importantes locais de abrigo da 

fauna. 

2. Manter/criar corredores de vegetação entre as manchas de habitat mais favoráveis 

para a fauna. 

3. Manter bem conservadas as estruturas naturais de conexão, com particular ênfase 

para as linhas de água e respetiva vegetação ripícola, manchas de mato e estrato 

herbáceo espontâneos. As margens dos cursos de água devem ser objeto de 

atenção especial e as intervenções, a terem de se executar aí, devem ser 

cuidadosamente ponderadas. 

4. Promover a gestão de matos compatível com a manutenção dos seus valores 

faunísticos, envolvendo a pastorícia, a apicultura, os fogos controlados e a 

utilização para lenhas ou, quando se proceda a controlo de vegetação, fazê-lo por 

manchas ou faixas. 
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5. Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades e usos, 

oferecendo melhores condições de habitat, exceto quando estejam em causa 

espécies que necessitem de grandes áreas de habitat homogéneo. 

6. Preservar árvores produtoras de fruto pois isso vai favorecer populações de 

mamíferos e aves. 

7. A utilização de vedações, para efeito de proteção da regeneração natural, deve ser 

devidamente ponderada por poder constituir uma barreira à livre circulação dos 

animais e aos movimentos de dispersão. 

 CONS31 – Conservação de geomonumentos 

1. Deve fazer-se o acompanhamento das ações de florestação previstas de forma a 

evitar possíveis destruições de jazidas paleontológicas. 

2. Providenciar o levantamento dos geomonumentos, a fim de determinar o eventual 

impacte negativo das ações de florestação e implementar as medidas necessárias 

a eliminar ou minimizar esse impacte. 

3. Criar clareiras nas áreas abrangidas por geomonumentos e respetivas áreas de 

proteção. 

 RECR11 – Enquadramento em que a área florestal está inserida 

1. O arvoredo de enquadramento pode ser usado como cortina para diminuir o 

impacte visual das infraestruturas e para atenuar o ruído. 

2. Ao optar por povoamentos irregulares e mistos, as paisagens nas quais eles se 

integram ganham valor estético. No entanto, a introdução de padrões e variedades 

não implica, necessariamente, a plantação de espécies diferentes. Deve-se fazer 

variar a orla da floresta e a densidade dos povoamentos de acordo com a 

topografia, para quebrar a monotonia das estradas e orlas lineares. 

3. Nos povoamentos com orlas retilíneas, pode-se aproveitar a realização dos 

desbastes para redesenhar as orlas mais de acordo com a fisiografia da paisagem, 

tornando a inserção dos povoamentos esteticamente mais apelativa. 

4. Considerar o impacte ao nível da paisagem pelo tipo de exploração florestal 

(designadamente pelo tipo e forma dos cortes finais), pelos aceiros, pelas 

mobilizações e preparações do terreno e pelas vastas manchas uniformes 

monoespecíficas. 

5. Deve-se considerar a plantação de espécies de longa revolução, com diferentes 

opções de silvicultura, nas faixas mais próximas e visíveis, e que ocultem as faixas 

mais afastadas. 

6. Quando se trate de enquadrar com árvores uma construção ou um monumento, é 

preferível escolher espécies que chamem pouco a atenção, mas que se ajustem 

bem ao meio envolvente; 

7. É um bom princípio misturar espécies de folha persistente e de folha caduca. No 

entanto a mistura entre espécies com características diferentes resulta melhor, do 

ponto de vista estético, quando se estabelecem transições graduais, em vez de se 
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porem lado a lado exemplares que contrastem muito pelo porte, pela cor ou pela 

forma. 

8. É desaconselhado o uso de espécies reconhecidas como de baixa resistência ao 

vento em locais habitados ou de passagem de peões e viaturas, onde possam 

constituir risco para a segurança de pessoas e bens. 

9. Em torno dos aglomerados urbanos, os cortes finais devem ser sequenciados de 

forma a começar de trás para a frente dos aglomerados, dentro do exequível, para 

que as faixas da frente ocultem até ao máximo de tempo possível a intervenção. 

Quando esta faixa finalmente é cortada, serão revelados diferentes estágios de 

desenvolvimento. 

10. Em torno dos aglomerados urbanos devem ser acauteladas faixas de proteção 

contra a progressão de incêndios, respeitando nas suas dimensões e características 

a legislação em vigor nesta matéria. Utilizar, sempre que possível, espécies 

florestais de baixa inflamabilidade e poder calorífico. 

11. No enquadramento de zonas industriais, o arvoredo desempenha 

fundamentalmente os papéis de barreira visual e de filtro contra a poluição 

atmosférica, justificando a seleção de espécies caducifólias (mais resistentes à 

poluição), com crescimento rápido e copas profundas e densas. 

12. No enquadramento de vias de comunicação, cabe também às árvores um papel de 

fornecedoras de sombra, sobretudo durante o verão, justificando critérios de 

seleção idênticos aos enunciados no ponto anterior. 

13. Na instalação de arvoredo de enquadramento de vias de comunicação, devem ser 

respeitadas as distâncias e outras normas de segurança rodoviária recomendadas 

pela Prevenção Rodoviária Portuguesa. 

14. Quando em alinhamentos de enquadramento de vias de comunicação transitáveis 

por viaturas, mormente em articulação com zonas industriais acedidas por veículos 

pesados de transporte, deve ser acautelada a realização de podas de conformação 

que elevem as copas, de tal forma que não constituam obstáculo à circulação. 

15. Evitar a utilização de espécies produtoras de pólenes alergénicos – zambujeiro, 

ciprestes e choupos, por exemplo – nas vizinhanças imediatas de núcleos 

habitados, ou em locais de onde os ventos dominantes transportem os pólenes 

para aqueles núcleos. 

16. Os cortes finais em vez de serem geométricos devem seguir, sempre que possível, 

linhas naturais da paisagem e penetrarem na floresta envolvente, de modo a 

diminuírem o seu impacte visual negativo. 

17. Os cortes finais devem ser sequenciados de forma a começar de trás para a frente 

dos locais de visibilidade e acessibilidade, dentro do exequível, para que as faixas 

da frente ocultem até ao máximo de tempo possível a intervenção. Quando esta 

faixa finalmente é cortada, serão revelados diferentes estágios de 

desenvolvimento. 
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18. Em árvores de enquadramento, a execução regular de podas de manutenção 

constitui o nível mínimo de intervenção cultural desejável. 

 RECR12 – Salvaguarda do património arqueológico, arquitetónico e paisagístico 

1. Quando se encontram vestígios arqueológicos no local, deve-se providenciar o 

levantamento dos mesmos, a fim de determinar o eventual impacte negativo das 

ações de florestação e implementar as medidas necessárias a eliminar ou minimizar 

esse impacte, procedendo-se de acordo com o regime legal em vigor para a 

proteção do património; 

2. Os trabalhos arqueológicos carecem de autorização prévia das autoridades oficiais 

com tutela sobre esta matéria e os seus resultados são objeto de parecer 

vinculativo que pode levar à introdução de alterações ao projeto para o local, de 

modo a preservar ou a musealizar eventuais contextos/estruturas arqueológicas; 

3. Deve ser respeitada a zona de proteção dos marcos geodésicos legalmente 

estabelecida. A zona de proteção, que é determinada caso a caso, é constituída por 

uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio, pelo que as 

plantações, construções e outras obras ou trabalhos de qualquer natureza não 

podem impedir a visibilidade das direções constantes das respetivas minutas de 

triangulação. 

4. Preservar as paisagens características ou com valores tradicionais. 

5. Compatibilizar, sempre que possível, a ocupação e as atividades florestais com os 

pontos e linhas de contemplação da paisagem, para que não contribuam para uma 

desvalorização cénica da mesma. 

6. Procurar preservar zonas florestais sensíveis e de elevado valor na estruturação da 

paisagem, como por exemplo: formações climácicas; formações vegetais de 

elevada importância no suporte da fauna; matas predominantemente compostas 

por espécies florestais autóctones; áreas envolventes de endemismos da flora e de 

árvores ornamentais; 

7. Deve evitar-se que a expansão florestal altere paisagens de grande valor. A forma, 

a escala e a diversidade de padrões devem procurar refletir a forma da paisagem 

e os sistemas naturais. 

8. As infraestruturas em espaço florestal, nomeadamente aceiros, corta-fogos, 

caminhos florestais torres de vigia ou outras semelhantes, devem ser limitadas ao 

necessário a uma eficiência funcional e devem ser localizadas e projetadas tendo 

também em conta o seu impacto visual e estético. 

9. Na bacia visual de pontos importantes de contemplação da paisagem, devem ser 

evitadas manchas florestais na linha de festo pois cortam a linha do horizonte. 

10. No assentamento dos cortes e nas instalações de povoamentos, considerar o 

impacte ao nível da paisagem; 

11. Preservar as árvores classificadas pelo seu valor histórico, botânico ou paisagístico, 

pois é um meio de valorizar a oferta turística dos espaços florestais. 
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12. Nas proximidades das linhas de água principais, miradouros, conjuntos 

monumentais (arqueológicos, ex.) e outros locais com interesse turístico deve-se 

proceder a um arranjo paisagístico, com plantação de espécies florestais com valor 

ornamental. 

13. Usar a vegetação para reabilitar áreas degradadas, para ocultar áreas onde as 

visitas não são desejadas, como cortina para evitar impacte visual, e para atenuar 

o ruído. 

 ZSCE14 – Perigosidade de incêndio florestal 

 Silvicultura preventiva: 

1. Deverá ser favorecida a constituição de povoamentos de folhosas caducifólias, de 

preferência conduzidas em compassos apertados, sempre que as condições 

edafoclimáticas garantam o sucesso das arborizações. 

2. Estabelecer, no âmbito da instalação, dos tratamentos culturais, do corte e da 

regeneração dos povoamentos, um mosaico de povoamentos e no seu interior 

parcelas com diferentes idades, estruturas e composições, que garanta, a 

descontinuidade horizontal e vertical dos combustíveis e a alternância entre 

parcelas com diferente inflamabilidade e poder calorífico; 

3.  Nas ações de arborização, de rearborização e de reconversão florestal, respeitar 

as condicionantes legais em termos de extensão dos povoamentos florestais 

monoespecíficos e equiénios. 

4.  Entre as técnicas de intervenção no sobcoberto para interrupção da continuidade 

horizontal e vertical e diminuição das cargas de combustível estão a 

silvopastorícia, o fogo controlado, o corte da vegetação, a mobilização do solo e 

o uso de produtos fito-tóxicos. 

5. Deve evitar-se a intervenção no total da área do povoamento, por razões de 

proteção do solo contra os agentes erosivos, proteção à regeneração e 

conservação da biodiversidade. A intervenção localizada em faixas constitui uma 

solução mais operacional e economicamente mais vantajosa. 

6. A desmatação junto aos troncos das árvores aumenta a probabilidade de 

sobrevivência das árvores quer pelo aumento da dificuldade de propagação do 

fogo às copas, quer pela menor exposição das árvores ao calor libertado pela 

combustão nestas áreas. 

7. Ter presente que a realização de desramações poderá trazer vantagens não só ao 

nível da qualidade do material lenhoso produzido, como também ao nível da 

redução da probabilidade de ocorrência de fogos que afetam as copas, na medida 

em que quebra a continuidade vertical dos combustíveis. 

8. As intervenções no sobcoberto têm um efeito limitado no tempo, pelo que devem 

ser realizadas ciclicamente, em períodos mais ou menos longos, dependendo da 

velocidade de recuperação da vegetação. 
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 Gestão de Combustíveis: 

1. Todos os instrumentos de gestão florestal, como os PGF, deverão explicitar 

medidas de gestão de combustíveis e a sua integração e compatibilização com os 

esquemas superiores de organização e proteção dos espaços florestais, 

2. Nas explorações florestais, e dependendo da dimensão da mesma, estabelecer um 

mosaico de povoamentos e no seu interior parcelas com diferentes idades, 

estruturas e composições, que garanta, a descontinuidade horizontal e vertical dos 

combustíveis e a alternância entre parcelas com diferente inflamabilidade e poder 

calorífico; 

3. A dimensão das parcelas deverá variar entre 20 a 50 hectares, nos casos gerais, e 

entre 1 hectare e 20 hectares nas situações de maior perigosidade de incêndio. O 

seu desenho e localização devem ter em especial atenção o comportamento 

previsível do fogo, tendo presente o histórico local. 
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D CARTOGRAFIA 

1. Carta de Localização em Carta Militar  

2. Carta de Localização em Ortofotomapa  

3. Carta de Declives  

4. Carta de Exposições  

5. Carta de Condicionantes  

6. Carta de Ocupação do Solo 

7. Carta de Infraestruturas existentes  

8. Carta de zonamento funcional 

9. Carta de Compartimentação para Efeitos de Gestão – Unidades Operativas de Gestão 

10. Carta de Compartimentação para Efeitos de Gestão – Talhões 

11. Carta de Compartimentação para Efeitos de Gestão – Parcelar Florestal  

12. a 14. Cartas de Intervenções / Ações  
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E DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O PGF 
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F TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 


