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A utilização de espécies folhosas de rápido crescimento (FRC) está desde há 
largas dezenas de anos condicionada no quadro legislativo português, 
competindo à Autoridade Florestal Nacional (AFN) a regulação dos 
povoamentos florestais onde estas espécies1 sejam predominantes.  

Essa regulação resulta da aplicação conjugada sobretudo do Decreto-Lei n.º 
175/88, de 17 de Maio, que estabelece o regime especial de aprovação de 
acções de arborização e rearborização com FRC em revoluções inferiores a 
16 anos, e dos instrumentos de planeamento florestal em vigor. 

Face a recentes alterações legislativas verificadas em áreas temáticas que, 
directa ou indirectamente, interferem na apreciação dos projectos de 
(re)arborização com recurso a espécies florestais de rápido crescimento, no 
âmbito do Decreto-Lei n.º 175/88  – Planos Regionais de Ordenamento 
Florestal (PROF), Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), estudos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), Planos 
de Gestão Florestal (PGF) –  torna-se necessário sistematizar as principais 
linhas de orientação estabelecidas pela AFN para o efeito, bem como os 
procedimentos associados. 

Acresce que a organização dos espaços florestais faz-se em cada região 
através do respectivo PROF, numa óptica de uso múltiplo, tendo sempre por 
base a satisfação das necessidades sociais em bens e serviços, presentes e 
futuras. 

Os PROF, ao efectuarem a delimitação de sub-regiões homogéneas e 
identificarem as suas funções dominantes, estabelecem um leque de 
espécies mais apropriadas aos espaços florestais, associadas a modelos de 
silvicultura que maximizam produções ou outras funções julgadas 
relevantes, devendo existir uma adequação progressiva e a prazo às metas 
estabelecidas para a composição dos espaços arborizados, tendo presente a 
referência aos documentos sectoriais com uma leitura estratégica sobre 
esta matéria. 

Com a suspensão parcial dos PROF, estabelecida por portaria prevista no 
actual regime de planeamento florestal, deverão ser integradas sobretudo 
as orientações e modelos de silvicultura aí propostos, adequados às funções 
dominantes identificadas. 

Assim, importa concretizar as directrizes dos documentos que 
consubstanciam o planeamento estratégico florestal numa óptica de 
adequação às realidades concretas, isto é, a sua consolidação em fase de 
projecto. 

Estas orientações destinam-se a uso interno dos serviços da AFN 
responsáveis pela análise e decisão dessas acções de (re)arborização e 
vigorarão até ao início da aplicação do Código Florestal e sua 
regulamentação nesta vertente específica. 

                                                 
1 As espécies folhosas de rápido crescimento são as dos géneros Eucalyptus, Populus e Acacia que a 
legislação que regula a utilização de espécies não indígenas permite (cf. Dec.-Lei n.º 565/99, de 19 de 
Dezembro). 
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2.1 – Dec.-Lei n.º 175/88 e legislação complementar 

 

As acções de arborização e rearborização com recurso a eucalipto ou 
choupo, explorados em revoluções curtas (inferior a 16 anos) estão 
condicionadas a autorização da AFN, sempre que envolvam áreas ≥ 50 ha, 
considerando-se para este limite a inclusão de povoamentos pré-existentes 
da mesma espécie, em continuidade no mesmo prédio ou em prédios 
distintos, pertencentes ou não ao mesmo proprietário, entendendo-se em 
continuidade os povoamentos que distam entre si menos de 500 mt. 

Caso não exista esta continuidade mas o concelho onde se localiza a 
intenção de (re)arborização estiver listado na Portaria n.º 513/89, de 6 de 
Julho, aplica-se o disposto no n.º 1, do artigo 5.º do Dec.-Lei n.º 175/88, 
de 17 de Maio, isto é, a autorização continua a ser da competência da AFN. 

Não estando em continuidade e não se aplicando a Portaria, a competência 
para licenciar é da câmara municipal respectiva no âmbito da aplicação do 
D.-L. nº 139/89, de 28 de Abril2. Nesta situação e caso a AFN recepcione 
algum pedido deverá remetê-lo à respectiva câmara municipal, com 
conhecimento ao requerente. 

Estando implicados dois diplomas (o Dec.-Lei n.º 175/88 e o Dec.-Lei n.º 
139/89), esquematiza-se no diagrama que se segue as competências de 
actuação da AFN e câmara municipal em função da área envolvida. 

Todos os pedidos de parecer a entidades externas à AFN, decorrentes de 
obrigações legais, serão realizados em simultâneo. 

Sempre que seja exigido parecer de outras entidades públicas, o prazo de 
análise é interrompido pelo período necessário à resposta das mesmas até 
ao máximo que lhes é atribuído. 

Desta situação deverá ser dado conhecimento ao requerente para efeitos de 
ajustamento do disposto no n.º 2 do art.º 2.º do Dec.-Lei n.º 175/88, de 17 
de Maio, que estipula o prazo máximo de análise sem interrupção. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Quanto a este aspecto ver nota abaixo. 
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A Portaria n.º 528/89, de 11 de Julho, estabelece um conjunto de normas 
técnicas e restrições a considerar não só por quem aprova, como também 
por quem projecta e executa (re)arborizações com FRC. 

 

 

Concelhos referidos na 
Portª. 513/89 
 
(para qualquer área) 

Restantes concelhos 

Áreas em continuidade 
Com povoamentos 
Pré-existentes perfazendo 50 ha 

Áreas em não 
continuidade 

Competência das Câmaras Municipais –DL 
139/89 (ver nota) 

Áreas < 50 ha 
 

Áreas ≥ 50 ha 

Competência da AFN 
- D.L nº 175/88 
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2.2 – Integração das orientações dos PROF  

 

A fim de garantir clareza e objectividade nos processos de análise e decisão, 
estabelecem-se as seguintes orientações: 

 

1. A decisão AFN deve ser globalmente ancorada na questão técnica da 
produtividade e adaptabilidade do género/espécie às condições da(s) 
estação(ões) abrangida(s) pelo projecto; 

2. A abordagem PROF deve ser considerada como uma orientação 
macro e tendencial para a região e em termos de médio/longo prazo, 
incluindo as funções dominantes a assegurar (não é pois correcta a 
utilização de “metas e objectivos” de médio e longo prazo, para 
inviabilizar ou condicionar a área de (re)arborizações); 

3. Sempre que a aplicação da legislação em vigor assim o exigir, os 
projectos deverão ser acompanhados de um PGF, substituindo este o 
capítulo “plano previsional de gestão” do projecto de arborização 
previsto no Dec.-Lei n.º 175/88. A análise do projecto florestal 
poderá prosseguir; contudo, para além do atrás referido plano 
provisional, o requerente deverá ser notificado para apresentar PGF 
no prazo de 60 dias. 
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Macrozonagem constante da Portaria n.º 528/89.
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2.3 – Integração das orientações constantes nos PGF 

 

O PGF é um instrumento de administração de espaços florestais que, de acordo com 
as orientações definidas no PROF, determina no espaço e no tempo as intervenções de 
natureza cultural e de exploração dos recursos, visando a produção sustentada dos 
bens e serviços por eles proporcionado. 

Ficam sujeitos à elaboração de PGF, as acções de (re)arborização de dimensão igual 
ou superior às definidas no PROF respectivo (artigo 13.º do DEC.-LEI n.º 16/2009, de 
14 de Janeiro). 

Deverá ser verificado se para a área em causa existe ou não PGF aprovado pela AFN 
e, em caso positivo, deverá ser verificada a adequação do projecto ao disposto nesse 
plano. 

Nestes casos o PGF substituirá o “plano previsional de gestão” exigido pelo Dec.-Lei 
n.º 175/88, constante do ponto 4 do anexo a este diploma. 

Os proponentes poderão ainda apresentar um PGF simplificado, de acordo com o 
modelo homologado pelo SEFDR e disponibilizado pela AFN na internet, aplicável nos 
casos em que a exploração possua uma superfície inferior ao limite estabelecido pelo 
PROF. 

 

2.4 – (Re)arborizações em áreas integradas na REN 

 

Tendo em conta o regime jurídico da REN, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de Agosto e o disposto na Portaria nº 1356/08, de 28 de Novembro, 
as acções de (re)arborização aprovadas pela AFN ao abrigo do Dec.-Lei n.º 175/88 
carecem apenas de comunicação prévia à CCDR respectiva. 

As áreas nela integradas são identificadas nas plantas de condicionantes dos planos 
municipais de ordenamento do território (PMOT), entre outros, e constituem parte 
integrante das estruturas ecológicas municipais, devendo esta cartografia ser utilizada 
para decisão sobre o tipo de actividades a acções a desenvolver nesses terrenos 
(relembra-se que são vários os tipos de “áreas da REN” identificados no anexo I do 
referido Dec.-Lei: “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, “dunas”, etc.). 

As delimitações da REN são depositadas na Direcção-Geral do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) e disponibilizadas na internet através 
do Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT). 

É importante salientar que o diploma que estabelece o regime da RAN, no seu art.º 
49.º, alínea b), revoga a alínea d) do art.º 1.º da Portaria n.º 528/89, a qual 
condicionava a arborização com espécies de rápido crescimento em terrenos incluídos 
na REN. 

A DRF deve no ofício de comunicação da decisão de aprovação do projecto, informar 
que a sua execução carece do cumprimento da comunicação prévia à CCDR e eventual 
procedimento de autorização (neste caso, apenas em “áreas de instabilidade e de 
vertentes”), conforme ANEXO III da Portaria 1356/08, de 28 de Novembro.  
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Para esse efeito, comunicação prévia à CCDR, será colocada na página da internet da 
AFN, uma minuta e instruções anexas.  

Ainda nos termos do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, as acções e 
operações de florestação e reflorestação estão previstas no anexo II deste diploma 
que as isenta da interdição prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 20.º. Assim e em 
particular no que refere à aplicação da técnica de preparação de terreno em 
“terraços”, aplica-se o disposto nas alíneas h) e i) do n.º 1 da Portaria n.º 528/89, 
interditando a sua utilização para declives inferiores a 25%. A referida Portaria não se 
aplica a operações de terraços pré-existentes em áreas a rearborizar. 

 

2.5 – (Re)arborizações em áreas integradas na RAN 

 

O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março aprova o novo regime jurídico da Reserva 
Agrícola Nacional (RAN). 

Este novo regime introduz na ordem jurídica a uma metodologia inovadora de 
classificação das terras, conforme recomendação da Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação (FAO/WRB). 

Assim, as terras e os solos passam a classificar-se em cinco classes (A1, A2, A3, A4 e 
A0), que vão das terras com aptidão elevada para o uso agrícola genérico (A1), até às 
terras sem aptidão (inaptas) para o uso agrícola.   

A RAN será integrada apenas pelas classes A1 e A2, que são as terras que têm 
aptidão elevada ou moderada para o uso agrícola genérico. 

Uma vez que neste diploma as acções de arborização com recurso a qualquer espécie 
florestal são consideradas utilização agrícola do solo, não é necessário parecer prévio 
da entidade que gere a RAN para efeito de aplicação do Dec.-Lei n.º 175/88, tendo 
também sido revogada a alínea b) do n.º 1 da Portaria n.º 528/89 que proibia a 
florestação de solos nas classes A e B da RAN.  

 

2.6 – (Re)arborizações de áreas ardidas 

Na rearborização de um povoamento percorrido por incêndio florestal, há que 
distinguir duas situações possíveis:  

a. A intenção do proprietário/gestor de manter o tipo e a composição 
específica pré-existente à data da ocorrência do incêndio florestal; 

b. A intenção de alterar o tipo e a composição do povoamento pré-
existente. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 139/88, de 22 de Abril, a intenção de manter o tipo 
de povoamento e a espécie carece apenas de mera comunicação à AFN (artigo 4.º); 
já a intenção de alterar o tipo e a composição do povoamento carece de autorização 
da AFN (artigo 5.º) devendo o produtor florestal apresentar para o efeito um projecto 
de rearborização.  
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No termos das definições silvícolas universalmente aceites3, por “composição do 
povoamento” entende-se a “variedade e natureza específica” dos indivíduos 
componentes do povoamento, enquanto o “tipo” se refere ao método de regeneração 
dos povoamentos, ou seja, ao regime de condução dos povoamentos – talhadia ou 
alto fuste. 

A aprovação de acções de reflorestação de áreas percorridas por incêndios florestais 
inseridas na Rede Nacional de Áreas Protegidas (regida pelo Dec.-Lei n.º 180/89, de 
30 de Maio) não é uma atribuição da AFN. 

No caso das acções que impliquem mera comunicação, deverá sempre ser oficiado o 
requerente no sentido de o informar da legislação a cumprir e das boas práticas 
florestais aplicáveis, e ainda solicitar comunicação do início da obra para efeitos de 
vistoria. 

No anexo VIII segue minuta de ofício de resposta da AFN, sem prejuízo de adaptações 
que em cada caso se devam introduzir em razão da situação e do tipo de 
rearborização.  

 
2.7 – (Re)arborização em áreas classificadas 
 
De acordo com o artigo 11.º do Dec.-Lei n.º 175/88 nas áreas classificadas (áreas 
protegidas [reservas naturais, parques nacionais, parques naturais, monumentos 
naturais, paisagens protegidas, etc.] conforme definidas no Dec.-Lei n.º 142/2008, de 
24 de Julho, e legislação complementar) a competência de autorização está cometida 
ao actual ICNB, I.P., podendo a AFN emitir parecer. 

Dada a dimensão e complexidade, o regime das áreas integradas na Rede Natura 
2000 consta de diploma próprio, o Dec.-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, revisto pelo 
Dec.-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, compreende as áreas classificadas como 
zona especial de conservação (ZEC) e as zonas de protecção especial (ZPE). 

De acordo com o disposto no artigo 9.º do citado diploma, carece de parecer favorável 
do ICNB, I.P. ou da CCDR respectiva: 

− As acções de arborização em áreas contínuas superiores a 5 ha; 

− Quando haja lugar a alterações da morfologia do solo (p. ex. construção de 
terraços). 

Importa reter, para todas as decisões que envolva pareceres proveniente do ICNB ou 
de outras entidades, nomeadamente as ARH, a compatibilização dos prazos das várias 
entidades para emissão de resposta, sendo certo que se deve procurar uma resposta 
coerente nos prazos e na sua divulgação. Assim: 

a) Sempre que seja exigido parecer de outras entidades públicas, o prazo de 
análise é interrompido pelo período necessário à resposta das mesmas até ao 
máximo que lhes é atribuído. 

b) Desta situação deverá ser dado conhecimento ao requerente para efeitos de 
ajustamento do disposto no n.º 2 do art.º 2.º do Dec.-Lei n.º 175/88, de 17 de 
Maio, que estipula o prazo máximo de análise sem interrupção. 

 

                                                 
3 “Técnicas de Produção Florestal”, A. A. Monteiro Alves, ed. Instituto Nacional de Investigação Científica, Lisboa, 
1986. 
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2.8- Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios  
 
O Dec.-Lei n.º 124/2006, de 26 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Dec.-
Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, estabelece as medidas e acções a desenvolver no 
âmbito do Sistema de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios. 

Todas as acções de arborização ou reflorestação devem obedecer ao estabelecido 
neste diploma e, em especial, ao disposto nos artigos 11.º, 13.º, 15.º e 17.º do 
diploma citado, bem como no disposto em sede nos planos municipais de defesa de 
floresta contra incêndios 

 

2.9 – Planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas 
 
Os planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas (POAAP), de acordo com a 
legislação em vigor (Dec.-Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio, e legislação 
complementar), são considerados planos especiais de ordenamento do território 
(PEOT). 

Os POAAP compreendem uma área na qual se integra o plano de água e a zona 
envolvente de protecção numa faixa de 500 m (com possibilidade de ser ajustada 
para uma largura máxima de 1000 m), contados a partir do nível de pleno 
armazenamento da albufeira. 

Os critérios técnicos e disposições gerais considerados nos POAAP para salvaguarda 
dos recursos hídricos podem incluir, para certas zonas, restrições à utilização de 
espécies florestais de rápido crescimento utilizadas em revoluções curtas.  

Quer no caso de proposta de instalação de novas áreas com FRC, quer seja um 
projecto de rearborização com aquelas espécies, a sua eventual autorização deverá 
sempre ser condicionada aos critérios técnicos constantes do POAAP respectivo, bem 
como ao disposto no n.º 4 do art.º 20.º do Dec.-Lei n.º 107/2009, na sua ausência 

“As actividades a realizar na zona terrestre de protecção das albufeiras de águas 
públicas que impliquem significativas mobilizações do solo, que representem riscos 
para o meio hídrico ou que possam conduzir ao aumento da erosão ou ao transporte 
de material sólido para o meio hídrico estão sujeitas a autorização da AFN, que deve 
ser precedida”  – se ocorrerem as condições antes especificadas - de parecer prévio 
favorável da administração de região hidrográfica (ARH) territorialmente 
competente, a solicitação da AFN. 

 

2.10 – Avaliação de impacte ambiental 
 
Estão sujeitos a AIA os projectos abrangidos pela alínea b) do n.º 3 e pelo n.º 4 do 
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro (que altera o Dec.-Lei n.º 
69/2000, de 3 de Maio), ou seja os projectos referentes a “d) Florestação e 
reflorestação, desde que implique a substituição de espécies preexistentes, em áreas 
isoladas ou contínuas, com espécies de rápido crescimento e desflorestação destinada 
à conversão para outro tipo de utilização das terras.” 
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Caso geral 

Florestação/reflorestação (que implique a substituição de espécies pré-existentes) 
com uma área ≥ 350 ha, ou ≥ 140 ha, se, em conjunto com povoamentos 
preexistentes da mesma espécie, distando entre si menos de 1 km, der origem a uma 
área florestada superior a 350 ha. 

 

Em áreas sensíveis (áreas protegida, inseridas na  Rede Natura, Zonas Especiais de 
Conservação e Zonas de Protecção Especial, D.L 140/99, de 24 de Julho e as Áreas de 
Protecção dos Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público – Lei n.º 13/85, 
de 6 de Julho) 

Florestação/reflorestação (que implique a substituição de espécies pré-existentes) 
com uma área ≥ 70 ha, ou ≥ 30 ha, se, em conjunto com povoamentos preexistentes 
da mesma espécie, distando entre si menos de 1 km, der origem a uma área 
florestada superior a 70 ha. 

 

 

TIPO DE PROJECTO CASO GERAL ÁREAS SENSÍVEIS 
Florestação e reflorestação, 
desde que implique 
substituição de espécies 
préexistentes 

Áreas ≥ 350 ha 
ou 
áreas ≥ 140 ha, se em conjunto 
com pov. da mesma espécie, 
distando entre si menos de 1 km, 
der origem a 1 área > 350 ha 

Áreas ≥ 70 ha 
ou 
áreas ≥ 30 ha, se em conjunto com 
pov. da mesma espécie, distando 
entre si menos de 1 km, der origem 
a 1 área > 70 ha 

 

Compete à AFN remeter à Autoridade de AIA (CCDR respectiva) para procedimento de 
AIA o EIA (n.º 1 do artigo 13.º do Dec.-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a nova 
redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro). 

 

 

2.11 – Outros critérios técnicos e ambientais 

 

• Princípios de Boas Práticas Florestais – DGF (2003); 

• Boas Práticas Florestais contidas na Norma Portuguesa 4406; 

• Legislação relativa a diversas servidões legais, tais como distâncias a 
marcos geodésicos, protecção do património arquitectónico e 
arqueológicos, protecção de espécies da fauna, protecção de linhas 
eléctricas, da rede viária e ferroviária, protecção de gasodutos e 
oleodutos, protecção de águas subterrâneas, etc. 

• Disposições constantes no(s) Plano(s) Director(s) Municipal(s) onde o 
projecto se insere.  

• Por força da legislação nacional e específica, as disposições directamente 
aplicáveis às espécies florestais concretas constantes neste(s) Plano(s) 
são indicativas mas não vinculativas. 
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• Os pareceres de outras entidades devem ser apreciados nos termos do 
nº 5 da Portaria nº 528/89. 

 

2.12 – Recurso das decisões sobre aprovação de projectos 

O DL 224/98, de 17 de Julho, estabelece uma Comissão de Recurso e Análise de 
Projectos Florestais, com características de “recurso facultativo”, tendo as suas 
decisões carácter vinculativo. 

Nestes termos, importa que, no acto da transmissão da decisão final ao requerente, 
sobre o projecto em apreciação, seja comunicada ao interessado a existência e 
objectivos do DL 224/98. 
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3.1– (Re)arborização com espécies florestais de rápido crescimento  
 
Os pedidos de autorização deverão ser acompanhados dos documentos a seguir 
indicados, diferenciando-os caso se trate de áreas superiores a 1 ha (em que é 
necessária a apresentação de um projecto de arborização - elaborado de acordo com 
o formulário publicado em anexo no Dec.-Lei n.º 175/88, com as necessárias 
adaptações já anteriormente referidas), ou de áreas iguais ou inferiores a 1 ha (neste 
caso é designado por pedido de autorização simplificado, uma vez que poderá ser 
dispensada a apresentação do projecto referido no Dec.-Lei n.º 175/883 . 
 

    Documentos fundamentais a apresentar                         Áreas :   >1 ha     ≤ 1 ha       
 

1.Requerimento dirigido ao Director Regional de Florestas                    √           √ 
            solicitando autorização ( Anexo II). 

2.Projecto de (re)arborização, de acordo com o formulário anexo          √ 
ao Dec.-Lei n.º 175/88 (Anexo III). 

3.Localização da propriedade em carta militar (1:25 000).                    √          √ 

4.Cartografia em formato digital vectorial com georeferenciação4                 √ 

5.Parecer da câmara municipal ao abrigo do Dec.-Lei n.º 139/89,          √          √ 
de 28 de Abril 6        (Anexo IV).     

6.Avaliação de impacte ambiental  
nos termos do Dec.-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro 5                √   

 

 
  

3 Por despacho interno da ex-DGF, sobre a Informação n.º 55/89, de 20 de Novembro.  
4 Só deverá ser exigida esta cartografia para projectos acima de 5 ha. 

O sistema de coordenadas de referência da cartografia digital deverá possuir os seguintes parâmetros: 
Elipsóide de Hayford (internacional): Datum 73: Projecção Hayford-Gauss; translação das coordenadas 
de origem para Oeste de Sagres (falsa origem). As bases de dados geográficas deverão ser fornecidas 
no formato shapefile (formato nativo do ArcView) ou numa geodatabase (formato nativo do ArcGis). 

 
5 E caso se enquadre numa das tipologias referida no ponto 2.10. 

Por despacho interno da ex-DGF: Inf. n.º 55/89, de 20 de Novembro, estavam isentos de    
apresentação de Estudo de Impacte Ambiental as acções que incidissem em áreas  ≤ 1 ha.       
 

6 Caso não disponha do parecer emitido pela CM deverá apresentar o requerimento dirigido ao Presidente 
da CM com o carimbo e data de entrada naquela entidade. 
(A CM dispõe de um prazo de 30 dias para emissão de parecer, sob pena da sua não exigibilidade). 
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3.2 - Rearborização após ocorrência de incêndio  

Em áreas percorridas por incêndio, os documentos a apresentar pelo proponente 
diferenciam-se em função da sua intenção, conforme esquematiza o quadro seguinte: 
 
 

Documentos fundamentais a apresentar Manutenção da 
espécie pré-existente  
(Art.º 4.º do D.L. nº 
139/88)  
Comunicação 
 

Alteração da espécie 
pré-existente  (Art.º 5.º 
do D.L. nº 139/88)  
Pedido de 
Autorização  
    

 
  Requerimento dirigido ao Director Regional de 

Florestas solicitando autorização para a alteração 
do tipo e composição do povoamento pré-
existente destruído pelo incêndio. (anexo V) 

  Comunicação dirigida ao Director Regional de 
Florestas da intenção de rearborização sem 
alteração da espécie (anexo VI) 

  Projecto de Rearborização 
  Localização da propriedade em carta militar 

(1:25000) 
  “croquis” com a proposta de rearborização à 

escala 1:12500 ou superior. 
  Cartografia em formato digital vectorial com 

georeferenciação 4 
  Plano de Gestão Florestal, caso o PROF o exija 6 
  Parecer da Câmara Municipal ao abrigo do D.L. 

nº 139/89, de 28 de Abril  
  Eventualmente outros pareceres: REN, RAN, 

ICNB, IPPAAR,… 
 

 
 
 
 

√ 
 

 
 

√ 
√ 
 
 

              
 
 
 

 
√   
 
 
 
 
 

√ 
√ 
√ 
 

√ 
√ 
√ 
 

√ 
 
 

 

6 Não pode ser exigida a apresentação do PGF no 
âmbito da Comunicação, no entanto o proponente 
pode ser alertado para a necessidade de ter de 
apresentar PGF. 
 
Caso não disponha do parecer emitido pela CM deverá 

apresentar o requerimento dirigido ao Presidente 
da CM com o carimbo e data de entrada naquela 
entidade. 
(A CM dispõe de um prazo de 30 dias para emissão 
de parecer, sob pena da sua não exigibilidade). 

 

 

  

   
   
  

3.3 - Pedido de autorização para a realização de cortes finais prematuros – 
Dec.-Lei n.º 173/88, de 17 de Maio 
 
Carecem de autorização da AFN os cortes finais de povoamentos florestais de: 

1. Pinheiro-bravo em que pelo menos 75% das suas árvores não tenham um 
diâmetro à altura do peito ≥ 17 cm ou, um perímetro à altura do peito ≥ 53 
cm. Só se aplica a explorações > 2 ha; 
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2. Eucalipto em que pelo menos 75% das suas árvores não tenham um diâmetro 
à altura do peito ≥ 12 cm ou, um perímetro à altura do peito ≥ 37,5 cm. Só se 
aplica a explorações> 1 ha. 

 
Os pedidos são instruídos com os seguintes documentos: 

 
 
 

 

 

  Requerimento dirigido ao Director Regional das Florestas solicitando autorização para o 
efeito, com justificação adequada, nos termos dos Artºs 1º e 2º (Anexo VI). 

  Localização da propriedade em carta militar (1:25 000). 
  “Croquis” com a proposta de cortes faseados. à escala 1:12 500, quando se trate de grandes 

áreas (normalmente os cortes prematuros são pontuais e não para grandes áreas). 
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4.1- Local de recepção do pedido de autorização e instrução do processo 

 

Os documentos referidos anteriormente devem preferencialmente ser recebidos nas 
unidades de gestão florestal (UGF) das DRF, mas podem ser recepcionados em 
qualquer outro serviço da AFN. Neste último caso serão imediata e directamente 
reencaminhados para a referida UGF.  

Depois de recepcionado pela UGF deverá ser analisado o pedido de autorização sob o 
ponto de vista do conteúdo documental, devendo no prazo de 10 dias úteis solicitar-se 
por escrito ao proponente/entidade documentos em falta e/ou esclarecimentos 
adicionais, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. No ofício deverá ser 
dado um prazo para o envio dos elementos em falta, ficando o prazo de análise e 
decisão suspenso até à recepção de todos os elementos solicitados. 

Nesta fase cabe às UGF a informatização dos dados que constam na ficha de análise 
do processo, constituindo um registo de dados regional e posteriormente integrados 
numa base de dados nacional. Nesta fase é atribuído um número de entrada que 
identificará o processo/pedido em todas a fases seguintes. 

A ficha de análise do processo é uma peça fundamental para quem vai ter a 
incumbência de analisar tecnicamente o processo, pois tem todo o resumo técnico e 
documental necessário para se fundamentar a avaliação e decisão final. 

A informatização é igualmente importante pois permite o cruzamento de informação 
com outros projectos ou planos em vigor para a mesma propriedade (para melhor 
ordenamento do espaço e cumprimento de outra legislação florestal, nomeadamente 
dos incêndios, e o cruzamento com eventuais processos de contra-ordenação (PCO) e 
com autos de notícia (que, caso existam, implicam a suspensão do pedido de 
autorização para (re)arborização até conclusão do PCO). 

 

4.2 - Vistoria  

 

A vistoria técnica é da responsabilidade da UGF respectiva, devendo o técnico 
preencher a respectiva ficha de informação técnica com a sua proposta 
(aprovação, indeferimento ou aprovação condicionada). 

Depois de analisado o projecto e elaborada a ficha de informação técnica com o 
parecer do técnico que realizou a vistoria e parecer do Gestor Florestal, deverá o 
processo ser remetido à sede da DRF para parecer final e despacho do Director 
Regional. 

Por vezes na fase de análise técnica há necessidade de contactar outras entidades 
eventualmente envolvidas (ICNB, IGESPAR,…),  solicitando-lhes o seu parecer. Caso o 
processo fique a aguardar estes eventuais pareceres deverá ser suspenso o prazo 
para decisão, comunicando ao proponente a situação, de forma a evitar aprovações 
tácitas. 

 

4.3 – Orientações para enquadramento da discricionariedade técnica 

A vistoria e análise dos documentos presentes no processo ditam uma opinião do 
técnico, cuja discricionariedade, dentro de certos limites, se tem de aceitar. 
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As presentes “Orientações” podem não ser seguidas à letra se orientações diversas 
forem devidamente justificadas: 

a) Nos projectos incidentes sobre zonas A e B (arborizações e rearborizações) da 
Portaria 528/89 não se justifica qualquer restrição na ocupação do território com ERC, 
para além das que decorrem da mera aplicação das boas práticas silvícolas. 

b) Idem para rearborizações que ocorram na zona C ou para arborizações em que o 
proponente beneficia de certificação florestal (sistemas FSC e/ou PEFC) ou de PGF 
aprovado. 

c) Nas arborizações que ocorram na zona C e onde não se verifiquem as condições 
previstas na alínea b) (certificação e/ou PGF), as restrições para a ocupação do 
território com ERC não devem, por regra, exceder os 10% (90% da área total do 
projecto ocupada por ERC). 

d) Nas arborizações e rearborizações que ocorram na zona D, a menos de 80 km de 
unidade fabril transformadora, com PGF aprovado e/ou área certificada, a área 
ocupada por ERC não deve, por regra, exceder 80% da área total do projecto (20% 
para infra-estruturas, protecção de linhas de água, descontinuidades, etc) 

e) Nas rearborizações que ocorram em zona D, a menos de 80 km de unidade fabril 
transformadora, sem certificação ou PGF aprovado, a área ocupada por ERC não deve, 
por regra, exceder 70% da área total do projecto. 

f) Nas arborizações e rearborizações que ocorrem na zona D, entre 80 e 160 km de 
unidade fabril transformadora, com certificação e/ou PGF aprovado, a área ocupada 
por ERC não deve, por regra, exceder 75% da área total do projecto. 

g) Nas rearborizações que ocorram em zona D, entre 80 e 160 km de unidade fabril 
transformadora, sem certificação ou PGF aprovado, a área ocupada por ERC não deve, 
por regra, exceder 65% da área total do projecto. 

h) Nos restantes casos (arborizações e rearborizações na zona D) a área ocupada por 
ERC não deve, por regra, exceder 60% da área total do projecto. 

Recorda-se, por último, que o número 3 da Portaria 528/89, de 11 de Novembro, 
prevê a possibilidade de o requerente solicitar (fundamentando) ao Presidente da AFN 
que um projecto geograficamente incluído em qualquer das zonas de potencialidade 
nela definidas, seja analisado e considerado como estando incluído em qualquer das 
outras zonas. 

4.4 - Decisão Final 

 

A comunicação da Decisão (aprovação, indeferimento ou aprovação condicionada) ao 
proponente será efectuada pela DRF, devendo a UGF, proceder ao respectivo 
acompanhamento e fiscalização (o qual poderá envolver a Guarda Nacional 
Republicana, se solicitada para esse efeito pelo Gestor Florestal, nos termos da 
Portaria n.º 798/2006, de 11 de Agosto). A possibilidade de recurso (DL 224/98 citado 
em 2.12) deve ser mencionada. 

No caso da proposta de decisão que consta na Ficha de Informação Técnica ser de 
Reformulação, deverá ser solicitado pela DRF ao proponente, através de ofício, as 
correcções necessárias sendo suspenso o prazo de Decisão até entrega da 
reformulação. 



4. PROCEDIMENTOS 
 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS | ESPÉCIES DE RÁPIDO CRESCIMENTO 

19 

 

Após a conclusão do processo deverá ser carregada a informação na base de dados 
regional e facultada a informação à DUGEF para actualização da base de dados 
nacional (procedimento que vigorará até ao início do funcionamento de um sistema de 
informação integrado para projectos florestais). 

 

5- Organigrama funcional de análise 

 

Apresenta-se os diversos diagramas funcionais de análise a estes processos. Para 
cada decisão será aplicado uma grelha automática de decisão com texto pré-
formatado.  

O objectivo será produzir um organigrama que sirva de base para a desmaterialização 
destes procedimentos. Está prevista a produção de interface informático/sistema de 
informação que permitirá o técnico e o analista procederem à actualização automática 
dos projectos relativos às espécies de rápido crescimento, melhorando 
substancialmente a ligação com o gestor florestal/promotor, o tempo de resposta nos 
procedimentos associados a estes projectos e a produção de estatísticas 
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ANEXO I – LEGISLAÇÃO  
 
1 – LEGISLAÇÃO CONDICIONADORA DA (RE)ARBORIZAÇÃO 

• Dec.-Lei n.º 175/88, de 17 de Maio – Autorização da AFN para  (re)florestações 

com espécies de rápido crescimento; 

•  Portaria nº 528/89, de 11 de Julho – Normas de (re)arborização para espécies 

de  rápido crescimento; 

• Portaria  nº 513/89, de 6 de Julho – Listagem de concelhos em que a ocupação 

do solo com espécies florestais de rápido crescimento atinge uma área superior 

a 25% da área do concelho; 

• DEC.-LEInº 28 039, de 14 de Setembro de 1937 – Distâncias de plantação; 

• D.L nº 139/89, de 28 de Abril – Licenciamento ou parecer por parte das 

Câmaras Municipais às acções de alteração do coberto vegetal que não tenham 

fins agrícolas; 

• DEC.-LEIn.º 16/2009, de 14 de Janeiro – Regime Jurídico dos Planos de 

Ordenamento, de Gestão e de Intervenção de Âmbito Florestal (PROF,PGF). 

1 .1– REARBORIZAÇÃO APÓS INCÊNDIO FLORESTAL 

• D.L n.º 139/88, de 22 de Abril – Reflorestação após a ocorrência de incêndio 

florestal; 

• Decreto Lei n.º 124/2006 , de 26 de Junho com as alterações introduzidas pelo 

Decreto Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro –Estabelece as medidas e acções a 

desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da 

Floresta contra Incêndios; 

• DEC.-LEIn.º 180/89, de 30 de Maio -. Reflorestação de áreas percorridas por 

incêndios florestais inseridas na Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

• DEC.-LEIn.º 327/90, de 22 de Outubro, alterado pela Lei nº 54/91, de 8 de 

Agosto e pelo DEC.-LEIn.º 34/99, de 5 de Fevereiro e DEC.-LEIn.º 55/2007, de 

12 de Março – Defesa do património florestal percorrido por incêndios florestais. 

1.2 -LEGISLAÇÃO RELATIVA A CORTES FINAIS 

• DEC.-LEIn.º 173/88, de 17 de Maio – Autorização para cortes prematuros em 

povoamentos de Pinheiro bravo e Eucalipto; 

• D.L n.º 174/88, de 17 de Maio – Obrigatoriedade de declaração de corte ou 

arranque de árvores. 

1.3 – OUTROS DIPLOMAS LEGISLATIVOS  
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• Código Civil - Art.º 1366.º - Plantação de árvores e arbustos, termos em que 

pode ser feita; 

• DEC.-LEIn.º 73/2009, de 31 de Março –  Reserva Agrícola Nacional; 

• DEC.-LEIn.º 423/89, de 4 de Dezembro – Protecção ao azevinho; 

• DEC.-LEIn.º 166/2008, de 22 de Agosto – Reserva Ecológica Nacional; 

• Portaria nº 1356/08, de 28 de Novembro - Define as condições para a 

viabilidade dos usos e acções específicas referidos no DL 166 

• DEC.-LEIn.º 197/2005 de 8 de Novembro que altera o DEC.-LEIn.69/2000, de 3 

de Maio– Sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental de projectos com Estudo 

de Impacte Ambiental; 

• DEC.-LEInº 169/2001, de 25 de Maio – Protecção do Sobreiro e da Azinheira; 

• D. L nº 205/2003, de 12 de Setembro (Comercialização de Materiais Florestais 

de Reprodução), no que se refere à obrigatoriedade de obter em Viveiros 

Certificados plantas ou sementes de Eucalyptus globulus. 

• D.L n.º 565/99, de 19 de Dezembro – Utilização de espécies não indígenas. 

• D.L. nº 224/98, de 17 de Julho – Comissão de Análise e Recurso de Projectos 

Florestais. 
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II - Requerimento a solicitar autorização para (re)arborização 

                                                                                       
Exmo. Senhor 
Director Regional das Florestas do � 
 
 
(Nome) ������.������������������., residente em 

Rua..�����������..���..�����, Localidade ����..�.,  Código  

Postal                     -  -                   Portador do Bilhete de Identidade/ cartão do cidadão  nº 

���������., emitido em ��../��../��� pelo Arquivo de Identificação de 

����., Telefone nº������proprietário do prédio rústico 

(Nome)�������.�������������������,situado no lugar de 

����������������, Freguesia de �����������, Concelho de 

�����������., a confrontar4 de Norte com �������������.., de 

Sul com ��������������., Nascente com ������������� e 

Poente com �����������, inscrito na Conservatória do Registo Predial  sob o  

nº �������.� e com a área total de ���.��.m2 , actualmente ocupada com 

(espécie)�����������..��.., requer a V. Exª. se digne autorizar a                  

(re) arborização de (área proposta5) ���� m2  com eucaliptos/choupos ao abrigo do nº 

1 do Artº. 1º do Decreto-Lei nº 175/88 de 17 de Maio. 

 
 
                  Pede Deferimento, 
 
 
(Localidade) �������..,  ....�.. de ������.. de 200� 
 
 
                O REQUERENTE,  
 
 
 (Assinatura) �.�������������������. 
 

                                                 
4 Indicar tipo de cultura, nomeadamente “Regadio”; “linha de água”; “rede rodoviária”; “Eucaliptais e 
Choupais”; “Outros espaços florestais”; “Outras culturas” 
5 Se a área proposta para (re)arborização for superior a 1ha (10.000 m2 ), deverá o proponente apresentar 
um Projecto de (re)arborização de acordo com o Formulário anexo ao D.L. nº 175/88; Anexo III 
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III- Projecto de arborização 
Formulário a que se refere o n.° 1 do artigo 2.° do Decreto-Lei nº 175/88, de 17 de 
Maio 
 
1-Elementos gerais: 
1.1.-Área do projecto. 
1.2-Área do(s) prédio(s) e descrição sumária da utilização actual. 
1.3-Carta militar 1:25 000. 
1.4-Croquis escala 1:12 500. 
1.5-Caracterização sumária dos povoamentos florestais circundantes. 
1.6-Enquadramento geográfico e ecológico: 
1.6.1-Localização, vias de acesso, ortografia e hidrografia. 
1.6.2-Vegetação espontânea (fraca, média ou abundante). 
1.6.3-Níveis de altitude; cotas. 
1.6.4-Exposições dominantes. 
1.6.5-Declives. 
1.6.6-Solos. 
1.6.7-Factores de risco (incêndios e outros factores). 
 
2-Objectivos gerais do projecto. 
 
3-Descrição técnica do projecto: 
3.1-Acções que o projecto contempla. 
3.2-Descrição técnica das acções propostas: 
3.2.1-Arborização [área, espécie(s), preparação do terreno e compasso]. 
3.2.2-Infra-estruturas florestais (caminhos, aceiros e outras linhas corta- fogo, pequenas 
barragens e outras infra-estruturas). 
 
4-Plano previsional de gestão: 
4.1-Período de instalação dos povoamentos (tipo de povoamento, tipo de intervenção, 
área, ano ou período de intervenção). 
4.2-Período de condução dos povoamentos (tipo de povoamento, tipo de intervenção, 
área, ano ou período de intervenção). 
 
5-Identificação do proponente, do autor do projecto e do responsável pela execução da 
obra. 
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IV – Requerimento a solicitar à Câmara Municipal parecer para mobilização 

de solo 

                                                                                       
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de ��������� 
 
 
 
 
(Nome) ������.������������������., residente em 

Rua..�����������..���..�����, Localidade ����..�.,  Código  

Postal                     -  -                   Portador do Bilhete de Identidade/ cartão do cidadão nº 

���������., emitido em ��../��../��� pelo Arquivo de Identificação de 

����., Telefone nº������   proprietário do prédio rústico 

(Nome)�������.���������, situado no lugar de 

����������������, Freguesia de �����������, Concelho de 

�����������., inscrito na Conservatória do Registo Predial  sob o  nº ���� 

e com a área total de ���.��.m2 , solicito a V. Exª. parecer  para mobilização do solo 

,nos termos do  Decreto-Lei nº 139/89 de 28 de Abril, com vista a investimentos florestais. 

 

 
 
                  Pede Deferimento, 
 
 
(Localidade) �������..,  ....�.. de ������.. de 200� 
 
 
                O REQUERENTE,  
 
 
 (Assinatura) �.�������������������. 
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V- Requerimento a solicitar autorização para alteração de espécie (tipo e 

composição de povoamento) em povoamentos percorridos por incêndio 

                                                                                       
Exmo. Senhor 
Director Regional das  Florestas do ��� 
 
 
 
 
(Nome) ������.������������������., residente em 

Rua..�����������..���..�����, Localidade ����..�.,  Código  

Postal                     -  -                   Portador do Bilhete de Identidade/ cartão do cidadão nº 

���������., emitido em ��../��../��� pelo Arquivo de Identificação de 

����., Telefone nº������proprietário do prédio rústico 

(Nome)�������.���������,situado no lugar de 

����������������, Freguesia de �����������, Concelho de 

�����������., inscrito na Conservatória do Registo Predial  sob o  nº ���� 

e com a área total de ���.��.m2 , onde houve um incêndio florestal em  (ano) 

���.����.., requer a V. Exª.  se digne  autorizar a alterar o tipo e a composição do 

povoamento pré-existente à ocorrência do incêndio - (referir a 

espécie).........................rearborizando com (referir a espécie) �................,nos termos do 

nº 1 do Artº. 5º do Decreto-Lei nº 139/88 de 22 de Abril. 

 

 
 
                  Pede Deferimento, 
 
 
(Localidade) �������..,  ....�.. de ������.. de 200� 
 
 
                O REQUERENTE,  
 
 
 (Assinatura) �.�������������������. 
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VI – Comunicação da intenção de rearborizar com a mesma espécie em 

povoamentos percorridos por incêndio 

                                                                                       
Exmo. Senhor 
Director  Regional das Florestas  do ��� 
 
 
 
 
(Nome) ������.������������������., residente em 

Rua..�����������..���..�����, Localidade ����..�.,  Código  

Postal                     -  -                   Portador do Bilhete de Identidade/ cartão do cidadão nº 

���������., emitido em ��../��../��� pelo Arquivo de Identificação de 

����., Telefone nº������proprietário do prédio rústico 

(Nome)�������.���������,situado no lugar de 

����������������, Freguesia de �����������, Concelho de 

�����������., a confrontar de Norte com �������������.., de 

Sul com ��������������., Nascente com ������������� e 

Poente com �����������, inscrito na Conservatória do Registo Predial  sob o  

nº ���� e com a área total de ���.��.m2 , onde houve um incêndio florestal em  

(ano) ���.����.., comunica a V. Exª. a intenção de rearborizar  mantendo a 

espécie pré-existente à ocorrência do incêndio - (referir a espécie)..............................,nos 

termos do nº 1 do Artº. 4º do Decreto-Lei nº 139/88 de 22 de Abril. 

Com os melhores cumprimentos 

 
 
(Localidade) �������..,  ....�.. de ������.. de 200� 
 
 
 
                O REQUERENTE,  
 
 
 (Assinatura) �.�������������������. 
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VII  - Requerimento a solicitar autorização Cortes Prematuros6 

                                                                                       
Exmo. Senhor 
Director  Regional das  Florestas do ��� 
 
 
 
 
(Nome) ������.������������������., residente em 

Rua..�����������..���..�����, Localidade ����..�.,  Código  

Postal                     -  -                   Portador do Bilhete de Identidade/ cartão do cidadão nº 

���������., emitido em ��../��../��� pelo Arquivo de Identificação de 

����., Telefone nº������proprietário do prédio rústico 

(Nome)�������.���������,situado no lugar de 

����������������, Freguesia de �����������, Concelho de 

�����������.,  inscrito na Conservatória do Registo Predial  sob o  nº 

���� e com a área total de ���.��.ha , requer a V. Exª. se digne autorizar nos 

termos do Artº. 1º/Artº 2º do Decreto-Lei nº 173/88 de 17 de Maio, a  proceder ao corte 

antecipado do povoamento de (indicar espécie) ���. , pelo facto de (referir o motivo do 

corte)������������������...������������������

����������������.�����������������������

�����������. e que incidirá numa área de ���ha 

Em anexo junta-se: 
i) Cartografia com a delimitação da área a corte, e/ou na impossibilidade de as 

cartografar na totalidade 
ii) Quantificação das árvores a corte 

 
                  Pede Deferimento, 
 
 
(Localidade) �������..,  ....�.. de ������.. de 20..� 
 
 
                O REQUERENTE,  
 
 
 (Assinatura) �.�������������������. 
 
 
 

                                                 
6 Só se aplica a explorações florestais com mais de 1 ha (eucalipto) ou com mais de 2 ha (pinheiro bravo). 
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VIII- Minuta de ofício relativa à confirmação da recepção da comunicação de 
rearborização de área ardida – art.º 5.º do Dec.-Lei n.º 139/88 

 

Assunto: Confirmação da recepção de comunicação de rearborização de área ardida - 
…………………, nos termos do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 139/88, de 22 de Abril 
 
 

Relativamente ao assunto em epígrafe informa-se V. Ex.ª que a comunicação de rearborização da área 

ardida para os prédios/propriedades .................... foi recepcionado em ...... (data), no ..................... 

(local/serviço), com o n.º ..................... de registo. 

Esta comunicação não dispensa o cumprimento da legislação em vigor, designadamente a referente aos 

Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, ao regime de Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade, às avaliações de impacte ambiental e às restrições de utilidade pública e servidões 

administrativas eventualmente aplicáveis, bem como a adopção de boas práticas florestais. 

 

Acrescentar no caso do proprietário/gestor florestal possuir PGF aprovado pela AFN: 

 

Mais se informa que o PGF aprovado pela AFN em …………….. deverá ser alvo de alteração, de acordo com 

a intervenção agora comunicada. 

 

Acrescentar no caso da exploração não possuir PGF aprovado, sendo a superfície do prédio/propriedade 

superior ao definido no PROF respectivo: 

 

Mais se informa que, nos termos da legislação vigente, esta exploração florestal deve possuir plano de 

gestão florestal (PGF) aprovado, pelo que se notifica V. Ex.ª para a sua entrega nestes serviços no prazo 

de 60 dias. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Director Regional, 
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IX– Ficha de Análise do Processo 
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X - Ficha de informação Técnica 

       
 

ARBORIZAÇÃO E REABORIZAÇÃO COM FOLHOSAS DE RÁPIDO CRESCIMENTO (FRC) 
 

Ficha de Análise e de Informação Técnica 
 
Requerimento n.º: ���../ DRF-�./20�.                                                      
Data de entrada na AFN: ����/����./���� 
Data de entrada na UGF: ����/����./���� 
Data limite de decisão: ����/����./����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Elementos de identificação 

 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Elementos de macro caracterização florestal 
 
Designação PROF: 
 
Designação SRH: 
 
Designação ZIF (caso se aplique): 
 
Código PGF (caso obrigatório): 
 
Código PEIF (caso exista): 
 

Parecer da UGF 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 
Assinatura 

 
 

Despacho DRF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
Assinatura 
 
 

Proponente: 
Propriedade(s): 
Freguesia: 
Concelho: 
Distrito: 
Autor do projecto: 
Responsável pela execução: 
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3- Elementos do projecto 
 
 
 
 
Área total (ha) 

Área FRC Outras espécies 
 Área 

(ha) 
% Espécie Área 

(ha) 
% 

 
Arborização 

     
   
   

Rearborização   TOTAL   
FRC utilizadas (designação científica): 

Infra-estruturas propostas 
Tipologia Dimensão (Km) Número 
Rede viária   
Rede divisional   
Pontos de água   
     

 
4- Enquadramento geral da área de intervenção 
 
Uso actual: 
 
 
Existência de núcleos de folhosas a preservar e/ou espécies florestais protegidas 
(sobreiro,azinheira,azevinho): 
 
 
Sinais e susceptibilidade de/á erosão: 
 
Aptidão geral: 
 
 
Área percorrida por incêndios nos últimos 10 anos: 
 
 
Servidões (marcos geodésicos, linhas eléctricas, património cultural e arqueológico�) 
 
Regime de propriedade (privada; Comunitária; pública) 
 
Principais classes de declive 
 
Infra-estruturas existentes e propostas: 
 
 
Outras: 
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5- Enquadramento da área de intervenção em planos e zonagens 
 
Macrozonagem da Portaria n.º XXX/XX: 
 
 
Enquadramento em sede de PDM (REN, RAN, Regime Florestal, outras): 
 
 
 
 
 
Enquadramento em matéria de DFCI (SDFCI e PMDFCI): 
 
 
 
 
 
 
Enquadramento em sede de POAAP e/ou de outros planos/diplomas: 
 
 
 
 
 
 
 
6- Enquadramento da envolvente à área de intervenção  
 
Área ocupada por ERC com a implementação do projecto 
 

Continuidade até 500 metros Continuidade até 1000 metros 
(substituição de espécie) 

   > 50 ha               >350 ha                >1000 ha 
 
 

> 70 ha                >350 ha                >1000 ha  
 

Vitalidade, estado fitossanitário dos povoamentos:  
 
 
 
Recursos hídricos 
 
Grau de existência (fontes nascentes e espelhos de água): 
 
 
Regime de disponibilidade (permanente ou sazonal): 
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Grau e tipo de utilização de 
água, a jusante da área de 
intervenção 

consumo 
 

 

agricultura 
 

 

Outras utilizações  

 
7- Enquadramento sociológico  
 
 
 
 
8- Legislação específica e documentação instrutória  
 
Documento 
 

Existente no processo Em falta* 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
9- Parecer Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento encontra-se disponível em 
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/producao/mrfc 

 
 

 

 

 

 

 

 

                               Direcção Nacional de Gestão Florestal 

 

 


