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1. ENQUADRAMENTO 

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) foi aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho. O PSRN2000 constitui um plano sectorial e foi desenvolvido 

a uma macro-escala (1:100.000) para o território continental.  

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica do espaço Comunitário resultante da aplicação das 

Diretivas 79/409/CEE (Diretiva Aves) e 92/43/CEE (Diretiva Habitats), e tem por ”objectivo contribuir 

para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens no território europeu”. 

O território do concelho de Aljustrel está parcialmente integrada numa Área Classificada, 

designadamente a Zona de Proteção Especial de Castro Verde (PTZPE0046 – Decreto-Lei n.º 384-

B/99, de 23 de setembro). 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na redação conferida pelo Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, as formas de adaptação dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território existentes às condicionantes introduzidas pelo PSRN2000 são definidas neste Plano 

Sectorial, as quais estão previstas no n.º 4 do artigo 8.º do diploma acima mencionado, nos termos 

do n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro. 

Face ao exposto, o objetivo do presente documento é apresentar a forma como as orientações do 

PSRN2000 foram transpostas para o PDM de Aljustrel e avaliar a conformidade do PDM ao referido 

Plano. 

O documento encontra-se organizado da seguinte forma: 

 No capítulo 2 é apresentada a metodologia para a transposição das orientações do PSRN2000 

para o PDM; 

 No capítulo 3 é feita a identificação das orientações do PSRN2000 para a ZPE de Castro Verde 

e apresentada a síntese da caracterização efetuada no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel; 

 No capítulo 4 é apresentada a forma como foi feita a transposição das orientações e avaliada a 

conformidade; 

 No capítulo 5 são apresentadas as conclusões. 
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2. METODOLOGIA PARA A TRANSPOSIÇÃO DAS ORIENTAÇÕES  

A metodologia geral proposta pelo PSRN2000 para a integração das suas orientações em qualquer 

outro instrumento de gestão territorial, é apresentada no capítulo 7.3. do PSRN200  - “Metodologia 

de adaptação dos PEOT e PMOT”  transcreve-se de seguida de forma reduzida. 

“a) Transposição dos limites de Sítios e ZPE, para a respetiva escala de elaboração, devendo esse 

polígono ser vertido para a planta de condicionantes; 

b) Análise do conteúdo das fichas de Sítios e ZPE onde é efetuada uma caracterização genérica da 

área classificada e identificados os valores naturais (habitats e as espécies da flora e da fauna, dos 

anexos I e II da Diretiva Habitats, e espécies do anexo I da Diretiva Aves) que nelas ocorrem, com 

especial destaque para os valores naturais cuja relevância ao nível nacional e europeu foi 

determinante para a criação do respetivo Sítio ou ZPE; 

c) Aferição da informação cartográfica relativa à ocorrência e distribuição dos valores naturais 

constantes dos documentos de base do PSRN2000, para a respetiva escala de elaboração com 

base em cartografia com uma metodologia adequada à escala 1:25 000 ou maior (…)” 

“d) Fixada a informação sobre a existência de valores naturais, são aplicáveis a esses elementos as 

orientações de gestão determinadas pelo PSRN2000 para os respetivos valores, ou outras, que 

venham a ser identificadas e acordadas, de modo a garantir o cumprimento das disposições contidas 

no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de Fevereiro.(…)” 

“f) Os regulamentos dos PMOT estabelecem os parâmetros de ocupação e de utilização do solo, de 

modo a assegurar a compatibilização das funções de conservação, regulação com os usos 

produtivos, o recreio e o bem-estar das populações. Os relatórios dos PMOT e PEOT, na sua 

primeira revisão ou alteração posterior à aprovação do PSRN2000, devem especificar o 

cumprimento dos objetivos de conservação dos habitats e das populações das espécies em função 

dos quais os Sítios e ZPE foram classificados.(…)” 

No âmbito da Revisão do PDM de Aljustrel foi utilizada esta metodologia que se desenvolveu de 

acordo com os seguintes passos: 

 Análise das orientações de gestão do PSRN2000 aplicáveis à generalidade da ZPE e das 

medidas aplicáveis a habitats e espécies; 

 Identificação dos habitats presentes no concelho de Aljustrel; 

 Hierarquização das áreas prioritárias, no que se refere à conservação da natureza para o 

concelho; 

 Proposta de qualificação do solo rural: 

 Análise das medidas por habitat e consequente divisão em classes e categorias de espaço 

tendo em conta as orientações do Decreto regulamenta n.º 11/2009, de 29 de maio; 

 Desenvolvimento do Regulamento tendo em conta a transposição das orientações de gestão 

do PSRN2000. 
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3. ORIENTAÇÕES DE GESTÃO DO PSRN2000 E CARACTERIZAÇÃO  

3.1. ORIENTAÇÕES DO PSRN2000 PARA A ZPE DE CASTRO VERDE 

A ZPE de Castro Verde dispõe de uma área de 79.007,17 ha. Deste total, cerca de 9.219,565 ha 

estão inseridos no concelho de Aljustrel representando 12% da ZPE e abrangendo 20% da área do 

concelho. 

“A Região Biogeográfica é a mediterrânica, integra a área nuclear do “Campo Branco”, região de 

peneplanície vocacionada para a agricultura e pecuária extensiva, cujo habitat predominante incide 

em áreas agrícolas extensivas, desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva. Ocorrem também 

montados de azinho de densidade variável, charnecas dominadas por estevais e olivais tradicionais. 

Recentemente tem aumentado a área florestal devido a florestações recentes de pinheiro manso e 

azinho. As áreas agrícolas são exploradas num regime de rotação tradicional de parcelas de acordo 

com o seguinte esquema geral: 1º ano cereal primário (trigo) - 2º ano cereal secundário (aveia) - 3º 

ano pousio - 4º ano pousio, o qual é mobilizado no Outono para reinício do ciclo. Ocorrem variações 

a este esquema, nomeadamente no número de anos de pousio (o qual está dependente da 

fertilidade do solo). 

A pecuária tem também um carácter extensivo, com predominância histórica e atual de ovinos mas 

com um forte incremento atual de gado bovino. É a área mais importante em Portugal para a 

conservação da avifauna estepária, com destaque para a abetarda Otis tarda (Pinto et al., 2005) e 

para o francelho Falco naumanni, sendo o local mais importante no país para estas duas espécies. 

É também a principal área de reprodução do rolieiro Coracias garrulus em Portugal e onde ocorrem 

as maiores densidades nacionais de machos reprodutores de sisão Tetrax tetrax. Outras aves 

estepárias encontram aqui um dos seus principais redutos, é o caso do Cortiçol-de-barriga-preta 

Pterocles orientalis, da Calhandra-real Melanocorypha calandra, do Alcaravão Burhinus oedicnemus 

e do Tartaranhão-caçador Circus pygargus. 

A comunidade de aves invernantes é bastante diversificada, sendo de realçar a ocorrência em 

números elevados de Tarambola-dourada Pluvialis apricaria, de Abibe Vanellus vanellus, de 

Petinha-dos-prados Anthus pratensise de Laverca Alauda arvensis. É uma área de ocorrência 

regular de aves de presa invernantes como o Milhafre-real Milvus milvus, o Tartaranhão-cinzento 

Circus cyaneus e o Esmerilhão Falco columbarius. Apesar de não nidificarem são também 

ocorrências regulares o Abutre-preto Aegypius monachus e o Grifo Gyps fulvus. A elevada 

disponibilidade alimentar fomenta também a ocorrência de indivíduos não reprodutores de Águia-

real Aquila Chrysaetus , Águia-imperial Aquila adalberti e Águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus.” (in 

PSRN2000 Ficha da ZPE de Castro Verde, pp 4536- 345) 

As espécies de aves alvo das orientações de gestão no âmbito do PSRN2000  (aves do Anexo I da 

Directiva79/409/CEE e Migradoras não incluídas no Anexo I) são as seguintes: Milvus milvus; Circus 

cyaneus; Circus pygargus; Aquila chrysaetos; Aquila adalberti; Hieraaetus fasciatus; Falco 

naumanni; Elanus caeruleus; Grus grus; Tetrax tetrax; Otis tarda; Burhinus oedicnemus; Glareola 

pratincola; Coracias garrulus; Melanocorypha calandra; Calandrella brachydactyla; Pterocles 

orientalis; Passeriformes migradores de matos e bosques. 
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Outras Aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e Migradoras não incluídas no Anexo I são: Ciconia 

nigra; Ciconia ciconia; Netta rufina; Milvus migrans; Gyps fulvus; Aegypius monachus; Circaetus 

gallicus; Falco columbarius; Falco peregrinus; Coturnix coturnix; Himantopus himantopus; 

Charadrius dubius; Pluvialis apricaria; Vanellus vanellus; Streptopelia turtur; Clamator glandarius; 

Cuculus canorus; Otus scops; Bubo bubo; Caprimulgus ruficollis; Apus apus; Alcedo atthis; Merops 

apiaster; Galerida theklae; Lullula arbórea; Hirundo rústica; Hirundo daurica; Delichon urbica; Anthus 

campestris; Anthus pratensis; Cercotrichas galactotes; Luscinia megarhynchos; Oenanthe 

hispânica; Turdus philomelos; Turdus iliacus; Acrocephalus scirpaceus; Acrocephalus arundinaceus; 

Hippolais polyglotta; Sylvia undata; Sylvia cantillans; Sylvia hortensis; Oriolus oriolus; Lanius 

senator. 

Em termos de usos e ocupações, de acordo com o PSRN2000, destacam-se: áreas agro/ silvo/ 

pastoris (16,6%); Áreas agrícolas arvenses (70,1%); Áreas agrícolas arbóreo-arbustivas (1,7%); 

Matos e Pastagens naturais (7,2%); Floresta (3,2%); Zonas húmidas (0,6%); outros (áreas urbanas 

e industriais, áreas sem coberto vegetal) (0,5%). 

Estão referenciados 890,43 ha de pequenos regadios particulares. Esta ZPE confina com áreas de 

regadio do EFMA o que pode vir a condicionar o uso do regadio nas zonas contíguas. 

O PSRN2000 identifica os seguintes fatores de ameaça para a ZPE de Castro Verde (in PSRN2000 

Ficha da ZPE de Castro Verde, pp 4536- 347): 

 “O desaparecimento dos sistemas agrícolas extensivos; 

 A manutenção de uma agricultura extensiva baseada na cultura de cereais de sequeiro enfrenta 

vários problemas: 1) A baixa rentabilidade das explorações agrícolas obriga ao seu apoio 

mediante um sistema de subsídios, 2) Em terrenos menos produtivos, há um risco real de 

abandono agrícola, 3) A florestação de terrenos agrícolas em virtude de apoios comunitários 

bastante aliciantes, 4) a intensificação agrícola em terrenos mais produtivos, com 

desaparecimento da rotação tradicional, sobrepastoreio, instalação de regadios e vedações. 

 Outros fatores de ameaça prendem-se com a mortalidade de aves devido à rede de linhas de 

transporte de energia (instaladas e projetadas), desrespeito das atividades agrícolas pelo ciclo 

de vida das espécies, infraestruturas rodoviárias (projetadas e existentes) e perseguição direta 

(abate a tiro e colecionismo).” 

De acordo com o PSRN2000, “(…) as orientações de gestão para a ZPE de Castro Verde são 

dirigidas prioritariamente para a conservação das aves estepárias. Neste âmbito deverá ser 

encarada como fundamental a manutenção da cerealicultura extensiva em área aberta assente 

numa rotação cultural. Complementarmente, deverá ser assegurada a manutenção de manchas 

florestais de montado de sobro e azinho, particularmente as menos densas, e dos olivais 

tradicionais. Consequentemente, deverão ser viabilizados e disponibilizados mecanismos que 

promovam um desenvolvimento rural assente em práticas agrícolas e florestais extensivas, 

assegurando a conservação dos valores da ZPE de Castro Verde e a competitividade económica e 

social das atividades que a sustentam. 

Este conjunto de orientações deverá ser detalhado no instrumento de gestão da ZPE – o Plano 

Zonal de Castro Verde – que deve ser encarado como o instrumento de excelência para atingir os 

objetivos de gestão da ZPE e que deverá ser enquadrado de forma competitiva no universo dos 
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demais instrumentos de incentivos disponíveis.” (in PSRN2000 Ficha da ZPE de Castro Verde, pp 

4536- 347). 

As orientações para esta ZPE são as seguintes:  

 Agricultura e pastorícia: 

– Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos; 

– Incrementar sustentabilidade económica de atividades com interesse para a conservação; 

– Restringir uso de agro químicos /adotar técnicas alternativas; 

– Manter práticas de pastoreio extensivo; 

– Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas (Retardar a ceifa e corte de feno, 

interditar a lavra na primavera, manter lagoas temporárias por ordenamento de práticas 

agrícolas); 

– Condicionar o cultivo de lenhosas (Especificamente a expansão dos olivais, os pomares e as 

vinhas); 

– Manter olival tradicional existente. 

 Silvicultura: 

– Proibir a florestação (nas áreas abertas de características pseudo estepárias); 

– Condicionar a florestação (na área não abrangida pela medida anterior); 

– Impedir introdução sp não autóctones /controlar existentes (Refere-se especialmente a ações de 

florestação com eucalipto e outras espécies que não azinheira e sobreiro); 

– Manter / melhorar ou promover manchas de montado aberto (Refere-se a povoamentos com 

menos de 30% de cobertura, geralmente com uso agropastoril); 

– Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones (Refere-se a montados de azinho e 

sobro com mais de 30% de cobertura); 

– Adotar práticas silvícolas específicas (refere-se a áreas envolventes a locais de nidificação e 

dormitórios de aves); 

– Conservar sebes, bosquetes e arbustos (refere-se principalmente a faixas de vegetação 

associadas às linhas de água); 

– Interditar corte, colheita e captura de espécies (refere-se ao corte de árvores suporte de 

nidificação); 

 Construção e infraestruturas: 

– Condicionar a construção de infraestruturas; 

– Condicionar expansão urbano-turística; 

– Restringir construção de barragens em zonas sensíveis; 
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– Reduzir mortalidade acidental associada a linhas aéreas de transporte de energia. 

 Outros usos e atividades: 

– Implementar gestão cinegética compatível com conservação espécie; 

– Ordenar atividades de recreio e lazer; 

– Ordenar / Regulamentar a atividade de observação de espécies da fauna; 

– Condicionar o acesso; 

– Regular uso de açudes e charcas; 

– Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água; 

– Regular extração de inertes e minério; 

 Orientações específicas 

– Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a competição inter-específica; 

– Controlar efetivos de animais assilvestrados; 

– Criar novos locais de reprodução, conservar/recuperar os existentes. 

3.2. CARACTERIZAÇÃO EFETUADA NO ÂMBITO DOS TRABALHOS DE REVISÃO DO PDM 

3.2.1. Introdução 

Tal como apresentado na metodologia, foi necessário após a identificação das orientações de 

gestão, proceder à atualização e caracterização dos habitats constantes no município de Aljustrel. 

De seguida apresenta-se uma síntese dessa análise (para uma análise mais detalhada sugere-se a 

leitura dos elementos da Fase 1 dos estudos da Revisão do PDM). 

3.2.2. Habitats e Formações Vegetais 

A área de estudo está ocupada, principalmente por cultivos, seja de sequeiro ou de regadio, e 

montados de azinho (que pertencem a associação Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae) e 

de sobro (Myrto-Quercetum suberis e Sanguisorbo-Quercetum suberis). Estes últimos ocorrem 

naturalmente em algumas situações climaticamente mais favoráveis ou, principalmente, favorecidos 

pela ação do homem. 

As formações arbustivas dominantes na área de estudo, que ocorrem formando o sob-coberto dos 

montados ou nas áreas de cultivo abandonadas, caracterizam-se pela presença de esteva (Cistus 

ladanifer) e Genista hirsuta. 

As linhas de água do concelho de Aljustrel encontram-se, geralmente, muito degradadas, estando 

dominadas por juncais de Scirpus holoschoenus, Scirpus maritimus e Thypa dominguensis. No 

entanto, é de salientar a ocorrência de freixiais, salgueirais (Salix alba) e loendrais (Nerium oleander) 

na Ribeira do Roxo em bom estado de conservação. 
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A pastagem nos montados corresponde, potencialmente, ao habitat 6220* (Poo bulbosae-Trifolietum 

subterranei) embora o atual uso dos mesmos limite a ocorrência dos mesmos e favoreça o 

aparecimento de pastagens com um elevado número de espécies nitrófilas. 

Foram identificadas e cartografadas os seguintes tipos diferentes de habitats/formações vegetais, 

listados na Diretiva Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de fevereiro), outras tipologias antrópicas (Figura 3.1). 

 Planos de água: 

– Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition – 3150 

cartografados; 

 Linhas de água: 

– Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas 

ribeirinhas de Salix e Populus alba – 3280; 

– Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion – 3290;  

– Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion - 6420 Linhas de 

água; 

– Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) - 92D0; 

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

 Montados de Quercus spp. de folha perene - 6310; 

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

 Florestas de Quercus suber - 9330; 

 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia – 9340; 

 Cultivos e outras classes cartografadas: 

– Além dos habitats e formações vegetais naturais e seminaturais, foram cartografados os cultivos, 

divididos em diferentes classes, e as construções humanas: Eucalipto, Pinhal (normalmente de 

pinheiro-manso e, em grande das ocasiões, em plantações mistas com sobro), Regadio, Olival, 

Sequeiro, Vinha e Pomar. 
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Figura 3.1 - Habitats e formações vegetais do Concelho de Aljustrel 

 

A análise dos resultados que se apresentam no Quadro 3.1 relativos às áreas estimadas para cada 

uma das tipologias identificadas, permite concluir que: 

 Cerca de 60% da área do município está hoje ocupada por terrenos dedicados à agricultura de 

sequeiro, seguidas do olival e das culturas de regadio. Estas três classes ocupam cerca de 72% 

do território do concelho; 

 As áreas a que correspondem os habitats naturais representam apenas cerca de 26% da área 

total do concelho. Os montados, em todas as formas consideradas, ocupam uma área 

correspondente a cerca de 18% da área aqui em estudo; 

 As áreas de sequeiro estão menos fragmentadas do que aquelas onde os habitats naturais ou 

semi-naturais predominam. De facto, a classe com maior dimensão média das parcelas 

correspondem a culturas arvenses de sequeiro. 
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Quadro 3.1 - Habitats naturais / Formações vegetais e Áreas agrícolas, número e dimensão 
das parcelas e áreas 

Tipologias 
Habitats Naturais 

(código) 

Nº de 

parcelas 
Área (ha) 

Dimensão média 

das parcelas 

Naturais 

Montado de azinho 6310 305 3 767,42 12,35 

Azinhal 9340 5 21,99 4,40 

Montado de sobro 6310 320 2 628,44 8,21 

Sobreiral 9330 3 12,38 4,13 

Montado misto 6310 117 1 902,35 16,26 

Linha de água 
3280+3290+6420 + 92AO 

+92D0 
43 139,63 3,25 

Planos de água 3150 402 713,25 1,77 

Matagais  702 2 793,32 3,98 

Área parcial 11 978,82  

Antrópicas 

Eucalipto  222 1 200,95 5,41 

Olival  534 3 202,006 6,00 

Pinhal  99 621,58 6,28 

Pomar  78 80,10 1,03 

Regadio  168 2 008,89 11,96 

Vinha  41 120,09 2,93 

Sequeiro  113 27 478,94 243,18 

Área parcial 34 712,56  

3.2.3. Fauna – Reptéis e Anfíbios 

De acordo com Oliveira & Crespo (1989) e Araújo, et al (…) no concelho de Aljustrel poderão ocorrer 

34 espécies destes dois grupos, 13 de anfíbios e 17 de répteis.  

Nenhuma das espécies de anfíbios identificadas para a área de estudo possui estatuto de ameaça 

em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral, et al. 2005) 

estando oito destas espécies estão inseridas no anexo B-IV dos Decretos-Lei n.º 140/99 e n.º 

49/2005. 

Entre os répteis ocorrem duas espécies com estatuto de ameaça; o cágado-de-carapaça-estriada, 

classificado como Em Perigo, e a osga-turca, classificada como Vulnerável. Três das espécies de 

répteis estão inseridas nos anexos B-II e B-IV dos Decretos-Lei n.º 140/99 e n.º 49/2005 e duas 

outras apenas no anexo B-IV dos referidos Decretos-Lei. 
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Os habitats mais importantes para a generalidade das espécies de anfíbios são os charcos 

temporários, as charcas e pequenos açudes e as linhas de água, temporárias ou permanentes. A 

cartografia de ocupação do solo identifica a generalidade dos açudes e linhas de água.  

Na carta de habitats naturais e semi-naturais estas últimas são diferenciadas, tendo em atenção as 

formações vegetais predominantes. Os charcos temporários não possuem dimensão cartografável 

à escala de presente trabalho. 

Os répteis utilizam uma maior diversidade de habitats, incluindo os açudes e linhas de água, os 

montados, os prados e os afloramentos rochosos. A generalidade dos habitats utilizados por este 

grupo de espécies está cartografado na carta de ocupação do solo, com exceção dos afloramentos 

rochosos que não possuem dimensão cartografável à escala de trabalho. 

Nenhuma das espécies de anfíbios e répteis atribuídas à área do concelho é de conservação 

prioritária.  

De acordo com Araújo, et al (1997) o cágado-de-carapaça-estriada é raro na bacia do Sado não 

tendo sido selecionado nenhum local nesta bacia como prioritário para a conservação desta espécie. 

A conservação das espécies destes dois grupos passará pela definição das áreas mais importantes 

para a sua subsistência e pela definição de corredores que permitam a circulação de animais entre 

os núcleos mais importantes.   

3.2.4. Fauna – Aves 

De acordo com a informação disponível e as observações efetuadas, ocorrerão na área do concelho 

de Aljustrel 140 espécies de aves, sendo 74 residentes, 24 invernantes e 35 estivais. 

Seguindo a classificação do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal verifica-se que na área do 

concelho de Aljustrel ocorrerão 22 espécies de aves com estatuto de ameaça; 1 classificada como 

Criticamente ameaçadas, 6 como Em Perigo e 15 como Vulneráveis. 

Para além destas ocorrem ainda 11 espécies classificadas como Quase Ameaçadas e 6 para as 

quais a informação disponível é insuficiente. As restantes estão maioritariamente classificadas como 

tendo uma situação Pouco Preocupante (94) ou não foram avaliadas porque os critérios de 

classificação não se aplicam a espécies introduzidas. 

No conjunto das 134 espécies identificadas para a área de estudo ocorrem 33 que estão incluídas 

no anexo I da Diretiva Aves (anexo A-I dos Decretos-Lei n.º 140/99 e n.º 49/2005), sendo três de 

conservação prioritária: o peneireiro-das-torres, a abetarda e o sisão.  

O peneireiro-das-torres nidifica no interior do concelho, dentro dos limites da ZPE de Castro Verde. 

A sua população nesta Área Classificada está estimada em 324 casais, o que constitui 72% da 

população nacional. No interior dos limites do concelho existirão pelo menos duas colónias de 

peneireiro-das-torres. 

O território do concelho assume particular importância para as espécies estepárias, uma vez que 

suporta populações importantes no contexto nacional para as duas espécies; abetarda e sisão. 

De facto, de acordo com Silva & Pinto (2007) a população de sisão que utiliza a ZPE de Castro 

Verde está estimada em cerca de 3390 machos territoriais, o que representa 19,4% da população 
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nacional de machos territoriais, que foi estimada 17.515 machos territoriais. Esta estimativa da 

população teve como base as disponibilidades de habitats calculadas a partir do CORINE Land 

Cover (1990).  

Uma vez que foi produzida uma carta de ocupação do solo no âmbito da presente revisão do PDM, 

a população para a parte da ZPE e situada no interior do concelho foi novamente estimada tendo 

como base as áreas calculadas a partir da cartografia atualizada. 

Assim, temos que na zona do concelho de Aljustrel situada no interior da ZPE de Castro Verde e 

numa área limítrofe que apresenta características muito semelhantes foram cartografados 7 475 ha 

de áreas agrícolas de sequeiro com potencial para esta espécie. Tendo como referência o valor de 

densidade média estimada para esta ZPE (5,78 machos territoriais / 100 ha, Silva & Pinto 2006) 

teremos uma população de 432 machos territoriais nesta zona que inclui parte da ZPE e áreas 

limítrofes. Para além desta área mais favorável, identificaram-se mais 17 763 ha de culturas de 

sequeiro onde ocorrerão também sisões, mas com densidades mais reduzidas (de 1,42 machos 

territoriais/100 ha, Silva & Pinto 2006), pelo que a população de sisão nestas áreas poderá ser de 

cerca de 75 machos territoriais. No remanescente da área de sequeiro, situada no interior do 

perímetro de rega do Roxo, que ocupam 1 964 ha, a presença de sisão será apenas ocasional. Ou 

seja, no interior do concelho poderão ocorrer, em média, cerca de 507 machos territoriais, o que 

representa cerca de 2,9% da população nacional.  

A distribuição desta espécie faz-se pelas zonas sujeitas a um regime de exploração extensivo, com 

rotação entre cereal e pousio, tolerando a espécie a presença de árvores em densidades reduzidas.  

Ainda de acordo com Silva & Pinto (2007), as áreas de habitat potencial situadas no interior do 

concelho de Aljustrel suportarão populações de sisão com densidade média no período de Inverno 

e no período pós-nupcial. 

Pinto & Rocha (2006) estimaram a população de abetarda da ZPE de Castro Verde em 1093 

indivíduos, o que representa 78,5% da população nacional desta espécie.  

Os habitats com características de estepe suportam ainda outras espécies que se torna necessário 

realçar, tendo em conta o seu estatuto de conservação desfavorável, nomeadamente o tartaranhão-

caçadeiro, o cortiçol-de-barriga-negra, o alcaravão e a calhandra-real.  

Finalmente, entendeu-se que seria útil identificar as áreas do concelho que potencialmente 

assumirão maior importância para as populações de aves em geral.  

Deste modo, com base no conhecimento da ecologia das espécies e em observações efetuadas no 

terreno fez-se uma alocação das espécies aos diferentes habitats. Em resultado desta atribuição de 

habitats preferenciais a cada uma destas espécies foi possível identificar os habitats que assumem 

maior importância para a comunidade de aves que utiliza o território do concelho.  

Os montados e os montados dispersos suportam as comunidades mais diversificadas, 64 e 66 

espécies respetivamente, seguidos das culturas de sequeiro, com 54 espécies, e dos matos, com 

45 espécies. 

No entanto, se se considerar apenas as espécies com estatuto de conservação desfavorável em 

Portugal, classificadas como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulneráveis, verifica-se que as 
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culturas de sequeiro suportam populações de 14 espécies com estatuto de ameaça, enquanto que 

os montados dispersos albergam 8 espécies. Os planos de água suportam sete espécies com 

estatuto de ameaça, as linhas de água e respetivas galerias ripícolas cinco espécies, as zonas de 

regadio e os montados quatro espécies, os matos três espécies e a vinha apenas uma espécie. As 

áreas urbanas, o olival, o eucaliptal e as zonas agrícolas não diferenciadas não suportam 

populações de aves com estatuto de ameaça.  

3.2.5. Fauna – Mamíferos 

De acordo com a informação publicada disponível, nomeadamente em Mathias (1999) e nas 

observações efetuadas no terreno, no território do concelho de Aljustrel deverão ocorrer pelo menos 

27 espécies de mamíferos. 

Seis destas espécies apresentam estatuto de ameaça em Portugal, estando todas cinco 

classificadas como Vulneráveis e uma como Criticamente em Perigo no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral, et al. 2005). No que respeita ao estatuto de conservação no 

contexto da União Europeia há a assinalar a presença de sete espécies que estão incluídas nos 

anexos B-II e B-IV (Decreto-Lei n.º 140/99 e Decreto-Lei n.º 49/2005). 

A informação disponível relativamente ao rato de Cabrera sugere que esta espécie deverá ocorrer 

em toda a extensão do concelho.  

Uma vez que não foram efetuados levantamentos dirigidos para a deteção das espécies deste grupo 

faunístico não é possível cartografar a sua distribuição. No entanto, tendo em atenção as 

características das espécies presentes, pode dizer-se que as áreas mais importantes para a 

comunidade de mamíferos serão as áreas de montados, aquela onde subsistem as culturas 

extensivas de cereais de sequeiro e as galerias ripícolas / linhas de água.  

No caso particular da lontra, de acordo com a informação disponível, a espécie distribui-se por toda 

a bacia do Sado, dentro dos limites do concelho. 

Tal como no caso dos répteis e anfíbios, a conservação das espécies deste grupo passará pela 

definição das áreas mais importantes para a sua subsistência e pela definição de corredores que 

permitam a circulação de animais entre os núcleos mais importantes.  

3.3. SÍNTESE CONCLUSIVA  

Da análise efetuada verifica-se no concelho de Aljustrel a área da ZPE constitui uma área com 

bastante relevância para a conservação de espécies sendo que os montados e os montados 

dispersos bem como as culturas de sequeiro suportam as comunidades mais diversificadas 

essencialmente de aves. No que se refere à conservação das espécies de mamíferos, répteis e 

anfíbios, a sua conservação passará pela definição das áreas mais importantes para a sua 

subsistência e pela definição de corredores que permitam a circulação de animais entre os núcleos 

mais importantes.   
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4. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PDM EM RELAÇÃO AO PSRN2000 

4.1. INTRODUÇÃO 

No ordenamento do território conjugam-se elementos relacionados com a afetação de espaços a 

determinados usos e objetivos com as condicionantes de ocupação estabelecidas legalmente. 

Assim, o modelo de ordenamento baseia-se em duas plantas que se sobrepõem fornecendo 

informação complementar sobre as possibilidades de uso e ocupação do território. 

Na Planta de Condicionantes representam-se os espaços cuja transformação de uso é condicionada 

pela legislação em vigor, destacando-se no âmbito do presente documento a identificação da ZPE 

de Castro Verde.  

A Planta de Ordenamento constitui uma proposta de ocupação do território em termos de usos 

dominantes, contemplando os usos atuais e os que se propõem para o futuro. A ocupação dos 

espaços definidos na Planta de Ordenamento está sempre sujeita às regras associadas às 

condicionantes legais. Deste modo, o território municipal é classificado de acordo com determinados 

usos, embora a ocupação específica associada a cada uso tenha sempre que ser confrontada com 

as condicionantes existentes. 

A Carta de Estrutura Ecológica Municipal identifica os espaços que têm como objetivo a valorização 

e proteção dos “habitats” naturais e da paisagem, assim como a manutenção das funções e 

equilíbrio ecológico do território, bem como os espaços necessários ao equilíbrio do sistema urbano 

Deste modo, o modelo de organização territorial traduz-se fundamentalmente na Planta de 

Ordenamento, a qual apresenta as localizações recomendadas para as diversas atividades ou 

funções do território municipal. A Planta de Condicionantes é um instrumento de apoio à gestão da 

ocupação dos espaços, incidindo apenas sobre os que têm condicionamentos legais. 

Ao zonamento, constante nos diversos elementos gráficos do PDM corresponde um conteúdo 

regulamentar com o objetivo de salvaguarda dos valores de conservação. De seguida detalha-se a 

forma como o PSRN2000 foi transposto para os diversos elementos que constituem o PDM de 

Aljustrel, designadamente:  

 Cartografia e correspondência com o Regulamento; 

 Programa de Execução. 

4.2. CARTOGRAFIA E REGULAMENTO 

Dos elementos cartográficos que constituem o PDM destacam-se: 

 A Planta de Ordenamento na qual a área da ZPE foi classificada como “Espaços Naturais” e na 

qual as áreas de montado foram identificadas para a totalidade do concelho; 

 A Planta de Condicionantes onde se apresenta a delimitação da ZPE e são representadas as 

áreas de montado e/ou azinho; 
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 A Carta da Estrutura Ecológica Municipal (EEM) que diferencia a “Área agroflorestal” e a “Área 

Aberta” em ZPE, na medida em que constituem habitats com regras de gestão específicas, tal 

como se descrevem de seguida. 

Para avaliar a incidência das orientações de gestão definidas no PSRN2000 (apresentadas no 

Capitulo 3.1 do presente documento) foi criada uma matriz, Quadro 3.1, na qual se apresenta: 

 Na coluna (1), as Orientações de gestão constantes no PSRN2000; 

 Na coluna (2), a forma como as mesmas foram transpostas para o PDM, sendo que esta 

transposição pode ser efetuada mediante: 

– A definição de objetivos para determinadas áreas; 

– A definição de atividades interditas; 

– A definição de atividades sujeitas a parecer da Entidade com tutela na conservação da natureza 

e da biodiversidade. 

 Na coluna (3) os artigos do Regulamento que salvaguardam as orientações; 

 Na coluna (4) as áreas identificadas na Carta da EEM onde se aplicam as orientações: 

– Geral: se aplicável à totalidade da ZPE; 

– Área agroflorestal se aplicado às áreas como tal definidas na Carta EEM; 

– Área aberta se aplicado às áreas como tal definidas na Carta da EEM. 

Quadro 3.2 – Matriz com a transposição das orientações de Gestão do PSRN2000 para o Regulamento 
do PDM 

* Espaços Naturais representados na Planta de Ordenamento. 

** Área aberta e área agro-florestal representadas na carta da Estrutura Ecológica Municipal. 

Orientações de gestão (OG) 
Transposição das OG para 

Regulamento 

ZPE CV 

Geral 

* 

 

Área 

aberta

** 

Área 

agro-

florestal

** 
Redação N.º 

A
g

ri
c
u
lt
u

ra
 e

 P
a
s
to

rí
c
ia

 

Assegurar a manutenção 
de usos agrícolas 
extensivos (promover a 
cerealicultura extensiva, 
assegurar mosaico, 
condicionar a intensificação 
agrícola) 

Ato interdito: Implementação de 
culturas permanentes, arbóreas 
ou arbustivas, nomeadamente 
de olivais e vinhas, bem como 
de culturas hortícolas  

Art. 36.º, 
n.º 4 – a) 

Art. 36.º, 
n.º 5 – a) 

 

 

 

 

x X 

Ato interdito ou condicionado: 
Implementação ou reconversão 
de culturas através do recurso à 
rega 

Art. 36.º, 
n.º 4 – c) 

Art. 36.º, 
n.º 5 – b) 

Art. 36.º, 
n.º 6 – i) 

x x X 

Incrementar 
sustentabilidade 
económica de atividades 

O facto de se permitir indústrias 
relacionadas com o uso 
sustentável do montado;  

Art. 36.º, 
n.º 6 – d) x   
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Orientações de gestão (OG) 
Transposição das OG para 

Regulamento 

ZPE CV 

Geral 

* 

 

Área 

aberta

** 

Área 

agro-

florestal

** 
Redação N.º 

com interesse para a 
conservação 

ato sujeito a parecer: “A 
instalação de unidades 
agroindustriais, desde que 
relacionadas com o 
aproveitamento de fins múltiplos 
do montado” 

Restringir / condicionar uso 
de agro-químicos/adotar 
técnicas alternativas 

Objetivo: 

O uso restritivo de agroquímicos 
sobre as espécies e habitats e 
no ambiente de forma geral, de 
modo que, tendo em conta os 
efeitos do uso, sempre que 
possível devem ser adotadas 
técnicas alternativas  

Art. 35.º, 
n.º 2 – g) 

x   

Manter práticas de 
pastoreio extensivo 

Ato condicionado: Instalação ou 
alteração das explorações 
pecuárias mesmo quando em 
sistema extensivo 

Art. 36.º, 
n.º 6 – h) 

x   

Outros condicionamentos 
específicos a práticas 
agrícolas (retardar a ceifa, 
… manter lagoas 
temporárias por 
ordenamento de práticas 
agrícolas) 

Promoção de um conjunto de 
atos e atividades 

Art. 36.º, 
n.º 2 

x   

Condicionar o cultivo de 
lenhosas (especificamente 
a expansão dos olivais, 
pomares e vinhas) 

Ato interdito: Implementação de 
permanentes, arbóreas ou 
arbustivas, nomeadamente de 
olivais e vinhas, bem como de 
culturas hortícolas  

Art. 36.º, 
n.º 4 – a) 

Art. 36.º, 
n.º 5 – a) 

 

 x x 

Manter olival tradicional 
existente 

Ato condicionado: 
Implementação ou reconversão 
de cultivo através do recurso à 
rega 

Art. 36.º, 
n.º 6 – i) 

 
x   

S
ilv

ic
u
lt
u

ra
 

Tomar medidas que 
impeçam a florestação (nas 
áreas abertas de 
características 
pseudoestepárias) 

Ato interdito: Implementação de 
novos povoamentos florestais 

Art. 36.º, 
n.º 4 – b) 

  X  

Condicionar a florestação 
(na área não abrangida 
pela medida anterior) 

Ato condicionado: Alterações do 
uso do solo ou modificações do 
coberto vegetal resultantes de 
alteração entre tipos de uso 
agrícola e florestal (…) 

Art. 36.º, 
n.º 6 – g) 

 x   
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Orientações de gestão (OG) 
Transposição das OG para 

Regulamento 

ZPE CV 

Geral 

* 

 

Área 

aberta

** 

Área 

agro-

florestal

** 
Redação N.º 

Impedir introdução de 
espécies não autóctones 
/controlar as existentes 
(refere-se especialmente a 
ações de florestação com 
eucalipto e outras espécies 
que não azinheira e 
sobreiro) 

Ato interdito: A introdução de 
novos povoamentos florestais 
cuja espécie que não azinheira e 
sobreiro (não inclui a 
reconversão de áreas pré-
existentes) 

Art. 36.º, 
n.º 3 – c) 

x   

Manter/melhorar ou 
promover manchas de 
montado aberto (refere-se 
a povoamentos com menos 
de 30% de cobertura, 
geralmente com uso agro-
pastoril) 

Serão integrados em área 
aberta/ área pseudoestepária 

Ato interdito: Implementação de 
culturas permanentes, arbóreas 
ou arbustivas, nomeadamente 
de olivais e vinhas, bem como 
de culturas hortícolas  

Art. 36.º, 
n.º 4 – a) 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ato interdito: Instalação de 
novos povoamentos florestais 

Art. 36.º, 
n.º 4 – b)  

X 

 
 

Ato interdito: Implementação ou 
reconversão de culturas através 
do recurso à rega, com 
excpeção de cereais, prados e 
co-associações de leguminosas 
e gramíneas 

Art. 36.º, 
n.º 4 – c) 

 
X 

 
 

Conservar / recuperar 
povoamentos florestais 
autóctones (refere-se a 
montados de azinho e 
sobro com mais de 30% de 
cobertura) 

Ato interdito: Implementação de 
culturas permanentes, arbóreas 
ou arbustivas, nomeadamente 
de olivais e vinhas bem como de 
culturas hortícolas 

Art. 36.º, 
n.º 5 – a) 

  x 

Ato interdito: Implementação ou 
reconversão de cultivo através 
do recurso à rega 

Art. 36.º, 
n.º 5 – b)   x 

Adotar práticas silvícolas 
especificas (no caso das 
ZPE’s refere-se a áreas 
envolventes a locais de 
nidificação e dormitórios de 
aves) 

Refere-se à 
afetação/perturbação das aves e 
enquadra-se mais na emissão 
de pareceres. 

Objetivo: Adoção de práticas 
silvícolas adequadas à 
conservação de cada habitat e 
ao respeito pelos períodos mais 
vulneráveis do ciclo de vida das 
aves 

Art. 35.º, 
n.º 2 – f) 

x   
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Orientações de gestão (OG) 
Transposição das OG para 

Regulamento 

ZPE CV 

Geral 

* 

 

Área 

aberta

** 

Área 

agro-

florestal

** 
Redação N.º 

Conservar sebes, 
bosquetes e arbustos 
(refere-se principalmente a 
faixas de vegetação 
associadas às linhas de 
água) 

Objetivo: A 
conservação/manutenção da 
vegetação ribeirinha autóctone 
de modo a promover o 
estabelecimento de corredores 
ecológicos; 

Art. 35.º, 
n.º 2 – d) 

x   

Tomar medidas que 
impeçam o corte, a colheita 
e captura de espécies 
(refere-se ao corte de 
árvores suporte de 
nidificação) 

Ato condicionado: o corte de 
eucaliptos e bosquetes nas 
linhas de água 

Art. 36.º, 
n.º 6 – j) 

x   

C
o
n

s
tr

u
ç
ã

o
 d

e
 i
n

fr
a
e

s
tr

u
tu

ra
s
 

Condicionar a construção 
de infraestruturas 

Ato interdito: A instalação de 
unidades de produção de 
energia, designadamente 
térmica e aerogeradores com 
potência unitária superior ou 
igual a 300 kV 

Art. 36.º, 
n.º 3 – f) 

x   

Ato condicionado: A instalação 
de infraestruturas de eletricidade 
e telefónicas, de 
telecomunicações, de 
aproveitamento e produção 
fotovoltaica (Adaptação da 
alínea h) do DL49/05), com 
alínea de exceção para 
aproveitamentos e produção de 
energia fotovoltaica com uma 
superfície inferior a 26m2 

Art. 36.º, 
n.º 6 – f) 

x   

Condicionar expansão 
urbano-turística 

Ato condicionado: A instalação 
de novos empreendimentos de 
turismo (…) 

Art. 36.º, 
n.º 6 – a) x   

Ato interdito: (…) os 
estabelecimentos hoteleiros são 
interditos em Rede Natura 

Art. 22.º, 
n.º 2 - e) x   

Ato condicionado: (…) os 
Parques de Campismo e 
Caravanismo, sempre que 
recaiam em Rede Natura 2000, 
devem ser sujeitos a avaliação 
de incidências ambientais 

Art. 22.º, 
n.º 2 - f) 

x   

Ato condicionado: Construção 
de inatalações de observação e 
de apoio a visitantes (…) 

Art. 36.º, 
n.º 6 – b) x   
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Orientações de gestão (OG) 
Transposição das OG para 

Regulamento 

ZPE CV 

Geral 

* 

 

Área 

aberta

** 

Área 

agro-

florestal

** 
Redação N.º 

Ato interdito: A criação de NDT 
nos espaços integrados em 
Rede Natura 2000 

Art. 36.º, 
n.º 3 – e) x   

Restringir construção de 
barragens em zonas 
sensíveis 

Ato condicionado: Alterações à 
morfologia do solo, com exceção 
das decorrentes da normal 
exploração agrícola, silvícola e 
pastoril, ” (igual à alínea d) do 
DL49); com exceção para as 
barragens com uma área de 
albufeira inferior a 5000m2 (…) 

Art. 36.º, 
n.º 6 – k)  

Art. 36.º, 
n.º 7 x   

Reduzir mortalidade 
acidental associada a 
linhas aéreas de transporte 
de energia 

Ato condicionado: A instalação 
de infraestruturas de eletricidade 
e telefónicas, de 
telecomunicações, de 
aproveitamento e produção 
fotovoltaica  

Art. 36.º, 
n.º 6 – f) 

x 

 

 

 

 

 

Ato condicionado em área 
aberta: A instalação de novas 
vedações 

Art. 36.º, 
n.º 8  x  

O
u

tr
o

s
 u

s
o
s
 e

 a
ti
v
id

a
d

e
s
 

Ordenar atividades de 
recreio e lazer 

Ato condicionado: A prática ou 
realização de atividades 
organizadas de recreio ou 
desportivas (adaptação da 
alínea i) em junção com o artigo 
11º do DL49, de modo a incluir 
as não motorizadas) 

Art. 36.º, 
n.º 6 – o) 

x   

Ato condicionado: A realização 
de atividades organizadas de 
observação de espécies da 
fauna 

Art. 36.º, 
n.º 6 – p) 

x   

Ordenar / regulamentar a 
atividade de observação de 
espécies da fauna 

Ato condicionado: A realização 
de atividades organizadas de 
observação de espécies da 
fauna 

Art. 36.º, 
n.º 6 – p) 

x   

Condicionar o acesso Ato condicionado: A abertura ou 
alargamento de vias de 
comunicação, bem como o 
asfaltamento de vias de 
comunicação pré-existentes; 

Art. 36.º, 
n.º 6 – q) 

x   

Regular uso de açudes e 
charcas 

Esta regulação é dirigida às 
espécies que podem usar estes 
planos de água como refúgio ou 
para beber, são pontos de água 
com utilização dinâmica, tem de 
ser protocolada com cada 
proprietário 
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Orientações de gestão (OG) 
Transposição das OG para 

Regulamento 

ZPE CV 

Geral 

* 

 

Área 

aberta

** 

Área 

agro-

florestal

** 
Redação N.º 

Monitorizar, manter / 
melhorar qualidade da 
água  

Ato interdito: O pastoreio numa 
faixa de 5 metros nas ribeiras do 
Louriçal e nos barrancos da 
Amendoeira e da Torre que lhe 
dão origem 

Art. 36.º, 
n.º 3 – i) 

x   

Objetivo: A monitorização, 
manutenção e melhoramento da 
qualidade da água através do 
tratamento dos efluentes 
domésticos, agrícolas, pecuários 
e industriais e controlo do 
despejo de efluentes não 
tratados e focos de poluição 
difusa 

Art. 35.º, 
n.º 2 – e) 

x   

Regular extração de inertes 
e minério 

Ato condicionado: Prospeção e 
pesquisa de recursos geológicos 

A extração de inertes está 
interdita enquanto não houver 
um plano específico a nível 
regional 

Art. 36.º, 
n.º 6 – l) 

x   

 

Criar novos locais de 
reprodução, conservar/ 
recuperar os existentes 

As obras de reconstrução, 
conservação, alteração de 
construções existentes não são 
sujeitas a parecer do ICNF com 
exceção dos locais onde 
existam colónias de morcegos 
ou ninhos de espécies 
ameaçadas tais como os montes 
que alberguem colónias de 
Falco naumanni 

Art. 36.º, 
n.º 6 – e) 

x   

 

De seguida apresenta-se a síntese das disposições apresentadas no Quadro 3.1. 

A ZPE de Castro Verde constitui a área mais importante em Portugal para a conservação da avifauna 

estepária, pelo que qualquer intervenção nos espaços naturais deverá ter em consideração os 

seguintes objetivos: 

 A manutenção da cerealicultura extensiva em área aberta assente numa rotação cultural; 

 A manutenção de manchas florestais de montado de sobro e azinho; 

 A manutenção dos olivais tradicionais; 

 A conservação/manutenção da vegetação ribeirinha autóctone de modo a promover o 

estabelecimento de corredores ecológicos;  
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 A monitorização, manutenção e melhoramento da qualidade da água através do tratamento dos 

efluentes domésticos, agrícolas, pecuários e industriais e controlo do despejo de efluentes não 

tratados e focos de poluição difusa; 

 A adoção de práticas silvícolas adequadas à conservação de cada habitat e ao respeito pelos 

períodos mais vulneráveis do ciclo de vida das aves 

 O uso restrito de agro-quimicos sobre as espécies e habitats e no ambiente de forma geral, de 

modo que, tendo em conta os efeitos do uso, sempre que possível devem ser adotadas técnicas 

alternativas. 

Nos Espaços Naturais, como tal definidos na Planta de Ordenamento aplica-se o regime associado 

à Rede Natura 2000. Assim, sem prejuízo da indicação das orientações de gestão, aplicáveis a toda 

a área da ZPE ou aos habitats aí representados prevê-se a promoção de um conjunto de atos e 

atividades, designadamente: 

 Regular a extração de inertes e minérios; 

 Retardar a ceifa e o corte de feno em habitats de estepes; 

 Regular o uso de açudes e charcas; 

 Adotar boas práticas agrícolas e promover as práticas que implicam uma menor utilização de 

fitofármacos; 

 Assegurar a ocorrência de mosaico de habitats nos habitats de estepe, através da integração de 

faixas não semeadas, e da integração de culturas de leguminosas na área de cerealicultura 

extensiva para alimentação da avifauna; 

 Manter olival tradicional existente; 

 Manter práticas de pastoreio extensivo em habitats de estepe; 

 Promover a cultura cerealífera extensiva; 

 Conservar sebes, bosquetes e arbustos na envolvente das linhas de água (galerias). 

Nos espaços naturais, são interditos os seguintes atos e atividades: 

 A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies vegetais ou animais 

sujeitas a medidas de proteção, incluindo a destruição de ninhos e a apanha de ovos e a 

perturbação ou destruição dos seus habitats, com exceção das ações levadas a efeito pelos 

organismos com competência em matéria de conservação da natureza e das ações de âmbito 

científico devidamente autorizadas pela entidade competente em matéria de conservação da 

natureza; 

 A introdução ou reintrodução de espécies não indígenas, animais ou vegetais, no estado 

selvagem, invasoras ou não, nomeadamente de achigã (Micropterus salmoides) entre outras; 

 A instalação de povoamentos florestais, cuja espécie não seja a azinheira ou o sobreiro (não 

inclui a reconversão das áreas pré-existentes); 

 O abate ou arranque de exemplares de quercíneas quando seja para conversão cultural; 
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 A criação de NDT nos espaços integrados na Rede Natura 2000; 

 A instalação de unidades de produção de energia, designadamente térmica e aerogeradores com 

potência unitária superior ou igual a 300kV; 

 A prática de atividades desportivas e recreativas suscetíveis de provocar poluição e ruído ou 

deteriorarem os valores naturais existentes; 

 A prática de atividades desportivas motorizadas fora das estradas e caminhos municipais, de 

arrifes ou dos aceiros; 

 O pastoreio numa faixa de 5 metros nas ribeiras do Louriçal e nos barrancos da Amendoeira e 

da Torre que lhe dão origem. 

No interior da ZPE foram identificadas, na Carta da Estrutura Ecológica Municipal, a área aberta 

bem como as áreas agroflorestais que detêm orientações específicas, apresentadas de seguida. 

Não foram cartografados charcos temporários dado a maior parte dos charcos temporários 

existentes no concelho de Aljustrel não terem dimensão cartografável à escala 1:25.000. De facto, 

a esmagadora maioria destes charcos terão dimensões inferiores a 0,25 ha. Adicionalmente, muitos 

dos charcos, particularmente os de menor dimensão, não serão visíveis em anos mais secos. Assim 

sendo qualquer cartografia de charcos a esta escala daria uma imagem errada da presença deste 

habitat no concelho, o que poderia prejudicar a sua conservação, pois a existência de uma carta 

definiria de forma incompleta os limites deste habitat. 

Na “Área Aberta”, com exceção das áreas onde já se encontrem instaladas culturas de regadio ou 

permanentes, ficam interditos os seguintes usos: 

 Implementação de culturas permanentes, arbóreas ou arbustivas, nomeadamente de olivais e 

vinhas, bem como de culturas hortícolas; 

 Instalação de novos povoamentos florestais; 

 Implementação ou reconversão de culturas através do recurso à rega, com exceção de cereais, 

prados e co-associações de leguminosas e gramíneas. 

Nas áreas de “Montado”, são interditos os seguintes usos: 

 Implementação de culturas permanentes, arbóreas ou arbustivas, nomeadamente de olivais e 

vinhas, bem como de culturas hortícolas; 

 Implementação ou reconversão de culturas através do recurso à rega. 

Identificadas as ações consideradas interditas por motivos de conservação da natureza, de seguida 

elencam-se as ações, atividades ou usos do solo, condicionados a parecer da entidade competente 

em matéria de conservação da natureza e ambiente: 

 A instalação de novos empreendimentos de turismo, respeitando o regime estabelecido para a 

instalação de empreendimentos turísticos isolados em espaço rural; 

 Construção de instalações de observação e de apoio a visitantes, desde que compatíveis com a 

promoção e preservação dos valores naturais, nomeadamente para fins sanitários e informativos; 
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 A construção de armazéns agrícolas; 

 A instalação de unidades agroindustriais desde que relacionadas com o aproveitamento de fins 

múltiplos do montado; 

 As obras de reconstrução, conservação e alteração de construções existentes nos montes que 

alberguem colónias de Falco naumanni ou que suportem abrigos de morcegos, identificados na 

carta da estrutura ecológica municipal; 

 A instalação de infraestruturas de eletricidade e telefónicas, de telecomunicações, de 

aproveitamento e produção fotovoltaica; 

 As alterações do uso do solo ou modificações do coberto vegetal resultantes de alteração entre 

tipos de uso agrícola e florestal, designadamente as culturas anuais de sequeiro, as culturas 

anuais de regadio, as culturas arbóreas/arbustivas permanentes, as florestas e os 

prados/pastagens; 

 A instalação ou alteração das explorações pecuárias mesmo quando em sistema extensivo; 

 A implementação ou reconversão de culturas através do recurso à rega; 

 O corte de eucaliptos e bosquetes no domínio hídrico; 

 As alterações à morfologia do solo, com exceção das decorrentes da normal exploração agrícola, 

silvícola e pastoril; 

 A prospeção e pesquisa de recursos geológicos; 

 O campismo e caravanismo fora dos locais destinados a esse fim; 

 O Sobrevoo por aeronaves com motor abaixo dos 1000 pés, salvo por razões de vigilância ou 

combate a incêndios e operações de salvamento; 

 A prática ou realização de atividades organizadas de recreio ou desportivas; 

 A realização de atividades organizadas de observação de espécies da fauna; 

 A abertura ou alargamento de vias de comunicação, bem como o asfaltamento de vias de 

comunicação pré-existentes. 

A instalação de novas vedações em área aberta deve obedecer às seguintes normas: 

 Deverá ser garantida uma altura máxima, em média de 1,20 metros, podendo ter como limite 

máximo a altura de 1,50 metros, devendo a distância média ao chão ser de 0,20 metros ou em 

alternativa, haver passagens que distem 250 metros entre elas, que tenham 1 metro de largura 

e 0.30 metros de altura (distância ao chão). 

 As áreas cercadas têm que ter uma área mínima de 15 ha, à exceção de currais, área social da 

exploração e unidades de produção com menos de 15 ha. 

 Não é aconselhável a instalação de cercas em zonas de parada nupcial das abetardas. 

 Considera-se exceção, a proximidade de aglomerados habitacionais e cercas que limitem vias 

de comunicação pavimentadas, em que esta pode ser colocada rente ao chão. 
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Estes espaços integram a Estrutura Ecológica Municipal, respeitando cumulativamente as 

disposições definidas para a mesma.  

4.3. PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

O programa de execução subjacente à implementação do PDM é definido a partir de um 

enquadramento que integra um conjunto de ações, medidas e projetos que pressupõem e 

contribuem, direta ou indiretamente, para a valorização do património natural e, consequentemente, 

para a gestão de habitats com vista à corporização de uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável. 

As ações que mais diretamente contribuem para a integração das orientações do PSRN2000 e que 

são aplicáveis a toda a Zona de Proteção Especial de Castro Verde (PTZPE0046), ou aos habitats 

aí representados, traduzem-se nas Medidas 1 a 4 propostas no âmbito da Intervenção Biofísica e 

Ambiental.  

Neste âmbito de intervenção, são também propostas medidas específicas para os charcos 

temporários (Medida 5), as áreas de montado (Medidas 7 a 11) e para as galerias (Medidas 12 e 

13). É ainda proposto o desenvolvimento de um conjunto de percursos de interpretação ambiental 

do concelho que tenham em atenção os valores naturais em presença (Medida 14), que deverá 

incidir sobre todo o concelho à exceção da área da ZPE, devendo, então, articular-se com Medida 

1 - Ordenar / regular a atividade de observação e fotografia da fauna (aplicável à ZPE). 

De seguida identificam-se as medidas propostas: 

 (F.1) Ordenar / regular a atividade de observação e fotografia da fauna 

 (F.2) Incrementar sustentabilidade económica de atividades de interesse para a conservação 

 (F.3) Implementar gestão cinegética compatível com a conservação das espécies 

 (F.4) Promover a cultura cerealífera extensiva e definir outros condicionamentos específicos de 

práticas agrícolas (retardar a ceifa e corte de feno, interditar a lavra na Primavera, manter lagoas 

temporárias por ordenamento de práticas agrícolas) 

 (F.5) Levantamento dos charcos temporários 

 (F.6) Monitorizar, manter/melhorar qualidade da água 

 (F.7) Caracterização dos montados 

 (F.8) Promover a regeneração natural das manchas de montado 

 (F.9) Promover o faseamento da mobilização do solo, dos cortes de mato e das podas ao longo 

de ciclos plurianuais de modo a manter sempre algumas áreas não intervencionadas nas 

manchas de montado 

 (F.10) Promover a aplicação de podas conservadoras que permitam o desenvolvimento de copas 

mas frondosas e com maior capacidade de produção de bolota 

 (F.11) Plano de Gestão Florestal 
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 (F.12) Promover a regeneração das galerias 

 (F.13) Promover a manutenção de uma faixa de proteção às galerias e linhas de água integradas 

na estrutura ecológica.  

 (F.14) Desenvolver um conjunto de percursos de interpretação ambiental do concelho que 

tenham em atenção os valores naturais em presença 
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5. CONCLUSÃO 

O PDM de Aljustrel, nas suas múltiplas componentes, mas com particular incidência ao nível das 

disposições regulamentares e da cartografia (ordenamento, estrutura ecológica municipal e 

condicionantes) e do programa de execução enquadra o disposto no PSRN2000 e contribui para a 

concretização dos objetivos associados à ZPE de Castro Verde. 

Face ao exposto, considera-se que os elementos que constituem a Revisão do PDM de Aljustrel 

estão conformes com o PSRN2000. 
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