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I.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

VALE MOURO
Esta UG é constituída por 4 prédios rústicos com uma área
total 708,60 hectares. Localiza-se na região do Alto
Alentejo, distrito de Portalegre, concelho de Portalegre e
Arronches e freguesia de Alegrete e de Mosteiros.

OUTEIRO
Esta UG com um total de 178,63 hectares, encontra-se em
regime de arrendamento e faz parte integrante do Baldio
do Outeiro e Paradinha. Localiza-se na região de Trás-os-
Montes e Alto Douro, distrito de Bragança, concelho de
Bragança e freguesia de Outeiro.



I.2. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA
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VALE MOURO
Vale Mouro encontra-se, na sua maioria localizada
entre os 400 e os 550 metros, com predominância para
as altitude na classe de 450-500 metros.

OUTEIRO
A propriedade apresenta um relevo medianamente
acentuado e de nível submontano (entre 400 e 700
m), com altitudes que variam entre os 510 e os 700
metros.
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VALE MOURO
A propriedade apresenta declives moderadamente
acentuados a elevados (declives até 20%),
representando 69% da área. As áreas com declives
acentuados, superiores a 20%, são aproximadamente
222 hectares e localizam-se nas encostas das serras
dos Bastos e dos Almos.

OUTEIRO
30% da área total da propriedade apresenta declives
suaves inferiores a 10% e cerca de 49%, declives
medianamente suaves, ou seja, entre 10 a 20% Esta
topografia traduz as facilidades de aplicação de técnicas
de instalação e condução de povoamentos e de gestão
de combustíveis utilizando equipamentos mecânicos.
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VALE MOURO
As exposições apresentam uma distribuição repartida
entre os 4 pontos cardeais devido à própria orografia
do terreno, concretamente com as encostas das
serras do Bastos e do Almo nos limites norte e sul
respetivamente e também dos Altos dos Três
Chaparros e dos Três Termos.

OUTEIRO
Verifica-se na sua generalidade uma maior expressão
dos quadrantes virados a Este e a Sul (Figura 6). As
encostas viradas a Sudeste e Sudoeste são as que têm
maior expressão, representando 40% da área total da
área sob gestão.
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VALE MOURO
A propriedade localiza-se na rede hidrográfica do
Guadiana. É constituída por linhas de água
temporárias, da bacia hidrográfica da Ribeira de
Arronches, que pode eventualmente interromper o
seu curso nos anos de estação seca prolongada,
reduzindo-se a pequenos pegos de água.

OUTEIRO
A propriedade encontra-se localizada na Bacia
Hidrográfica do Douro, sendo de destacar algumas
linhas de água temporárias do Ribeiro da Paradinha
e do Ribeiro da Vila e também do Rio Maçãs,
localizadas na área de gestão
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VALE MOURO
Os solos mais representativos da área de estudo são os Solos
Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de
quartzodioritos ou rochas afins, os Litossolos dos Climas de
Regime Xérico, de xistos ou grauvaques e os Solos
Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Normais,
de material coluviado derivado de quartzitos e xistos não
básicos.

OUTEIRO
O solo mais representativo da propriedade são os
Leptossolos líticos êutricos associados a Luvissolos lépticos.
São solos pouco desenvolvidos, com rocha dura contínua a
partir de 25 cm ou menos da superfície do solo, com elevado
conteúdo de carbonato de cálcio, equivalente a mais de 40%
ou menos de 10% (em peso) de terra fina e cujo complexo de
troca apresenta uma saturação de bases superior a 50%.



I.2. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA
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A análise climática da área de estudo foi obtida com base nos dados das Normais Climatológicas publicados
pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), calculadas para a série de 30 anos (1981 – 2010).

VALE MOURO
A estação meteorológica de Portalegre regista
uma temperatura média anual de 15,7 ºC, sendo
Agosto o mês mais quente (24,1 ºC) e Janeiro o
mês mais frio (8,7 ºC). A precipitação média
anual é de 836 mm, sendo o mês de Agosto o
com menor pluviosidade (9 mm) e o mês de
Dezembro o com maior pluviosidade (128 mm).
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OUTEIRO
A estação meteorológica de Bragança regista
uma temperatura média anual de 12,7 ºC, sendo
Julho o mês mais quente (21,7 ºC) e Janeiro o
mês mais frio (4,5 ºC). A precipitação média
anual é de 773 mm, sendo o mês de Julho o com
menor pluviosidade (15 mm) e o mês de
Dezembro o com maior pluviosidade (122 mm).
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VALE MOURO
A lista de espécies que se segue foi baseada em pesquisa bibliográfica, nomeadamente as fichas de
caracterização dos Sítios de S. Mamede e Nisa/Lage da Prata, elaboradas pelo ICNB complementada por
levantamentos florísticos:

1. Quercus rotundifolia Lam. (azinheira)
2. Quercus suber L. (sobreiro)
3. Quercus pyrenaica (carvalho negral)
4. Arbutus unedo (medronheiro)
5. Armeria beirana Franco (armeria)
6. Carduus platypus Lange (cardo)
7. Cistus inflatus Pourr. ex Demoly (sanganho)
8. Cistus landanifer (esteva)
9. Ulex sp (tojo)
10. Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet (giesta-branca)
11. Erica scoparia L. (urze-das-vassouras)
12. Genista falcata Brot. (tojo-gadanho)

13. Lavandula luisieri (Rozeira) Rivas-Martínez
(rosmaninho)

14. Pyrus bourgaeana Decne. (pereiro-bravo)
15. Salix salviifolia subsp. australis Franco (salgueiro-

branco)
16. Daphne gnidium
17. Narcissus bulbocodium L.
18. Ruscus aculeatus L.
19. Sphagnum auriculatum Schimp.
20. Physospermum cornubiense
21. Euphorbia amygdaloides
22. Ruscus aculeatus
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OUTEIRO
A lista de espécies que se segue foi baseada em pesquisa bibliográfica, complementada por levantamentos
florísticos:

1. Quercus rotundifolia Lam. (azinheira)
2. Quercus suber L. (sobreiro)
3. Quercus pyrenaica (carvalho negral)
4. Arbutus unedo (medronheiro)
5. Quercus faginea (carvalho cerquinho)
6. Prunus avium (cerejeira brava)
7. Castanea sativa (castanheiro)
8. Fraxinus angustifolia (freixo)
9. Pyrus communis (pereira)
10. Cistus ladanifer (esteva)
11. Cistus populifolius (estevão)
12. Rubus ulmifolius (silvas)
13. Erica arborea (urze branca)
14. Erica australis (urze vermelha)
15. Pterospartum tridentatum (carqueja)
16. Daphne gnidium (trovisco)
17. Lavandula pedunculata (rosmaninho maior)

18. Lavandula stoechas (rosmaninho)
19. Salvia verbenaca (salva dos caminhos)
20. Genista florida (giesta)
21. Cytisus multiflorus (giesta branca)
22. Calluna vulgaris (torga)
23. Mentha pulegium (poêjo)
24. Dorycnium pentaphyllum ssp. transmontanum
25. Linaria coutinhoi
26. Alyssum pintodasilvae
27. Festuca duriotagana
28. Veronica micrantha
29. Antirrhinum lopesianum
30. Ruscus aculeatus (gilbardeira)
31. Anthyllis lusitanica
32. Narcissus triandrus



I.2. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA

Fauna

VALE MOURO
Identificaram-se as seguintes espécies de vertebrados, alguns de presença verificada e outros de presença
potencial:
• PEIXES - Boga-comum, Boga-de-boca-arqueada, Boga-do-Guadiana, Bordalo, Cumba, Saramugo.
• ANFÍBIOS – Lagarto-de-água, Rã-de-focinho-pontiagudo, Rela, Rela-meridional, Sapo-corredor, Sapo-
parteiro-comum, Sapo-parteiro-ibérico, Tritão-de-ventre-laranja.
• RÉPTEIS – Cágado-de-carapaça-estriada, Cágado-mediterrâneo, Cobra-de-ferradura, Cobra-de-pernas-
pendáctila, Lagarto-de-água, Lagartixa-ibérica.
• AVES - Abutre-do-egipto, Abutre-preto, Águia-calçada, Águia-cobreira, Águia-de-Bonelli, Águia-pesqueira,
Águia-real, Alcaravão, Arrabio, Bufo-real, Búteo-mouro, Calhandra, Cegonha-branca, Cegonha-preta, Chasco-preto,
Codorniz, Cotovia-pequena, Estorninho-malhada, Falcão-abelheiro, Falcão-peregrino, Felosa-do-mato, Frisada,
Galeirão, Garça-branca, Gralha-preta, Grifo, Grou, Guarda-rios, Marrequinha, Milhafre, Milhafre-real, Narceja-
comum, Narceja-galega, Noitibó-cinzento, Pato-real, Pato-trompeteiro, Perdiz-vermelha, Petinha-dos-campos,
Piadeira, Pombo-bravo, Pombo-torcaz, Rola-comum, Rolieiro, Tarambola-dourada, Tartaranhão-azulado,
Tartaranhão-caçador, Tartaranhão-ruivo-dos-pauis, Tordeia, Tordo-comum, Tordo-ruivo, Tordo-zornal, Zarro-
comum, Zarro-negrinha.
• MAMÍFEROS – Coelho-bravo, Javali, Lebre, Lontra, Morcego-de-ferradura-grande, Morcego-de-ferradura-
pequeno, Morcego-de-ferradura-mediterrânico, Morcego-de-ferradura-mourisco, Morcego-de-bechstein,
Morcego-rato-pequeno, Raposa, Rato-de-cabrera, Sacarrabos, Texugo.

Destas espécies destacam-se as que se encontram realçadas a amarelo por terem estatuto de Conservação
“Ameaçado” de acordo com o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal.
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Fauna

OUTEIRO
Identificaram-se as seguintes espécies de vertebrados, alguns de presença verificada e outros de presença
potencial:

• ANFÍBIOS - Lagartixa-do-mato, Rã-arborícola-europeia, Rã-de-focinho-pontiagudo, Rã-ibérica, Rã-verde,
Sapo-corredor, Sapo-de-unha-negra, Sapo-parteiro-comum, Sapo-parteiro-ibérico, Tritão-marmoreado.

• RÉPTEIS – Cágado, Cágado-de-carapaça-estriada, Cobra-ferradura.

• AVES - Abutre-do-egito, Açor, Águia-cobreira, Águia-de-Bonelli, Águia-real, Bufo-real, Calhandrinha,
Cegonha-preta, Chapim-real, Chapim-carvoeiro, Chapim-de-poupa, Codorniz, Coruja-do-mato, Cotovia-dos-
bosques, Cotovia-escura, Grifo, Milhafre-preto, Milhafre-real, Perdiz vermelha, Pombo-torcaz, Rola-comum,
Tartaranhão-caçador, Tordo-comum, Tordoveia

• MAMÍFEROS – Coelho, Esquilo-vermelho, Gineta, Javali, Lebre, Lobo-ibérico, Lontra, Morcego-de-água,
Morcego-de-ferradura-grande, Morcego-de-ferradura-pequeno, Morcego-hortelão, Morcego-negro, Morcego-
pigmeu, Raposa, Rato-cego, Rato-de-cabrera, Sacarrabos, Tourão, Toupeira-da-água.

Destas espécies destacam-se as que se encontram realçadas a amarelo por terem estatuto de Conservação
“Ameaçado” de acordo com o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal.
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VALE MOURO
Na área de trabalho temos os
seguintes habitats classificados:
6310 – Montados de Quercus spp.
de folha perene
5330 – Matos Termo mediterrânicos
ou matos pré desérticos
4020 – Charnecas húmidas
atlânticas temperadas de Erica
ciliaris e Erica Tetralix
4030 – Charnecas secas europeias
92A0 – Florestas de Salix alba e
Populus alba
91E0 – Florestas aluviais de Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior
3280 - Cursos de água
mediterrânicos permanentes da
Paspalo-Agrostion com cortinas
arbóreas ribeirinhas de Salix e
Populus alba.
3290 - Cursos de água
mediterrânicos intermitentes da
Paspalo-Agrostion

Habitats

Apesar de não haver registo cartográfico pelas entidades oficiais, está
assumido pela gestão e confirmado pelo ICNF a presença dos habitats:
6420 – Pradarias húmidas mediterrâneas de ervas altas da Molino –
Holoschoenion
8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo seleranthion ou
da Sedo albi-veronicion
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VALE MOURO
A herdade de Vale de Mouro, devido ao tipo de
vegetação e orografia apresenta riscos de incêndio
elevados e muito elevados nos locais onde estão
presentes os povoamentos de pinheiro bravo e
eucalipto, nas zonas de vales apresenta riscos
baixos.
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OUTEIRO
A maior parte da área da propriedade apresenta um
risco de incêndio elevado a muito elevado. Deste
modo a existência de uma silvicultura cuidada, rede de
FGC e mosaicos de baixa combustibilidade, boas
acessibilidades e pontos de água assumem uma
particular importância na gestão deste património.



I.2. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA

Pragas, doenças e Infestantes

VALE MOURO
Pragas e doenças - Sobreiro
• Cobrilha da cortiça (Coroebus undatus Fab.)
• Cobrilha dos ramos (Coroebus florentinus

Herbst)
• Plátipo (Platypus cylindrus F.)
• Carvão do Entrecasco (Biscogniauxia

mediterrânea (de Not) Kuntze)

Pragas e doenças - Eucalipto
• Fungo do cancro do eucalipto (Botryosphaeria

dothidea)
• Broca do eucalipto (Phoracantha semipunctata),

Pragas e doenças - Pinheiro bravo
• Processionária do pinheiro (Thaumetopoea

pityocampa)

Infestantes
• Dois pequenos núcleos de Acácia mimosa

(Acacia dealbata Link.), localizados nas
imediações do prédio Rodeio

OUTEIRO
Pragas e doenças - Pinheiro bravo
• Processionária do pinheiro (Thaumetopoea

pityocampa)

Infestantes
• Bastantes exemplares de Espanta-Lobos

(Ailanthus altissima) junto aos caminhos
alcatroados da propriedade



I.3. REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS

Relativamente ao uso e fruição das propriedades, foram identificadas as restrições de utilidade pública que de
seguida se descrevem:

VALE MOURO
• Reserva Agrícola Nacional (RAN) - 78,86 ha (11,13 %)
• Reserva Ecológica Nacional (REN) - 400,02 ha

(56,45%)
• Rede Natura 2000 Sítio de São Mamede

(PTCON0007) - 708,55 ha (100%)
• Marco geodésico Almo à cota 584m e Bastos à cota

599m
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OUTEIRO
• Reserva Ecológica Nacional (REN) – 79,84 ha (45%)
• Rede Natura 2000 Sítio de Rio Sabor e Maças

(PTCON0021) - 31,48 ha (18%)
• Rede Natura 2000 ZPE de Rio Sabor e Maças

(PTZPE0021) - 98,65 ha (55%)
• Linha de Média Tensão – 1,18 ha (1%)



I.3. REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS

VALE MOURO
De acordo com o PROF do Alto Alentejo,
regulamentado pelo Decreto Regulamentar nº
37/2007 de 3 de Abril, as propriedades do presente
PGF, fazem parte da sub-região homogénea Serra de
São Mamede, que é caracterizada por ser uma sub-
região com elevado interesse ecológico, pelo facto
de cerca de 30% da zona estar incluída no Sítio da
Rede Natura 2000 de São Mamede.

A importância destas potencialidades e
condicionantes reflete-se na hierarquização das
funções desta sub-região, apresentando-se na
seguinte sequência:
1ª função: Conservação dos habitats de espécies da
fauna e da flora (Cs);
2ª função: Produção (Pd);
3ª função: Recreio, enquadramento e estética da
paisagem (Re).

As espécies florestais e respetivos modelos gerais de
silvicultura a incentivar e privilegiar na sub-região
homogénea Serra de São Mamede e que se
adequam à exploração são o sobreiro e o freixo.

En
q

u
ad

ra
m

e
n

to
 P

R
O

F

OUTEIRO
A região PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro
estabelece as orientações para a propriedade,
nomeadamente as sub-região homogéneas de Azibo-
Sabor (77% da área) e de Nogueira-Bragança (23%).

O PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro,
regulamentado pelo Portaria n.º 57/2019 de 11 de
fevereiro (período de vigência 20 anos), assume
como objetivo e promove como prioridade a defesa
e a proteção de espécies florestais que, pelo seu
elevado valor económico, patrimonial e cultural, pela
sua relação com a história e cultura da região, pela
raridade que representam, bem como pela sua
função de suporte de habitat, carecem de especial
proteção, designadamente:
a) Espécies protegidas por legislação específica:

i) Sobreiro (Quercus suber);
ii) Azinheira (Quercus rotundifolia);
iii) Azevinho-espontâneo (Ilex aquifolium);

b) Exemplares espontâneos de espécies florestais
que devem ser objeto de medidas de proteção
específica:

i) Carvalho-negral (Quercus pyrenaica);
ii) Carvalho-roble (Quercus robur);
iii) Teixo (Taxus baccata).
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Enquadramento Parque Natural da Serra de S. Mamede – VALE MOURO



I.3. REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS

Enquadramento no PMDFCI – VALE MOURO



I.3. REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS

Enquadramento no PMDFCI - OUTEIRO



I.4. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS

Infraestruturas florestais – VALE MOURO

A REDE VIÁRIA FLORESTAL 
existente na Herdade Vale de Mouro 

pode ser classificada de terceira 
ordem, uma vez que os caminhos tem 

uma largura de 3 a 4 metros, são na 
totalidade constituídos por terra 

batida e encontram-se 
maioritariamente em deficientes 

condições de circulação.

O comprimento total da rede viária 
interna é de 69,60 metros o que dá 

uma densidade de 98,2 m/ha, sendo 
esta considerada suficiente para a 

exploração em causa.

Segundo o PMDFCI, encontra-se 

definida uma FAIXA DE GESTÃO 
DE COMBUSTÍVEL, associadas à 
Rede Secundária, caraterizadas como 

faixa de proteção a aglomerados 
(edifícios em espaços rurais), definida 
por uma faixa envolvente ao casario 

da Herdade Vale de Mouro com 
largura mínima de 50 metros. Estão 

ainda abrangidas parte de duas faixas 
de proteção a aglomerados de 

edifícios e espaços rurais dispersos. 
Ao nível do PROF está definida uma 
FGC, associada à Rede Primária, no 
limite norte da propriedade Vale de 
Mouro, com largura de 100 metros

Existem 5 PONTOS DE ÁGUA com 
capacidade de retenção de água 

durante a estação seca e também dois 
tanques em betão que podem ser 
utilizadas por meios terrestres de 
prevenção e combate a incêndios, 

nomeadamente nas ações de 
vigilância e primeira intervenção por 
veículos ligeiros afetos às equipas de 

sapadores florestais afetas ao 
Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas, das associações de 
caçadores e proprietários florestais e 

equipas de primeira intervenção 
associadas às empresas de celulose.



I.4. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS

Infraestruturas florestais - OUTEIRO

O levantamento de toda a rede viária
existente permitiu identificar uma rede
de caminhos florestais com uma
extensão total aproximada de 19,28 km e
uma rede de trilhos com 13,55 km. Deste
modo, a densidade total de rede viária
na propriedade é de aproximadamente
184 m/ha. Os pontos de água
identificados, embora não estejam
localizados no interior da propriedade,
encontram-se muito próximos desta e
poderão garantir o abastecimento dos
equipamentos de combate em caso de
incêndio.
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Classificação funcional – VALE MOURO

FUNÇÃO PRODUÇÃO - As áreas
ocupadas com povoamentos
florestais mais direcionados para
uma gestão silvícola na lógica de
implementar medidas numa
função de produção, são
essencialmente as manchas
ocupadas por eucalipto e
pinheiro bravo

FUNÇÃO PROTEÇÃO E
CONSERVAÇÃO - As zonas de
conservação e proteção têm
dimensão considerável e
estendem-se a uma grande parte
do território da unidade de
gestão (montados, sobreirais e
galerias ripícolas), garantindo
assim a presença continuada de
espécies com estatutos de raras,
ameaçadas ou em perigo.



I.4. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS

Classificação funcional – OUTEIRO

FUNÇÃO PRODUÇÃO - a produção
de madeira corresponde a 92% (ou
seja 165 hectares) do total de
funções atribuídas aos espaços
florestais sob gestão, dos quais 95%
correspondem à produção de
produção de madeira de pinheiro
bravo para produção de lenho de
serração e de trituração.

FUNÇÃO CONSERVAÇÃO - As áreas
definidas com a função de
conservação dizem respeito às
clareiras no interior das plantações
que se encontram no momento
ocupadas por matos e pastagens
espontâneas, e alguma regeneração
natural e exemplares arbóreos de
pinheiro bravo, sobreiro, azinheira e
carvalhos.



I.5. PERFIL DAS ÁREAS ADJACENTES

VALE MOURO
No que respeita ao enquadramento sócio-económico no contexto das atividades desenvolvidas nas áreas
adjacentes à herdade de Vale de Mouro, importa referir que não existem incompatibilidades ou condicionantes
aos atos de gestão preconizados neste Plano de Gestão Florestal.

As ocupações e utilizações do solo não diferem
muito do que está presente na Unidade de
Gestão, sendo mais frequentes as ocupações
florestais de carácter mais produtivo, pinheiro
bravo e eucalipto, nos territórios mais serranos
a norte da propriedade (Cantos e Recantos e
Palmeiro) e a sul e oeste, onde os efeitos do
complexo serrano de São Mamede é menos
prenunciado as condições edafoclimáticas
propiciam os sistemas de montado de sobro,
olivais de pequena dimensão, os campos de
culturas agrícolas de sequeiro (Monte das
Feiteironas e Telhada). As localidades
envolventes, como, Vale de Cavalos, Besteiros
de Cima e Mosteiros tem uma grande parte das
suas populações residentes e ativas com
atividades laborais relacionadas com o setor
primário.



I.5. PERFIL DAS ÁREAS ADJACENTES

OUTEIRO
Na área do PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro verificaram-se grandes transições de uso e ocupação do solo
nos últimos quinze anos. As estimativas produzidas para estas transições que resultam da informação
disponibilizada no IFN6 para diferentes momentos, permitem obter uma visão da tendência de alterações de
uso e ocupação do solo.

De acordo com os resultados preliminares do 6.º Inventário Florestal Nacional (IFN6; ICNF, 2016), o uso do solo
designado Matos e Pastagens é o uso dominante no território do PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro (46%). O
uso Agricultura é a segunda classe de uso do solo com maior área, que representa 28 % da área total. Em
terceiro lugar com o uso Floresta, com 255.712 hectares, que representam 21 % da área total. Desta área 92%
diz respeito a povoamentos em pé, 7% povoamentos em regeneração e a restante área está classificada como
povoamentos ardidos e cortes únicos.

Os bosques de carvalho-negral (Quercus pyrenaica) são muito comuns nas serras de Trás-os-Montes, sendo o
carvalhal da serra de Nogueira uma das maiores extensões florestais desta espécie na Península Ibérica. Existem
também algumas manchas interessantes de carvalho-cerquinho (Quercus faginea), resultantes de regeneração
recente nos concelhos de Mogadouro, Macedo de Cavaleiros e Vimioso, em zonas de solos de pH básico.

Os pinhais não litorais, plantados para a produção de madeira e resina são muito comuns em todo o país,
constituindo uma das paisagens florestais mais comuns do Norte de Portugal. A plantação de pinheiro bravo
(Pinus pinaster) tornou-se comum nas zonas serranas durante o Estado Novo, especialmente nos baldios,
tornando comum a presença de uma espécie típica do litoral em zonas interiores. As plantações florestais de
pinheiro-bravo no PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro não correspondem a nenhum habitat do Anexo I da
Diretiva Habitats, já que as únicas formações enquadráveis desta espécie enquadráveis ocorrem em zonas
litorais sobre areias.
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II.1. OBJECTIVOS DE GESTÃO

VALE MOURO

Pretende-se que os objetivos específicos deste Plano de Gestão Florestal se desenvolvam com a finalidade de:
• Promover práticas de gestão multi-funcional com a otimização dos recursos naturais;
• A implementação continua do sistema de certificação da gestão florestal, assumindo o reconhecimento da

correta aplicação da boas práticas florestais em todos os momentos do ciclo produtivo dos produtos e serviços
gerados, garantindo o cumprimento de toda a legalidade afeta à operacionalidade da maquinaria envolvida, a
legislação do trabalho e aplicação das regras de higiene e segurança e sobretudo na utilização racional dos
recursos naturais para garantir a sua perpetuidade;

• Garantir a sustentabilidade económica da propriedade com a exploração responsável dos recursos florestais
• Promover o grau de coberto das áreas ocupadas por sobreiro através do aproveitamento da regeneração

natural;
• Manter e valorizar os valores naturais e relações ecológicas para aumento da biodiversidade;
• Promover ações que garantam a conservação e gestão de habitats adequados à preservação de espécies

ameaçadas.



II.1. OBJECTIVOS DE GESTÃO

OUTEIRO

Pretende-se que os objetivos específicos deste Plano de Gestão Florestal se desenvolvam com a finalidade de:
• Garantir a valorização económica, a conservação e a utilização sustentável dos recursos naturais que fazem

parte das áreas sob gestão, salvaguardando a sua biodiversidade;
• Adequar a gestão dos espaços florestais aos objetivos de conservação dos habitats, de fauna e da flora

classificados;
• Promover a gestão florestal sustentável e a certificação tanto da gestão florestal como dos produtos florestais;
• Defender e prevenir as áreas florestais sob gestão das ameaças que constituem os fogos florestais, as pragas, as

doenças e as invasoras lenhosas.



II.2. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS

VALE MOURO
Os sistemas florestais estão presente em 93% do território, sendo o género eucalipto (Eucalyptus globulus e
Eucalyptus maidenii), o mais representativo logo seguido pelo sobreiro onde aparece em regime de montado e
sobreiral. O sobreiro é também a espécie que vai regerando naturalmente nas atuais zonas de matos. Os
povoamentos com carácter produtivo, onde se englobam os povoamentos de eucalipto pinheiro bravo e freixo,
ocupam uma área muito significativa, cerca de 56% da áreas em gestão. A monitorização do crescimento e da
dinâmica da floresta terá uma periodicidade entre 3 e 5 anos.
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II.2. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS

OUTEIRO
A propriedade encontra-se essencialmente ocupada por 92% de espaços florestais (164,85 hectares) e 8% de
matos e pastagens espontâneas (13,78 hectares). Os espaços florestais da propriedade são ocupados por
156,57 hectares de pinheiro bravo (95%) e 8,28 hectares de cedro-do-buçaco (5%). Os matos e pastagens
espontâneas da propriedade tem uma área de 12,59 hectares e dizem respeito ao aceiro de servidão da faixa de
proteção da rede elétrica e a algumas áreas de matos dispersas pela propriedade. A ocorrência de matos não se
reduz apenas à área classificada como tal, pois também ocorre como sub-coberto do pinhal bravo.
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II.3. MODELO DE EXPLORAÇÃO SOBREIRO – VALE MOURO

O sobreiro associado a sistemas de montado aparece em aproximadamente 216 hectares na herdade Vale de
Mouro e em sistemas mais de características de sobreiral nas herdades do Almo e Moeda Nova em cerca de 33
hectares, assumindo um papel fundamental na gestão operacional no sentido de fomentar a sua capacidade
produtiva de cortiça para que seja alcançada a sustentabilidade económica destes territórios, assim como nas
dinâmicas e valências ecológicas na biodiversidade associada ao montado e particularmente aos habitats
presentes, aliando a sua função de conservação e produção corticeira.

Na gestão das áreas de sobreiro, a
cortiça assume a principal fonte de
rendimento, sendo também assumido
como um objetivo do planeamento do
presente PGF o incremento de medidas
que promovam a sua qualidade e a sua
quantidade, no médio prazo, com a
exploração do arvoredo jovem. As
intervenções culturais de manutenção
destas áreas são planeadas com base
nos indicadores que incidem na
conservação e diversificação biológica
para a manutenção das funções
ecológicas e preservação do Habitat
6310 – Montados de Quercus spp. de
folha perene



II.4. MODELO DE EXPLORAÇÃO PINHEIRO BRAVO – VALE MOURO

O Pinheiro bravo existente nas áreas afetas ao PGF é proveniente de plantação ocorrida em 1987 nas Unidades
Operacionais 6, 7 e 8, com uma área de 58,79 hectares, de regeneração natural com cerca de 23 anos na unidade
operacional 9 com 11,17 hectares e com 7 anos na unidade operacional 10, com 16,04 hectares. De forma
genérica, e em concreto nas zonas mais serranas e nos locais de maior altitude, estamos numa estação florestal
onde o pinheiro bravo encontra boas condições de crescimento. De acordo com inventários florestais realizados e
outros nas proximidades, a produtividade do pinhal situa-se entre os 5 e os 8 m3/hectare/ano.

O planeamento das ações de
exploração do pinheiro, em especial em
matéria de cortes de madeira são
elaborados de forma muita precisa no
sentido de identificar os potenciais
impactes sobre o solo, os recursos
hídricos, fauna e flora no sentido de
minimizar os seus efeitos sobre o
ecossistema e biodiversidade.



II.5. MODELO DE EXPLORAÇÃO EUCALIPTO – VALE MOURO

O eucalipto é o mais importante ativo florestal no ponto de vista financeiro da unidade de gestão atendendo à área
que ocupa no território, de 266 hectares, e ao estado atual do seu ciclo produtivo. O enquadramento biofísico,
onde são notórias as influencias edafoclimáticas do complexo serrano de São Mamede, reúne condições para que
o eucalipto apresente produtividade e rentabilidades favoráveis à silvicultura do eucalipto na estação. A instalação
dos povoamentos do eucalipto ocorreu no ano de 1988 com a plantação de 2 espécies, o eucalyptius globulus em
232 hectares e eucalyptus maidenii em 34 hectares, que sofreram corte 2006, estando o povoamento de eucalipto
glóbulo em 2ª rotação e o eucalipto maideni em 3ª rotação.

Estando o eucaliptal sujeito a conjunto
de operações e intervenções culturais
vocacionadas para potenciar a
capacidade produtiva de madeira para
celulose, a gestão destas áreas tem
merecido uma avaliação cuidada no
sentido de identificar os potenciais
impactes sobre o solo, os recursos
hídricos, fauna e flora. Na definição das
áreas para corte esteve sempre
presente para analise as suas
implicações e impactes ambientais e
paisagísticos que resultam deste tipo de
exploração com a intenção de os
identificar e minimizar os seus efeitos
sobre os valores ecológicos presentes
na unidade de gestão.



II.6. MODELO DE EXPLORAÇÃO FREIXO – VALE MOURO

Atendendo a que os recursos silvopastoris não são aproveitados com a promoção de uma gestão de ativos
vocacionada para os recursos florestais e complementares, as zonas de aluvião nos vales mais largos junto às linhas
de água apresentam características edafoclimáticas propicias para a instalação de culturas silvícolas para a
produção de madeira de elevada qualidade e para esse efeito foi promovida a instalação de povoamentos puros de
Fraxinus agustifolia, sendo considerado no momento um ativo biológico imaturo. A plantação do freixo ocorreu no
ano 2011 com uma densidade de 833 árvores por hectare, ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural.

A manutenção dos jovens povoamentos
está a ser delineada para que as árvores
apresentem fustes eretos e sem
defeitos para a promoção de madeira
de elevada qualidade para utilização
como madeira nobre para
desenrolamento.



II.7. MODELO DE EXPLORAÇÃO PINHEIRO BRAVO – OUTEIRO

Para os povoamentos de pinheiro bravo existentes preconiza-se a sua condução até idade de corte, que atendendo
ao potencial da estação se irá realizar aos 35 anos.

Operação
Densidade 

Inicial

Densidade 

Final
Estrutura Composição Regime

Espécie de luz
2300-2500 

árv/ha 

240 - 450 

árv/ha
Regular Puro Misto Alto-fuste

Intervenção Idade (anos)

Instalação

Sementeira

Plantação

0

Limpeza de mato 3 a 10

Limpeza do povoamento 

(Desbaste não comercial)
8 a 10

Desramação (opcional) 10 a 15

Desbastes 15 a 40

Corte Final 35 a 45

NOTAS:

Povoamentos com densidade superior a 1500 árv/ha: usar um critérios seletivo, removendo árvores mortas, doentes e de 

pior qualidade. 

Povoamentos com densidade inferior a 1500 árv/ha: retirar apenas as árvores mortas, doentes

Desrama em árvores que atingirão o corte final. Só se desramam árvores com diâmetro compreendido entre os 10 e os 15 

cm. Não se devem cortar ramos com mais de 2 a 3 cm de diâmetro de base.

Desbaste seletivo pelo baixo (frequência de aproximadamente 7 anos). Realizar a operação de desbaste de acordo com 

uma regulação de densidade baseada no fator de espaçamento de Wilson (Fw), admitindo um valor de Fw = 0,21.

Corresponde ao termo de explorabilidade e à obtenção da receita principal do povoamento. Depende da qualidade da 

estação.

Critério de aplicação

Para a Função de Proteção sugere-se, sempre que necessário, o ajustamento da densidade inicial para valores consistentes com os 

objetivos e o aumento do tempo de permanência dos povoamentos e a condução do povoamento em estruturas irregulares.

No caso da totalidade da produção ter como destino a trituração, deve-se reduzir o nº de desbastes e a idade de exploração para os 35 

anos.

Aplicação

Produção de lenho

Sementeira a lanço ou ao covacho

Compassos apertados

Quando a vegetação espontânea entra em concorrência direta com as jovens plantas e/ou quando o estrato arbustivo 

entra em contacto com a parte inferior da copa

O esquema de desbaste a aplicar será o seguinte:



II.8. TÉCNICAS E TAXAS DE EXPLORAÇÃO

1. A exploração florestal envolve um conjunto de operações desde o corte da madeira na floresta até à sua
colocação num parque industrial, para o seu posterior processamento.

2. As taxas de exploração não excederão a capacidade de renovação dos povoamentos, ou seja a intensidade de
exploração será compatível com a capacidade da floresta de se renovar, adequando o ciclo de corte com o
tempo e restabelecimento do volume de produto extraído da floresta.

3. Em Vale Mouro, os povoamentos de eucalipto serão cortados em 2 anos com um volume de cerca de 15.000
m3/ano e os povoamentos de pinheiro bravo serão cortados de 2 em 2 anos com um volume anual de cerca de
4.000 m3/ano.

4. No Outeiro, o Iberian Forest Fund compromete-se nas áreas ocupadas com pinheiro bravo, a deixar regeneração
natural de pinheiro bravo com um mínimo de 1000 plantas por hectare útil de área florestal, e caso a
regeneração natural não atinja o referido número de plantas por hectare, a instalar as árvores necessárias para
perfazer o referido número.

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

6. As operações de exploração e de processamento procurarão sempre evitar: desperdícios de madeira; quebra de
toros; degradação da madeira e outros produtos florestais; danos aos recursos florestais; método de extração
de árvore inteira.

7. O equipamento de exploração florestal a utilizar consistirá sempre que possível na utilização do processador e
caso não seja possível serão utilizados meios motomanuais.



II.9. PLANO DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE

VALE MOURO
O presente programa de gestão dos valores ecológicos assenta nos objetivos específicos para a área do Parque Natural
da Serra de São Mamede, atendendo a que a gestão preconizada visa a manutenção das superfícies arborizadas de
sobreiro e pinheiro bravo utilizando técnicas de impactes reduzidos, calendarização operacional adequada à reprodução
da fauna e com uma procura constante na dinamização da economia local com o envolvimento das empresas locais na
execução dos trabalhos de beneficiação e exploração dos povoamentos e prevenção de fogos florestais.

Valor natural Medida / Ação Objetivo

Águia de Bonelli
e 

Bufo reaL

Garantir um mosaico diversificado entre áreas de pastagem, matos e floresta
Nos locais de exploração de pinheiro bravo, deixar algumas árvores adultas em pé isoladas e em
pequenos núcleos.
Criar maroços naturais com madeira de sobreiro para suporte à reprodução de coelho bravo.

Promover a tranquilidade nas proximidades do ninho
de Bufo real
Favorecer o acasalamento e nidificação
Garantir condições de disponibilidade de alimento

Flora

Garantir um mosaico diversificado entre áreas de pastagem, áreas arborizadas e matos
Não interferir em zonas pedregosas e declivosas
Não exercer ações sobre a vegetação ribeirinha
Garantir a regeneração natural de sobreiro
Monitorizar áreas e sinalizar vegetação a preservar antes de executar operações
Utilizar corta matos de correntes e meios moto manuais.
Proteger todas os exemplares de folhosas autóctones.

Promover a diversidade especifica de flora
Preservar vegetação nos locais mais vulneráveis e
com dificuldades de regeneração

Fauna

Garantir um mosaico diversificado entre áreas de pastagem, áreas arborizadas e matos
Não implementar ações sobre a vegetação em épocas de nidificação e reprodução.
Promover corredores ecológicos entre os diversos estratos de ocupação do solo,
Manter faixas vegetação natural, c/ 20 metros de largura, em torno dos afloramentos rochosos

Possibilitar o equilíbrio entre a relação presa-
predador
Não alterar o habitat potencial para o lince ibérico,
águia de bonelli

Recursos 
Hídricos

Preservar galerias ripícolas
Não exercer cortes de vegetação nas linhas de água
Promoção de pequenos pegos e bebedouros naturais

Promover a diversidade trófica
Garantir corredores ambientais
Preservação de fauna endémica
Evitar a erosão e arrastamento de terras

Solo
Promover pastagens plurianuais
Não interferir no solo em zonas declivosas e pedregosas
Evitar maquinaria e alfaias que interferiam com os horizontes superficiais

Evitar os processos erosivos do solo

Paisagem Manter todos os muros de pedra presentes nas propriedades rústicas Preservar mosaicos paisagísticos



II.9. PLANO DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE

OUTEIRO
Relativamente à compatibilização das intervenções nos povoamentos florestais não só com as orientações para os
valores naturais identificados bem como com os objetivos de conservação de biodiversidade, serão tomadas as
seguintes medidas:

Operação Medida Objetivo

Controlo de vegetação espontânea Minimizar as intervenções e privilegiar a utilização de corta-
matos

Promover a proteção do solo e reduzir suscetibilidade
à erosão; Criação de condições ecológicas para a
deslocação e abrigo da fauna terrestre e preservação
da vegetação endémica

Controlo de vegetação espontânea Junto a afloramentos rochosos deverá ser deixada uma
pequena faixa sem qualquer intervenção (0,5 metros),
deixando também a vegetação que se encontre entre os
mesmos

Criar locais de refúgio da fauna

Operações mecanizadas
Exploração florestal

Marcar previamente no terreno por meio de fita sinalizadora
as árvores isoladas e/ou o limite dos bosquetes confinante
com a área intervir. Esta proteção deverá incluir árvores secas
em pé ou caídas (snags e loggs)

Preservar e minimizar impacte sobre os exemplares de
sobreiros, azinheira e carvalhos existentes e promover
habitats para a entomofauna e avifauna

Operações mecanizadas
Exploração florestal

Condicionar as intervenções nos povoamentos de Abril a Junho
inclusive

Não interferir com a nidificação das aves e reprodução
da fauna terrestre

Exploração florestal Manter pinheiros e demais vegetação arbórea em pé nas áreas
identificadas como mato

Criar zonas de nidificação alternativas

Exploração florestal Limitar a área máxima contínua de corte raso a 50 hectares Proteção do solo, do regime hídrico e dos locais de
refúgio da fauna



II.9. PLANO DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE
FLORESTAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO

O conceito de Floresta de Alto Valor de
Conservação (FAVC) é baseado na ideia de
que quando uma área florestal possui um
valor de caráter excecional ou de
importância crítica, devem existir
salvaguardas adicionais para garantir que o
valor não seja degradado ou afetado
negativamente pela gestão.

É provável que este alto valor 
de conservação exista no País?

O AVC não está 
presente

Existe alguma ferramenta 
nacional para identificar 

florestas prioritárias para o 
AVC?

SIM/TALVEZ

NÃO

Que atributos 
podem ajudar a 

identificar o AVC?

NÃO

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

SIM

A ferramenta disponível que 
identifica a UGF como 

prioritária é adequada? Está 
atualizado?

O AVC está 
identificado na UGF

Qual é a área de floresta 
necessária para manter o 

AVC?

Delimitação da FAVC

SIM

SIM

SIM

A UGF contém 
algum dos atributos 

considerados?

Considera-se a 
presença do AVC

O AVC não está 
presente

NÃO

O princípio 9 (Manutenção de Florestas de Alto Valor de
Conservação) do referencial FSC, define as FAVC como
aquelas que possuem um ou mais dos seguintes atributos:
1. Áreas florestais significativas ao nível global, regional ou
nacional no que respeita a:
concentrações de valores de biodiversidade e/ou
grandes florestas ao nível de paisagem, onde existem
populações viáveis de espécies que são de ocorrência
natural
2. Áreas florestais contidas em ou contendo ecossistemas
raros, ameaçados ou em risco
3. Áreas florestais que proporcionam funções naturais
básicas em situações críticas (por ex. proteção de bacias
hidrográficas, controlo de erosão)
4. Áreas florestais fundamentais para satisfazer
necessidades básicas de comunidades locais e/ou críticas
para identidades tradicionais e culturais de comunidades



II.9. PLANO DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE
FLORESTAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO

Na identificação de cada um dos
AVC recorreu-se à árvore de
decisão sugerida pela
PROFOREST, considerando como
FAVC:

1. As áreas de montado e
sobreiral de Vale Mouro pela
sua significância territorial que
relaciona a preservação das
dinâmicas ecológicas com as
unidades de paisagem
características deste sistema
biofísico, assim como as suas
relações com as identidades
culturais e importância
económica das populações
locais.

2. As galerias ripícolas de
Vale Mouro pela sua
importância nas inter-relações
tróficas que suportam a
biodiversidade local.


