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EDITAL 

CONSULTA PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO FLORESTAL DA TAPADA DA AJUDA 

 

António José Guerreiro de Brito, Presidente do Instituto Superior de Agronomia, faz saber que:  

Em cumprimento do n.º 1 e 2, do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2017, de 12 de junho e novamente alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de janeiro, é submetido a apresentação pública, do dia 

21 de abril de 2021 até ao dia 10 de maio de 2021, o Plano de Gestão Florestal (PGF) da 

Tapada da Ajuda. 

A Tapada da Ajuda situada na freguesia de Alcântara, Concelho de Lisboa, Distrito de Lisboa, 

possui uma área total de 100,2 hectares. A propriedade está inserida no Plano Regional de 

Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo, na sub-região homogénea Grande Lisboa, 

tendo como funções dos espaços florestais: a) função de investigação e ensino como principal 

e transversal a todos os espaços e usos do solo; b) função de recreio e de valorização da 

paisagem; c) função de proteção; d) função de conservação; e) função de produção. 

O PGF pode ser consultado durante o período acima referido no Conselho de Gestão do 

Instituto Superior de Agronomia, sito, na Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, no sítio 

eletrónico do ISA (www.isa.ulisboa.pt/organizacao/consultas-publicas/consulta-publica-do-

plano-de-gestao-florestal-da-ta) bem como no sítio eletrónico do ICNF 

(www.icnf.pt/florestas/pgf/pgfpublicitacao). 

Pode submeter as suas observações ou sugestões por escrito para a morada acima referida 

com indicação “PGF Tapada da Ajuda, Conselho de Gestão” ou pelo email 

pgftapada@isa.ulisboa.pt, sugerindo-se que utilize para o efeito a “ficha de participação” que 

poderá descarregar a partir do sítio eletrónico do ICNF. Pode ainda expor as suas sugestões 

diretamente no local de consulta no Instituto Superior de Agronomia.  

 

Lisboa, 13 de abril de 2021 

O Presidente do Instituto Superior de Agronomia 

 

 

(António Guerreiro de Brito) 
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