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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., no âmbito das suas competências como
autoridade nacional para a conservação da natureza e biodiversidade, é, em particular, responsável
pela gestão das Áreas Protegidas de âmbito nacional, incluindo a elaboração, avaliação e revisão dos
respetivos planos de ordenamento. Nesse contexto, desenvolve estratégias de ação promotoras da
valorização, fruição e reconhecimento público do património natural e cultural existente e de
prossecução dos objetivos de conservação da natureza e da diversidade biológica, tendo em atenção
as alterações ocorridas no território com relevância para a manutenção dos fins da área protegida.
O presente relatório sumariza os impactos dos incêndios florestais ocorridos em 2013 na Rede
Nacional de Áreas Protegidas e identifica as medidas a desenvolver para a recuperação dos recursos
e valores naturais afetados, reunindo a informação recolhida regionalmente por área protegida
atingida por incêndio.
Este relatório surge na sequência dos relatórios provisórios dos incêndios florestais produzidos
quinzenalmente, no período de junho a outubro e antes da apresentação do relatório anual dos
incêndios florestais, a produzir no primeiro semestre de 2014, após o fecho dos registos no Sistema
de Gestão dos Incêndios Florestais (SGIF).
No que respeita ao grande incêndio que abrangeu o Parque Natural do Douro Internacional,
encontra-se informação mais desenvolvida no Relatório Técnico Recuperação da área ardida no
incêndio de Picões - 2013, disponível no Portal do ICNF.
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1. INTRODUÇÃO
As Áreas Protegidas ocupam 7,6% do território continental terrestre com, aproximadamente, 680,8
mil hectares, compreendendo, no conjunto das áreas de âmbito nacional, um parque nacional, 13
parques naturais, 9 reservas naturais, duas paisagens protegidas e 7 monumentos naturais.
O uso do solo dominante é a de matos e pastagens, que representam 45% do total da área terrestre
da RNAP, seguindo-se a de floresta com 23%. As espécies florestais predominantes são o pinheiro
bravo, azinheira e eucalipto.

Gráfico 1 - Uso do solo e ocupação florestal da área terrestre da RNAP
Fonte: IFN 6

No âmbito da conservação de espécies e habitats de interesse comunitário, a Rede Natura 2000, que
ocupa cerca de 22% do território continental, sobrepõe-se com a área abrangida pela RNAP em 21
sítios de interesse comunitário (SIC) e 18 zonas de proteção especial (ZPE).
Os incêndios florestais são um dos fatores de risco na preservação e conservação da natureza e da
biodiversidade, constituindo um importante elemento condicionador da evolução dos habitats e
formações vegetais naturais para formações climácicas ou de maior complexidade estrutural.
Relativamente ao histórico dos incêndios florestais em áreas protegidas, a análise dos registos
verificados entre 1995 e 2013 mostra uma tendência decrescente no número de ocorrências de
incêndio e uma oscilação nos valores da área ardida anualmente, que apresenta valores máximos nos
anos de 2003, 2005 e 2010. A análise da tendência dada pela média móvel da área ardida em
períodos de 5 anos evidencia, em 2006, a inversão da tendência de subida verificada até esse ano e
uma certa estabilização após 2008, conforme dados apresentados no gráfico seguinte.

5/41

Gráfico 2 - Evolução do número de ocorrências e da área ardida entre 1995 e 2013

A taxa de incidência dos incêndios na área terrestre da RNAP tem-se situado abaixo de 4% - valor
apenas atingido em 2003 -, situando-se os valores mais frequentes abaixo de 2%.
Os incêndios afetam de forma diferente as várias Áreas Protegidas, sendo, por ordem decrescente de
grandeza, o PN da Serra da Estrela, o PN da Peneda-Gerês, o PN do Douro Internacional e o PN de
Montezinho, o PN do Alvão e o PN do Vale do Guadiana e o PN da Serra de São Mamede e o PN das
Serras de Aire e Candeeiros, as Áreas que apresentam incêndios recorrentes e valores de área ardida
mais elevados.
O ano de 2013 apresenta um valor, ainda provisório, de área ardida na RNAP de 8 248 hectares, valor
que é ligeiramente inferior ao da média dos valores anuais de área ardida nos últimos cinco anos (de
8 897 hectares).
O PN do Douro Internacional foi a Área Protegida mais atingida em 2013, com uma área ardida de 3
082 hectares, sendo o PN da Serra da Estrela, com uma área ardida de 2 311 hectares, o PN do Alvão,
com uma área ardida de 1 111 hectares e o PN da Peneda-Gerês com uma área ardida de 882
hectares, as restantes áreas protegidas com área ardida mais significativa. O total da área ardida
nestas áreas corresponde a 90% da área total ardida na RNAP.
No ano em análise os meses de agosto e setembro tiveram 65% do total das ocorrências de incêndio
verificadas e 80% do total da área ardida, período temporal em que as condições meteorológicas
foram severas e se registou um agravamento do risco meteorológico de incêndio, com valores
situados nos mais elevados do decénio.
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2. DESCRIÇÃO DOS INCÊNDIOS POR ÁREA PROTEGIDA

2.1.

PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS (PNPG)

O Parque Nacional da Peneda-Gerês foi criado em 1971 pelo Decreto-Lei n.º 187/71, de 8 de maio e
o seu Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 11-A/2011,
de 4 de fevereiro.
O Parque tem uma área de 69 593 hectares.
O PNPG tem registado valores oscilantes de área ardida, indicando a média móvel de 5 anos uma
tendência de subida, marcada pelos anos de 2006 e 2010, que apresentam picos de área ardida
relativamente aos períodos anteriores.

Gráfico 3 - Evolução da área ardida no PNPG entre 2001 e 2013
Fonte: Relatórios anuais das áreas ardidas em Áreas Protegidas
*Área ardida provisória

No ano de 2013 o PNPG foi afetado por dez ocorrências de incêndio, verificadas, por vezes
diariamente, entre 24 de agosto e 18 de setembro, cuja descrição consta do Anexo I.
A área ardida total foi de 882 hectares, estando na sua quase totalidade sujeita aos regimes de
proteção de Área de Ambiente Natural e de Área de Ambiente Rural, os quais integram,
respetivamente, os regimes de proteção total e parcial e os regimes de proteção complementar. A
interceção destes regimes com a área ardida está representada no gráfico seguinte.
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Gráfico 4 – Distribuição da área ardida em 2013 no PNPG por regime de proteção

Os habitats predominantemente afetados foram os habitats arbustivos e saxícolas. Foram também
atingidos os habitats pratenses associados a mosaicos agro-florestais, habitats aquáticos e ripícolas,
habitats associados a complexos turfófilos e habitats florestais.
Não obstante a dimensão da área ardida, a percentagem de afetação dos habitats presentes no SIC
Peneda-Gerês é muito baixa, normalmente inferior a 1%, conforme valores constantes nas fichas
individuais dos incêndios, constantes do Anexo I.
Quer os habitats florestais, nomeadamente os carvalhais, que foram atingidos de forma pouco
severa, quer os restantes habitats apresentam uma boa capacidade de regeneração e uma elevada
possibilidade de recuperação natural, pelo que, não se prevê necessidade de tomar medidas ativas
para a sua recuperação.
No que respeita à fauna, os incêndios florestais são sempre muito prejudiciais para a fauna local.
Grupos de espécies com menos mobilidade, como anfíbios e répteis, quando não atingidas pelo fogo
terão muita dificuldade em sobreviver nas zonas percorridas pelo incêndio e nos meses que lhe são
subsequentes, devido, em particular, à falta de alimento. A recolonização destes locais será feita de
uma forma lenta e à medida que as condições de habitat se forem estabelecendo.
A maior parte da área ardida é área de montanha, com declives elevados e forte suscetibilidade à
erosão, devido à ausência de coberto vegetal, pelo que deverão ser implementadas medidas que
minimizem a perda de solo.
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2.2.

PARQUE NATURAL DO ALVÃO (PNAL)

O Parque Natural do Alvão foi criado em 1983 pelo Decreto-Lei n.º 237/83 de 8 de junho e o seu
Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 62/2008, de 7 de
abril.
Tem uma área de 7 203 hectares.
O PNAL tem sido atingido anualmente por incêndios florestais, destacando-se os anos de 2005, 2010
e 2013 com área ardida mais elevada. A média móvel da área ardida em períodos de cinco anos
indica uma tendência de subida a partir de 2011.

Gráfico 5 – Evolução da área ardida no PNAL entre 2001 e 2013
Fonte: Relatórios anuais das áreas ardidas em Áreas Protegidas
*Área ardida provisória

Nos dias 22 e 28 de agosto de 2013, duas ocorrências de incêndio originando uma área ardida no
PNAL de 1 111 hectares, aproximadamente 15% da área do Parque.

Figura 1 Delimitação da área
ardida no PNAL em
2013.
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De

acordo

com

o

Plano

de

Ordenamento do PNAL, a maior parte
da área ardida (85%) encontra-se em
área sujeita ao regime de proteção
parcial, sendo que 208 hectares
(18,8%) correspondem a habitats
naturais de interesse comunitário.

Gráfico 6 – Área ardida por regime de proteção

Habitats e espécies afetadas e sua importância:
Habitat

4030 – Charnecas secas europeias

Área afetada (ha)

135,5ha

Habitat

9230 – Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus robur e Quercus pyrenaica
71,7ha

Área afetada (ha)
Habitat

91B0 + 9230 – Freixiais termófilos de Fraxinus
angustifolia e Carvalhais galaico-portugueses
de Quercus robur e Quercus pyrenaica
1ha

Área afetada (ha)

Há também outras espécies que, pelo seu estado de conservação ou relevância regional, são dignas
de nota, nomeadamente, a Drosera rotundifolia, o Narcissus asturiensis e a Erica tetralix,
característicos de cervunais e zonas de turfeira. Prevê-se que o Ilex aquifolium, presente nas zonas
ripícolas da ribeira de Fervença, tenha sido igualmente afetado.
No que respeita à fauna, os incêndios terão afetado significativamente os diversos grupos de
espécies presentes no território da área ardida. Relativamente aos mamíferos, destacam-se os
quirópteros, existindo na área ardida o Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum),
o Morcego-de ferradura- pequeno (R. hipposideros) e o Morcego-negro (Barbastella barbastellus).
Salienta-se também a presença de atividade de duas alcateias de lobo (Canis lupus) existentes no
PNAl: a alcateia do Vaqueiro e a alcateia do Alvão.
Ao nível dos invertebrados, destacam-se as espécies de interesse comunitário Euphydrias aurinia
(espécie de borboleta) e a Oxygastra curtisii (libelinha), que ocupa habitats ripícolas de águas de
corrente lenta, bem como charcos e lagoas na zona de Ermelo. Um dos incêndios, em Lamas de Olo
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afetou, ainda que muito marginalmente, o lameiro onde é referenciada a população melhor
conhecida de Borboleta-azul (Phengaris alcon).
Para as comunidades piscícolas os problemas previsíveis resultam da deterioração ou alteração da
qualidade da água em consequência dos processos de erosão pós-incêndio. Destaca-se a presença do
Bordalo (Rutilus alburnoides - agora Complexo de Squalius alburnoides) no rio Olo e da Boga-comum
(Chondrostoma polylepis) na ribeira de Fervença.
De entre as espécies de anfíbios e répteis com maior interesse conservacionista, está referenciada na
zona afetada pelos incêndios o Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi).
A recuperação dos habitats e espécies afetadas deverá ocorrer naturalmente, no geral das situações.
Considera-se que a capacidade de regeneração das espécies vegetais será suficiente para a
renaturalização das áreas ardidas. Poderá, eventualmente, ser gerida a expansão das comunidades
arbustivas que começarão a instalar-se na próxima primavera, favorecendo a sua alternância espacial
com comunidades herbáceas, as quais poderão ser mantidas através de pastoreio. Esta alternância
favorecerá as populações presa, em termos de alimentação e abrigo e, consequentemente, as
populações de carnívoros.
Do ponto de vista preventivo, preconizam-se ações de controlo da erosão e de acompanhamento dos
aspetos da hidrologia e morfologia do leito dos cursos de água afetados e a monitorização das várias
comunidades de espécies referenciadas na área ardida.

Fig. 2 - Síntese do impacto dos incêndios na fauna do PNAL
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2.3.

PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL (PNDI)

O Parque Natural do Douro Internacional foi criado em 1998 pelo Decreto-Lei n.º 8/98, de 11 de
maio e o seu Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº
120/2005, de 28 de julho
O Parque tem uma área de 87.011 hectares.
O PNDI tem sido afetado recorrentemente por incêndios florestais, destacando-se no período em
análise o ano de 2013, com a área ardida mais elevada. A evolução dada pela média móvel de 5 anos
regista, no ano de 2008, uma inversão na tendência decrescente verificada até esse ano.

Gráfico 7 – Evolução da área ardida no PNAL entre 2001 e 2013
Fonte: Relatórios anuais das áreas ardidas em Áreas Protegida
*Área ardida provisória

Registaram-se em 2013, no
PNDI, três ocorrências de
incêndio (uma com 3ha), que
originaram uma área ardida
total de 3 082 hectares.
Destaca-se

o

grande

incêndio de Picões, que foi
responsável por cerca de 2
960 hectares ardidos na área
do Parque.

Figura 3 – Área ardida no
PN do Douro
Internacional em 2013
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O incêndio de Picões resultou de um reacendimento e os outros dois incêndios resultaram de ações
negligentes, uma de queima de desperdícios agrícolas e outra de uma queimada para limpeza
florestal
Foi afetada a área da ZPE e do SIC Douro Internacional e Vale do Águeda inseridos no PNDI, sendo
que os habitats mais afetados, quer dentro quer fora da área classificada, foram os seguintes:
5210- matagais arborescentes de Juniperus spp;
5330- Matagais de giesta e esteva;
9330- Florestas de Quercus suber e 9340- florestas de Quercus rotundifolia e Quercus ilex
9560- Florestas endémicas de Juniperus spp e 9560pt1 – Mesobosques de Querci e Juniperus
oxycedrus var. lagunae (Habitat prioritário);
91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia

Fotografia 1 - Vale de Águia: núcleos de azinheira afetados pelo incêndio
No que respeita à fauna, destacam-se as espécies diretamente afetadas pelos incêndios ou aquelas
cujos territórios o foram. É o caso da Águia-real (Aquila chrysaetos), do Abutre-do Egipto
(Neophron percnopterus), uma colónia com vários ninhos de Grifo (Gyps fulvus), colónias,
tanto de hibernação como de criação, de morcegos cavernícolas (muitos dos quais ameaçados) e o
território de uma alcateia de lobo-ibérico,

No que respeita a espécies de anfíbios e répteis existentes, salienta-se, pelo seu estatuto de ameaça,
o Cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis) e a Víbora-cornuda (Vipera latastei) e, no grupo
das espécies de peixes presentes nos cursos de água do PNDI, destaca-se a Panjorca (Chondrostoma
arcasii), cujo estatuto de ameaça é Em Perigo, de acordo com os critérios da União Internacional para
a Conservação da Natureza (IUCN).
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Na recuperação da área afetada pelos incêndios considerou-se prioritário a conservação do solo e da
água, tendo sido identificadas ações de intervenção específicas que mereceram a atribuição de apoio
financeiro pelo PRODER, no âmbito da tipologia de investimento “Estabilização de emergência pósincêndio”. Foram também consideradas prioritárias, medidas fitossanitárias, em particular, nas áreas
ocupadas com resinosas, medidas de recuperação de infraestruturas e ações de conservação e
fomento cinegético.
A reabilitação dos habitats vegetais afetados processa-se, de forma genérica, naturalmente, dada a
sua capacidade regenerativa pós-incêndio e o bom estado do banco de sementes nos bosques e
matos nas zonas envolventes, pelo que a rearborização ou vegetalização artificial apenas devem ser
equacionadas em casos excecionais.
Para os matagais e bosques de azinheira, sobreiro e zimbro, cuja recuperação natural será muito
demorada, podendo em algumas áreas estar comprometida pelo facto da erosão do solo dificultar a
sua capacidade regenerativa, devem ser promovidas intervenções de restauração de habitats
naturais.
A minimização dos efeitos dos incêndios na fauna existente no PNDI, fundamentalmente
relacionados com a disponibilidade de alimento e de abrigo, exige a recuperação ou construção de
abrigos, o fomento de presas em abundância, considerando os territórios tradicionais e outros
alternativos e a construção de muros para abrigo de répteis.

2.4.

PARQUE NATURAL DO MONTESINHO (PNM)

O Parque Natural de Montesinho foi criado em 1979 pelo Decreto-Lei n.º 355/79,de 30 de agosto e o
seu Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 179/2008, de
24 de novembro.
Tem uma área de 74.545 hectares.
O PNM tem tido regularmente áreas ardidas anuais elevadas, tendo sido registada uma subida dos
seus valores entre 2008 e 2012, período em que a média anual foi de 1 715 hectares face a 838
hectares no período anterior.
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*
Gráfico 8 – Evolução da área ardida no PNM entre 2001 e 2013
Fonte: Relatórios anuais das áreas ardidas em Áreas Protegidas
*Área ardida provisória

Entre maio e setembro de 2013 o PNM foi afetado por 33 ocorrências de incêndios (22 no concelho
de Bragança e 11 no concelho de Vinhais), que originaram uma área ardida total de 203 hectares.

Fig. 4 – Localização dos incêndios ocorridos no PNM
Segundo o Plano de Ordenamento do PNM, toda a área ardida incide em área sujeita a regime de
proteção, de acordo com as tipologias indicadas no gráfico 9. A maior parte da área afetada
encontra-se em zona sujeita a regime mais elevado de proteção.
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Gráfico 9 - Área ardida por regime de proteção

A área ardida em APPI e em APPII corresponde, respetivamente, a 0,1% e 0,5% da área total do PNM
abrangida por cada uma das tipologias de proteção.
Os incêndios incidiram sobretudo em áreas de matos de altitude (com 102ha ardidos), encontrandose representadas no gráfico seguinte os diversos biótopos afetados.

Gráfico 10 – Área ardida por biótopo
As galerias ripícolas sofreram uma afetação apenas marginal, verificando-se que se afiguraram como
barreiras de contenção dos incêndios.
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Fotografia 2 – Área ardida em encosta sobranceira ao Rio Tuela
Salienta-se eventuais impactos dos incêndios (incluindo de um grande incêndio em Espanha,
imediatamente a seguir à fronteira com o PNM) na fauna dos rios Rabaçal e Tuela, em virtude de
terem sido atingidas encostas bastante declivosas sobranceiras a esses cursos de água, que albergam
comunidades de fauna aquática e ribeirinha de grande importância conservacionista, entre as quais o
mexilhões-de-rio (Margaritifera margaritífera).
No que respeita à afetação de património geológico assinala-se o incêndio de Pinheiro Novo que
abrangeu parcialmente o “Maciço granítico de Pinheiro Novo” identificado no Plano de
Ordenamento do PNM como Área de interesse geológico patrimonial de excecional relevância
(observação de morfologia granítica).
No contexto dos bens culturais imóveis regista-se a possível afetação, pelo incêndio de Soeira, do
local inventariado como de interesse arqueológico designado por “Castro de Arnade” (CNS 2166;
tipologia Povoado Fortificado da Época Romana/Idade do Ferro).
No âmbito das ações a desenvolver para recuperar os ecossistemas afetados, destacam-se as
seguintes:


Monitorizar a evolução da recuperação da vegetação, incluindo a recuperação do “carvalhal
de Castro de Arnade” (parcialmente afetado) e implementar uma gestão/condução que
promova o desenvolvimento da regeneração natural de vegetação autóctone (ex. quercíneas

17/41

autóctones, e espécies arbóreas e arbustivas higrófilas nas zonas de maior infiltração e ou na
proximidade de linhas de água);


Acompanhar a informação disponível relativa à qualidade da água dos Rios Tuela e Rabaçal à
“entrada” no PNM e realizar missões de vigilância, para deteção de eventual mortalidade de
mexilhões-de-rio ao longo dos mesmos na área do PNM.

2.5.

PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS (PNSAC)

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros foi criado em 1979, pelo Decreto-Lei n.º 118/79, de
4 de maio e o seu Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº
57/2010, de 12 de agosto.
Tem uma área de 38 393 hectares.
O PNSAC é afetado quase todos os anos por incêndios, destacando-se o ano de 2006 como aquele
em que a área ardida foi mais elevada. A evolução dada pela média móvel dos valores de área ardida
em períodos de cinco anos mostra uma redução significativa desses valores a partir de 2006, que se
mantiveram sensivelmente constantes e com valores baixos nos últimos três anos.

Gráfico 11 – Evolução da área ardida no PNSAC entre 2001 e 2013
Fonte: Relatórios anuais das áreas ardidas em Áreas Protegidas
*Área ardida provisória

Em 2013, o PNSAC foi atingido por dois incêndios com origem em queimadas para renovação de
pastagem, que originaram uma área ardida de 69 hectares abrangendo pequenos núcleos de
eucalipto, carvalhal, matos e incultos.
Os habitats de interesse comunitários afetados foram os seguintes:
5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos;
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6110 - Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi;
6210 - Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia);
6220 - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea;
8210 - Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica;
8240 - Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis;
9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia.
Os habitats afetados recuperam naturalmente, preconizando-se o condicionamento de operações de
limpeza, de modo a proporcionar o desenvolvimento de vegetação autóctone espontânea.

2.6.

PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA

(PNSACV)
O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina foi criado em 1995, pelo Decreto-Lei
n.º26/95, de 21 de setembro e o seu Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 11-B/2011, de 4 de fevereiro.
O PNSACV estende-se numa extensa zona costeira com cerca de 60 572 hectares.
O PNSACV tem sido afetado anualmente por incêndios, que desde 2007 apresentam uma dimensão
reduzida. Em 2013 essa situação inverteu-se, sendo esse ano, no período em análise e depois do ano
de 2003, o que apresenta a área ardida mais elevada.

Gráfico 12 – Evolução da área ardida no PNSACV entre 2001 e 2013
Fonte: Relatórios anuais das áreas ardidas em Áreas Protegidas;
*Área ardida provisória
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Em 2013, o PNSACV teve uma área ardida de 400 hectares, resultante de um incêndio ocorrido no
dia 6 de julho, na localidade de Chabouco/ Aljezur, com origem numa queimada realizada em terreno
florestal.
O incêndio percorreu principalmente áreas incultas, matos de esteva e pastagens pobres. Afetou
ainda cerca de 17 hectares de áreas agrícolas (aproximadamente 4% do total) e pequenos núcleos de
eucalipto e acácias (cerca de 2% do total).
Nas linhas de água foram afetadas pequenas manchas de maior diversidade vegetal, com presença
de medronheiros e sobreiros.

Figura 5 – Delimitação da área ardida em 2013 no PNSLCV
As principais formações afetadas correspondem a matos típicos de sistemas dunares litorais
estabilizados, de onde se destacam os seguintes habitats:
2260 – Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletalia;
2250 – Dunas litorais com Juniperus spp.;
4030 – Charnecas secas europeias.

20/41

Nas linhas de água intermitentes que atravessam a área ardida, encontra-se uma vegetação mais
desenvolvida, com presença de exemplares arbóreos (sobreiros, salgueiros e medronheiros) e maior
diversidade específica.
Relativamente às ações a implementar, prevê-se o desenvolvimento de um programa de
monitorização da capacidade natural de recuperação da vegetação, já que este tipo de ecossistema
tem uma grande expressão no setor sul da Área Protegida, que permita criar uma ferramenta de
apoio à gestão da vegetação e prevenção de futuros incêndios.

2.7.

PARQUE NATURAL DE SINTRA CASCAIS (PNSC)

O Parque Natural de Sintra Cascais foi criado em 1981 pelo Decreto-Lei n.º 292/81, de 15 de outubro
e o seu Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 1-A /2004,
de 8 de janeiro.
Tem uma área de 14 450 hectares.
O PNSC tem tido episódios de incêndio anuais, registando os anos de 2002 e de 2007 valores de área
ardida superiores a 100 hectares. A média móvel da área ardida em períodos de 5 anos indica uma
tendência de diminuição a partir de 2008, mais acentuada após em 2011.

Gráfico 13 – Evolução da área ardida no PNSC entre 2001 e 2013
Fonte: Relatórios anuais das áreas ardidas em Áreas Protegidas
*Área ardida provisória

No ano de 2013 há registo de uma ocorrência de incêndio, com início na localidade de Biscaia
(Alcabideche), que consumiu aproximadamente 52 hectares, maioritariamente de carrasco, azinhal e
matos mediterrânicos.
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Os habitats naturais de interesse comunitário mais afetados foram os seguintes:
5210 - Matagais arborescentes de Juniperus spp.;
1240 - Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp endémicas;
2130 - Dunas fixas com vegetação herbácea (dunas cinzentas);
2250 - Dunas litorais com Juniperus spp.
A vegetação regenerará naturalmente, devendo ser monitorizada a evolução dos habitats e espécies
afetados.

2.8.

PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA (PNSE)

O Parque Natural da Serra da Estrela foi criado em 1976 pelo Decreto-Lei n.º 557/76, de 16 de julho e
o seu Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 83/2009, de 9
de setembro.
O Parque tem uma área de 88 850 hectares.
O PNSE apresenta regularmente áreas ardidas elevadas, destacando-se o ano de 2005 com mais de
10 mil hectares ardidos. A partir de 2006 regista-se uma redução significativa nos valores de área
ardida, tendência que sofre uma inversão em 2010.

Gráfico 14 – Evolução da área ardida no PNSE entre 2001 e 2013
Fonte: Relatórios anuais das áreas ardidas em Áreas Protegidas
*Área ardida provisória

No PNSE registaram-se 7 ocorrências de incêndio e um reacendimento, que foram responsáveis por
uma área ardida total de 2 311 hectares.
Dos sete incêndios ocorridos, quatro têm origem conhecida: descontrolo de uma queimada para
limpeza matos, na Aldeia do Carvalho - Covilhã; vandalismo em duas ocorrências no concelho de
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Louriga e descarga elétrica-raio em Seia. Destaca-se o facto de o reacendimento de um incêndio na
aldeia de Vila Viçosa - Guarda, ter sido responsável pelo incêndio de maior dimensão ocorrido no
PNSE, com 1 100 hectares.
Os incêndios tiveram uma incidência
predominante
vegetais

em

área

espontânea

formações
(matos),

verificando-se ainda uma percentagem
significativa de área agrícola afetada.
Gráfico 15- Área ardida por tipo de ocupação de solo

Os povoamentos mistos e o pinhal
bravo representam 75% da área de
floresta percorrida pelo incêndio.

Gráfico 16 – Área ardida por espécie florestal

De acordo com o Plano de Ordenamento do PNSE, a quase totalidade da área ardida está sujeita a
regime de proteção (2 307ha), sendo que na sua maior parte (1 468ha) está sujeita ao regime de
proteção complementar.

Gráfico 17 – Área ardida por regime de proteção
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Os incêndios afetaram diversas comunidades vegetais típicas da região, que correspondem a habitats
de interesse comunitário, a saber:
4030- Charnecas secas europeias
5120- Formações montanas de Cytisus purgans;
Formações herbáceas naturais e seminaturais: 6160- Prados oro-ibéricos e 6220- Subestepes de
gramíneas anuais da Brachypodieteae de Festuca indigesta
Habitats rochosos: 8220-Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica e 8230- Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou Sedo albi-Veronicion dillenii;
Habitats florestais: 9260- Florestas de Castanea sativa e 9230- Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus robur e Quercus pyrenaica.
A recuperação dos diversos habitats efetuar-se-á, de um modo geral, naturalmente, devendo ser
monitorizada a evolução dos habitats e espécies afetados.

2.9.

PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL (PNTI)

O Parque Natural do Tejo Internacional foi criado em 2000 pelo Decreto-Lei n.º9/2000, de 18 de
agosto e o seu Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº
176/2008, de 24 de novembro.
O Parque tem uma área de 26.484 hectares.
Os incêndios florestais não apresentam, entre 2001 e 2013, grande relevância no PNTI, com exceção
dos anos de 2002 e 2011, que registaram uma área ardida elevada. Os valores registados em 2011 e
2013 indiciam uma tendência de crescimento da área ardida para valores superiores a 100 hectares.

Gráfico 18 – Evolução da área ardida no PNTI entre 2001 e 2013
Fonte: Relatórios anuais das áreas ardidas em Áreas Protegidas
*Área ardida provisória
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O PNTI foi afetado em 2013 por 3 ocorrências de incêndio que percorreram cerca de 136 hectares.
Uma das ocorrências registou-se no mês de junho na Herdade da Poupa – Rosmaninhal e consumiu
cerca de 88,1 hectares, afetando parte do território integrado no regime de proteção Complementar
Tipo I e Parcial Tipo II, ocupada por pasto e azinhal disperso.
Nesse mesmo mês uma ocorrência em Arraial das Salinas (Segura) consumiu cerca de 43 hectares e
afetou território integrado no regime de proteção Parcial Tipo II, destruindo zonas de matagais e
azinhal disperso.
Em agosto, na Ponte da Monheca (Ladoeiro), uma ocorrência de incêndio afetou cerca de 5,18
hectares da Zona de Proteção Especial do Tejo Internacional, Erges e Ponsul (ZPETIEP) com
destruição maioritariamente de matos, algum olival e eucalipto disperso.
As medidas e ações a desenvolver centram-se na monitorização da evolução dos habitats e espécies
afetados.

2.10.

RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA (RNSM)

A Reserva Natural da Serra da Malcata foi criada em 1981 através do Decreto-lei n.º 294/81, de 16 de
outubro e o seu Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº
80/2005, de 29 de março.
Tem uma área de 16 159 hectares.
Desde 2001 que a RNSM é atingida regularmente por incêndios, com dimensão mais ou menos
reduzida, sempre inferior a 100ha.

Gráfico 19 – Evolução da área ardida na RNSM entre 2001 e 2013
Fonte: Relatórios anuais das áreas ardidas em Áreas Protegidas
*Área ardida provisória
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A 19 de abril de 2013 teve início uma ocorrência de incêndio florestal que originou uma área ardida
de 1,7 hectares, maioritariamente ocupada com pinheiro bravo.
A zona queimada insere-se na Área de Proteção Complementar tipo II, não tendo sido afetados
valores naturais relevantes.
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ANEXO I
Descrição dos incêndios ocorridos no Parque Nacional Peneda-Gerês

A 24 de agosto na freguesia do Ramiscal (Ribeiro do Arroio) teve início um incêndio que percorreu
cerca de 113,59 hectares, afetando, maioritariamente, vegetação arbustiva e saxícola.
De acordo com o Plano de Ordenamento do PNPG, mais de 75% da área afetada encontra-se sujeita
a regimes de protecção mais elevados.

Estatuto de Proteção

Área (ha)

Área de Proteção Parcial Tipo I (APP1)

58,44

Área de Proteção Parcial Tipo II (APP2)

37,74

Área de Proteção Complementar Tipo I (APC1)

16,98

Área de Proteção Complementar Tipo II (APC2)

0,44

Habitats e espécies afetados, sua importância e grau de afetação:
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias+ 6220Substepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea + 8220-Vertentes rochosas
siliciosas com vegetação casmofítica + 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
39,36ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,45%
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias + 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
40,49ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês
Habitat
Área afetada (ha)

0,30%
4030-Charnecas secas europeias
7,68ha
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% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,10%
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias + 6160Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta +
8230-Rochas siliciosas com vegetação pioneira
da Sedo-Scleranthion ou da Sedo AlbiVeronicion dillenii.
4,02ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,03%
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias + 4090 Charnecas oromediterrânicas endémicas com
giestas espinhosas + 6160-Prados oro-ibéricos
de Festuca indigesta.+ 6220-Subestepes de
gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea +
8220- Vertentes rochosas siliciosas com
vegetação casmofítica + 8230-Rochas siliciosas
com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion
ou da Sedo Albi-Veronicion dillenii.
21,06ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,09%

A 25 de agosto teve início na localidade de Carris (Vale das negras) um incêndio que percorreu cerca
de 18,33 hectares, na sua maioria com vegetação arbustiva e saxícola. Este incêndio afetou
importantes habitats aquáticos e habitats associados a complexos turfosos.
De acordo com o Plano de Ordenamento do PNPG toda a área ardida se encontra numa das zonas de
mais elevado regime de proteção do PNPG.

Estatuto de Proteção

Área (ha)

Área de Proteção Parcial Tipo I (APP1)

18,33

Habitats e espécies afetados, sua importância e grau de afetação:
Mosaico de habitats constituídos por:
4030- Charnecas secas europeias+ 4090Charnecas oromediterrânicas endémicas com
giestas espinhosas.+ 6160-Prados oroibéricos de Festuca indigesta+ 6220

Habitat
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Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea*+8220-Vertentes rochosas
siliciosas com vegetação casmofítica + 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
4,76ha

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,02%
Mosaico de habitats constituídos por:
3130-Águas estagnadas, oligotróficas a
mesotróficas, com vegetação da Littorelletea
uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncete + 4010Charnecas húmidas atlânticas setentrionais
de Erica tetralix + 4020-Charnecas húmidas
atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica
tetralix + 4030-Charnecas secas europeias
+6160-Prados oro-ibéricos de Festuca
indigesta +6230-Formações herbáceas de
Nardus, ricas em espécies, em substratos
silicosos das zonas montanas (e das zonas
submontanas da Europa continental) + 7140Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes
+ 7150-Depressões em substratos turfosos da
Rhynchosporion + 8230-Rochas siliciosas com
vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou
da Sedo Albi-Veronicion dillenii
3,56ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,49%
Mosaico de habitats constituídos por
3130-Águas estagnadas, oligotróficas a
mesotróficas, com vegetação da Littorelletea
uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncete + 4010Charnecas húmidas atlânticas setentrionais
de Erica tetralix + 4020-Charnecas húmidas
atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica
tetralix + 4030-Charnecas secas europeias
+4090 -Charnecas oromediterrânicas
endémicas comgiestas espinhosas + 6160Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta +
6220-Subestepes de gramíneas e anuais da
Thero-Brachypodietea +6230-Formações
herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em
substratos silicosos das zonas montanas (e
das zonas submontanas da Europa
continental) +7140-Turfeiras de transição e
turfeiras ondulantes + 7150-Depressões em

Habitat
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substratos turfosos da Rhynchosporion +
8220- Vertentes rochosas siliciosas com
vegetação casmofítica + 8230-Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da SedoScleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
0,19ha

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,13%

A 26 de agosto teve início uma ocorrência de incêndio na localidade de Sela que viria a afetar cerca
de 14,36 hectares, na sua maioria com vegetação arbustiva e saxícola, bem como, pequenas áreas de
vegetação arbórea (nomeadamente de carvalhal).
De acordo com o Plano de Ordenamento do PNPG toda a área ardida se encontra em zona de regime
de proteção menos elevado.

Estatuto de Proteção

Área (ha)

Área de Proteção Complementar Tipo I (APCI1)

5,05

Área de Proteção Complementar Tipo II (APC2)

9,24

Habitats e espécies afetados, sua importância e grau de afetação:
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias +4090 Charnecas oromediterrânicas endémicas
comgiestas espinhosas +6160-Prados oroibéricos de Festuca indigesta + 6220Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea + 8220- Vertentes rochosas
siliciosas com vegetação casmofítica + 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
9,86ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

%
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias +4090 Charnecas oromediterrânicas endémicas
comgiestas espinhosas +6220-Subestepes de
gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea
+ 8220- Vertentes rochosas siliciosas com

Habitat
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vegetação casmofítica + 8230-Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da SedoScleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
Área afetada (ha)

3,54ha

% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

%
Mosaico de habitats constituídos por:
9160-Carvalhais pedunculados ou florestas
mistas de carvalhos e carpas subatlânticas e
médio-europeias da Carpinion betuli + 9230Carvalhais galaico-portugueses de Quercus
róbur e Quercus pyrenaica + 9260-Florestas
de Castanea sativa

Habitat

Área afetada (ha)

0,97ha

% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

%

A 29 de agosto na localidade de Touro (Covide), teve início um incêndio que consumiu cerca de 31,15
hectares maioritariamente de vegetação arbustiva e saxícola e uma pequena área de vegetação
arbórea (nomeadamente, carvalhal).
De acordo com o Plano de Ordenamento do PNPG toda a área ardida se situou em zonas sujeitas a
regime de proteção menos elevado.
Estatuto de Proteção

Área (ha)

Área de Proteção Complementar Tipo I (APC1)

24,32

Área de Proteção Complementar Tipo II (APC2)

6,83

Habitats e espécies afetados, sua importância e grau de afetação:
Mosaico de habitats constituídos por
4030-Charnecas secas europeias + 8230Rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da
Sedo Albi-Veronicion dillenii
17,14ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,13%
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias + 6220
Subestepes de gramíneas e anuais da

Habitat
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Thero-Brachypodietea +8220-Vertentes
rochosas siliciosas com vegetação
casmofítica + 8230-Rochas siliciosas com
vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion
ou da Sedo Albi-Veronicion dillenii
10,76ha

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,12%
8230-Rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da
Sedo Albi-Veronicion dillenii
0,95ha

Habitat
Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,08%
4030-Charnecas secas europeias + 6220
Subestepes de gramíneas e anuais da
Thero-Brachypodietea
0,19ha

Habitat
Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,00%
9230-Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus róbur e Quercus pyrenaica
2,12ha

Habitat
Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,06%

A 31 de agosto teve início uma ocorrência de incêndio na localidade de Rio Toco que viria a afetar
cerca de 96,34 hectares, maioritariamente de vegetação arbustiva e saxícola.
De acordo com o Plano de Ordenamento do PNPG a maior percentagem da área ardida encontra-se
em zona sujeita a elevado regime de proteção do PNPG.
Estatuto de Proteção

Área (ha)

Área de Proteção Parcial Tipo II (APP2)

79,56

Área de Proteção Complementar Tipo I (APC1)

16,77

Habitats e espécies afetados, sua importância e grau de afetação:
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias + 6220

Habitat
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Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea +8220-Vertentes rochosas
siliciosas com vegetação casmofítica + 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
43,38ha

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,50%
8230-Rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo
Albi-Veronicion dillenii
18,04ha

Habitat
Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês
Habitat
Área afetada (ha)

1,53%
4030-Charnecas secas europeias
15,52ha

% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,21%
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias + + 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
2,43ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,02%
Mosaico de habitats constituídos por:
9230-Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus róbur e Quercus pyrenaica + 9380Florestas mediterrânicas de Taxus baccata
4,02ha

Habitat
Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,22%

A 1 de setembro teve início outra ocorrência de incêndio, na localidade de Ribeira da Teixeira (Pitões
das Júnias), que percorreu 60,45 hectares, na sua maioria com vegetação arbustiva e saxícola e
pequenos núcleos de vegetação florestal.
De acordo com o Plano de Ordenamento do PNPG toda a área ardida encontra-se em zona sujeita a
elevado regime de proteção do PNPG.
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Estatuto de Proteção

Área (ha)

Área de Proteção Parcial Tipo I (APP1)

20,64

Área de Proteção Parcial Tipo II (APP2)

39,8

Habitats e espécies afetados, sua importância e grau de afetação:
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias +4090 Charnecas oromediterrânicas endémicas com
giestas espinhosas + 6160-Prados oroibéricos de Festuca indigesta.+ 6220Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea*+ 8220- Vertentes rochosas
siliciosas com vegetação casmofítica+ 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
54,08ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês
Habitat

0,22%
4030-Charnecas secas europeias

Área afetada (ha)

2,75ha

% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,04%
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias +6160Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta +
6220-Subestepes de gramíneas e anuais da
Thero-Brachypodietea + 8230-Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da SedoScleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
1,25ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,008%
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias + 6220Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea + 8220- Vertentes rochosas
siliciosas com vegetação casmofítica+ 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion

Habitat
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dillenii
Área afetada (ha)

0,33ha

% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,004%
Mosaico de habitats constituídos por:
9230-Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus róbur e Quercus pyrenaica + 9380Florestas mediterrânicas de Taxus baccata
0,84ha

Habitat
Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,05%
9230-Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus róbur e Quercus pyrenaica
1,20ha

Habitat
Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,04%

A 2 de setembro teve início uma ocorrência de incêndio na localidade de Carris que afetou cerca de
194 hectares, na sua maioria com vegetação arbustiva e saxícola, aquática e associada a complexos
turfosos e também pequenas áreas de regeneração de espécies florestais (nomeadamente,
carvalhais galaico-portugueses).
De acordo com o Plano de Ordenamento do PNPG, toda a área ardida se encontra em zona sujeita a
um regime de máxima proteção.
Estatuto de Proteção

Área (ha)

Área de Proteção Total (APT)

193,93

As Áreas de Proteção Total compreendem os espaços onde predominam valores naturais físicos e
biológicos cujo significado e importância do ponto de vista da conservação da natureza são
excecionalmente relevantes. Correspondem a área de mais elevada proximidade a um estado de
evolução natural e menos alterada pela intervenção humana, sendo prioritário manter os processos
naturais num estado dinâmico e evolutivo, sem a ocorrência de atividades humanas regulares ou
qualquer tipo de uso do solo, da água, do ar e dos recursos biológicos.
Habitats e espécies afetados, sua importância e grau de afetação:
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias+ 4090-

Habitat
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Charnecas oromediterrânicas endémicas com
giestas espinhosas + 6160-Prados oroibéricos de Festuca indigesta+ 6220
Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea +8220-Vertentes rochosas
siliciosas com vegetação casmofítica + 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
110,7ha

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,45%
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias + 6160Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta
+8220-Vertentes rochosas siliciosas com
vegetação casmofítica + 8230-Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da SedoScleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
73,588ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,48%
Mosaico de habitats constituídos por:
3130-Águas estagnadas, oligotróficas a
mesotróficas, com vegetação da Littorelletea
uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncete + 4010Charnecas húmidas atlânticas setentrionais
de Erica tetralix + 4020-Charnecas húmidas
atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica
tetralix + 4030-Charnecas secas europeias
+6160-Prados oro-ibéricos de Festuca
indigesta +6230-Formações herbáceas de
Nardus, ricas em espécies, em substratos
silicosos das zonas montanas (e das zonas
submontanas da Europa continental) + 7140Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes
+ 7150-Depressões em substratos turfosos da
Rhynchosporion + 8230-Rochas siliciosas com
vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou
da Sedo Albi-Veronicion dillenii
5,85ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,81%
9230-Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus róbur e Quercus pyrenaica
2,58ha

Habitat
Área afetada (ha)
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% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,08%
Mosaico de habitats constituídos por:
3130-Águas estagnadas, oligotróficas a
mesotróficas, com vegetação da Littorelletea
uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncete + 4010Charnecas húmidas atlânticas setentrionais
de Erica tetralix + 4020-Charnecas húmidas
atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica
tetralix +6230-Formações herbáceas de
Nardus, ricas em espécies, em substratos
silicosos das zonas montanas (e das zonas
submontanas da Europa continental) + 6410Pradarias com Molinia em solos calcários,
turfosos e argilo-limosos (Molinion
caeruleae)+ 6430-Comunidades de ervas
altas higrófilas das orlas basais e dos pisos
montano a alpino+ 6510-Prados de feno
pobres de baixa altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis) + 7140Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes
+ 7150-Depressões em substratos turfosos da
Rhynchosporion + 8230-Rochas siliciosas com
vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou
da Sedo Albi-Veronicion dillenii
1,06ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

1,91%
Mosaico de habitats constituídos por
3130-Águas estagnadas, oligotróficas a
mesotróficas, com vegetação da Littorelletea
uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncete + 4010Charnecas húmidas atlânticas setentrionais
de Erica tetralix + 4020-Charnecas húmidas
atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica
tetralix + 4030-Charnecas secas europeias
+4090 -Charnecas oromediterrânicas
endémicas comgiestas espinhosas + 6160Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta +
6220-Subestepes de gramíneas e anuais da
Thero-Brachypodietea +6230-Formações
herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em
substratos silicosos das zonas montanas (e
das zonas submontanas da Europa
continental) +7140-Turfeiras de transição e
turfeiras ondulantes + 7150-Depressões em
substratos turfosos da Rhynchosporion +
8220- Vertentes rochosas siliciosas com

Habitat

37/41

vegetação casmofítica + 8230-Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da SedoScleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
0,12ha

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,08%

A 11 de setembro teve início uma ocorrência de incêndio na localidade de Cumieira (Britelo), que
afetou cerca de 146 hectares na sua maioria com vegetação arbustiva e saxícola, mas também,
alguma floresta (nomeadamente carvalhais galaico-portugueses).
De acordo com o Plano de Ordenamento do PNPG toda a área afetada se encontra em zona sujeita a
um regime de mais baixa proteção.

Estatuto de Proteção

Área (ha)

Área de Proteção Complementar Tipo I (APC1)

10,10

Área de Proteção Complementar Tipo II (APC2)

133,60

ANARPE

2,37

Habitats e espécies afetados, sua importância e grau de afetação:
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias + 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo AlbiVeronicion dillenii
106,2ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês
Habitat

0,78%

4030-Charnecas secas europeias
10,95ha

Área afetada (há)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,15%
6430-Pradarias aluviais inundáveis da
Cnidion dubii.
13,94ha

Habitat
Área afetada (ha)
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% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,93%
9230-Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus róbur e Quercus pyrenaica
4,79ha

Habitat
Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,15%

A 16 de setembro teve início uma ocorrência de incêndio na localidade de Rocalva que viria a
consumir cerca de 160,47 hectares na sua maioria com vegetação arbustiva e saxícola, habitats
pratenses associados a mosaicos agro-florestais e uma área importante de habitats florestais,
nomeadamente carvalhais Galaico-portugueses e floresta de azevinho.
De acordo com o Plano de Ordenamento do PNPG toda a área ardida se encontra em zonas sujeitas a
um regime de mais elevada proteção do PNPG.

Estatuto de Proteção

Área (ha)

Área de Proteção Parcial Tipo I (APP1)

160,47

Habitats e espécies afetados, sua importância e grau de afetação:
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias+ 4090Charnecas oromediterrânicas endémicas com
giestas espinhosas + 6160-Prados oroibéricos de Festuca indigesta+ 6220
Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea +8220-Vertentes rochosas
siliciosas com vegetação casmofítica + 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
141ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,57%
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias+ 4090Charnecas oromediterrânicas endémicas com
giestas espinhosas + 6160-Prados oroibéricos de Festuca indigesta +8230- Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-

Habitat
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Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion
dillenii
Área afetada (ha)

12,8ha

% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,08%
Mosaico de habitats constituídos por:
6410-Pradarias com Molinia em solos
calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion
caeruleae)+ 6430-Comunidades de ervas altas
higrófilas das orlas basais e dos pisos
montano a alpino+ 6510-Prados de feno
pobres de baixa altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

Habitat

Área afetada (ha)

1,12ha

% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,08%

Habitat
Área afetada (ha)

4030-Charnecas secas europeias
1,50ha

% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,02%
Mosaico de habitats constituídos por:
9230-Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus róbur e Quercus pyrenaica + 9380Florestas mediterrânicas de Taxus baccata
4,02ha

Habitat
Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,22%

A 18 de setembro na localidade de Ramiscal (Ribeiro do Arroio) teve início outra ocorrência de
incêndio que afetou 47,16 hectares, maioritariamente de vegetação arbustiva e saxícola.
De acordo com o Plano de Ordenamento do PNPG a maior parte da área afetada encontra-se sujeita
a um regime mais elevado de proteção.
Estatuto de Proteção

Área (ha)

Área de Proteção Parcial Tipo II (APP2)

30,96

Área de Proteção Complementar Tipo II (APC2)

16
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Habitats e espécies afetados, sua importância e grau de afetação:
9230-Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus róbur e Quercus pyrenaica
1,14ha

Habitat
Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês

0,03%
Mosaico de habitats constituídos por:
4030-Charnecas secas europeias + 6220Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea +8220-Vertentes rochosas
siliciosas com vegetação casmofítica + 8230Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo AlbiVeronicion dillenii
24,54ha

Habitat

Área afetada (ha)
% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês
Habitat
Área afetada (ha)

0,28%
4030-Charnecas secas europeias
21,30ha

% da área total daquele habitat existente no SIC
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês
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0,29%

