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1. Introdução 

 
Em termos de enquadramento legal importa destacar que a “Rede Natura 2000 é uma rede 

ecológica para o espaço Comunitário resultante da aplicação das Directivas nº 79/409/CEE 

(Directiva Aves) e nº 92/43/CEE (Directiva Habitats), e tem por ”objectivo contribuir para 

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

selvagens no território europeu dos Estados-membros em que o Tratado é aplicável
1
”. Estas 

Directivas estão harmonizadas e transpostas para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro, que define os procedimentos a adoptar em Portugal para a sua aplicação. 

 

Deste modo, a Rede Natura 2000 em Portugal continental é actualmente composta por: 

- Sítios da Lista Nacional (criados ao abrigo das Resoluções de Conselho de Ministros n.º 

142/97, de 28 de Agosto, e nº 76/2000, de 5 de Julho), alguns dos quais entretanto designados 

como Sítios de Importância Comunitária para a Região Biogeográfica Atlântica (Decisão da 

Comissão de 7 de Dezembro de 2004 nº C (2004) 4032 Joc. L 387 de 29 de Dezembro 

(2004/813/CE); 

- Zonas de Protecção Especial - ZPE (ZPE do Estuário do Tejo criada pelo Decreto-Lei n.º 

280/94, de 5 de Novembro, e restantes ZPE criadas pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de 

Setembro
1
. 

 

Na sequência do ordenamento legislativo em vigor, há outra figura, cuja acentuação incide mais 

na área do planeamento, que é importante destacar, a Estratégia Nacional da Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade (adiante designada por ENCNBD) aprovada pela RCM n.º 

152/01, de 11 de Outubro, que estabelece na sua primeira directiva de acção (Opção 4, 

“Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos Sítios e das Zonas de 

Protecção Especial integrados no processo da Rede Natura 2000”) a necessidade de elaboração 

e aprovação do Plano Sectorial relativo à implementação da Rede Natura 2000. Da Opção 4 da 

ENCNB transcreve-se o seguinte texto: “O estatuto próprio dos Sítios da Lista Nacional ou das 

Zonas de Protecção Especial, integrados no processo da Rede Natura 2000, não se confunde 

com o estatuto das áreas protegidas, não obstante o elevado número de sobreposições 

existentes. Assim (...) importa definir orientações no que se refere especificamente à Rede 

Natura 2000. 

Desde logo, cumpre recordar que até à criação das chamadas Zonas Especiais de 

Conservação, o regime legal aplicável remete sobretudo para uma gestão territorial e das 

actividades que assegure efectivamente a manutenção dessas áreas num estado de conservação 

favorável, através da salvaguarda dos valores ambientais que motivaram a sua classificação.” 
 

No território concelhio os espaços classificados e subordinados ao estatuto de 

conservação da Rede Natura 2000 correspondem a três ZPE (Castro Verde, Cuba e Vale 

do Guadiana) e ao Sítio de Importância Comunitária do Guadiana, perfazendo 22.984 

hectares, i.e. aproximadamente 20 % da superfície do Concelho. 

                                                           
1
 ICN: II - Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (Relatório – 1. Introdução) 
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Segundo o enquadramento dado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, no 

Artigo 8.º, referente ao Ordenamento do território, ponto 1 é estabelecido que o PDM, 

enquanto instrumento de gestão territorial, deve assegurar a conservação dos habitats e 

das populações das espécies como se transcreve seguidamente: “Os instrumentos de 

gestão territorial aplicáveis nas ZEC e nas ZPE devem garantir a conservação dos 

habitats e das populações das espécies em função dos quais as referidas zonas foram 

classificadas”. 

 

Por outro lado, no ponto 3 do mesmo artigo e diploma é feita referência à 

obrigatoriedade de avaliar o conteúdo do PDM em função das orientações estipuladas 

para os espaços do concelho integrantes na PSRN2000, de acordo com a transcrição que 

seguidamente se apresenta “Na primeira revisão ou alteração dos instrumentos de gestão 

territorial aplicáveis deve: a) Avaliar-se a execução dos objectivos previstos no n.º 1, 

especificando-se no respectivo relatório o fundamento das previsões, restrições e 

determinações aprovadas, por referência a tais objectivos; b) Adaptar-se o instrumento 

de gestão territorial às medidas de conservação definidas (…) ou previstas no plano 

sectorial”.  

 

Deste modo, o presente relatório insere-se neste contexto legislativo e, portanto, é parte 

integrante do PDM, como elemento autónomo de avaliação, que assume particular 

relevância tendo em conta a expressão muito significativa que representam os espaços 

classificados no território concelhio.  
O quadro de referência do Relatório de Conformidade reporta-se exclusivamente ao PSRN2000, 

logo o enquadramento restrito das matérias nele versadas cinge-se aos termos legislativos atrás 

referidos.  

No entanto, o conteúdo do relatório poderá não se restringir estritamente a esse âmbito, aliás 

como é reconhecido pelo Plano Setorial da Rede Natura, pois é reconhecido como 

enquadramento mais lato as matérias com implicações nas temáticas da conservação contidas na 

Lei de Bases de Ordenamento do Território (Lei nº 48/98, de 11 de Agosto) e sua 

regulamentação (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe é dada 

pelo DL n.º 310/2003, de 10 de Dezembro) em que os Planos Sectoriais ”são instrumentos de 

programação ou de concretização das diversas políticas com incidência na organização do 

território” estabelecendo entre outros aspectos “a articulação da política sectorial em causa 

com os demais instrumentos de gestão territorial aplicáveis”
1
. 

 

Com a finalidade de obter maior rigor de avaliação, este referencial genérico 

determinou que, para além da análise de conteúdo que foi feita às diversas peças escritas 

e cartográficas que constituem o Plano em função do enquadramento inicialmente 

identificado, se procedesse de igual forma à análise do relatório sobre a Avaliação 

Ambiental Estratégica, como um elemento de informação relevante, mas com carácter 

complementar, para apuramento e aferição da conformidade dos pressupostos, 

disposições, propostas e ações previstas no âmbito do PDM em relação ao Plano 

Setorial da Rede Natura 2000.  

A razão de se ter distinguido este relatório, deve-se à circunstância de este refletir um 

trabalho técnico de apreciação e análise sobre as incidências, em termos de avaliação de 

impactes em diversos domínios, que decorreu em paralelo com o processo técnico de 

revisão, tendo sido abordados e quantificados os níveis de aderência e de abrangência 

inerentes às interrelações entre os conteúdos do PDM e os definidos nos instrumentos 

de gestão territorial respeitantes à conservação com aplicação no Concelho. Os dados 
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resultantes e apresentados no respetivo documento representam uma importante base de 

informação para a fundamentação do estado geral de conformidade ambiental do PDM 

de Beja com o PSRN2000. 

 

 

2. Objetivo e conteúdo do Relatório 

 

O objetivo e o conteúdo do presente relatório são definidos principalmente em função 

da justeza e adequabilidade das propostas e regulamentação contempladas no PDM, 

enquanto referenciais de transformação que condicionam os equilíbrios biofísicos e as 

dinâmicas de conservação pretendidas para o território.  

Esta perspetiva de abordagem determina que a avaliação se centre ao nível da análise 

de impactes das propostas de ordem estratégica, das definições de ordenamento e 

regulamentação e dos conteúdos de gestão associados ao quadro de intervenção no 

território e de implementação do plano, tendo sempre como pano de fundo garantir a 

salvaguarda dos valores em presença. 

 

Como antecedentes significativos que importa considerar, há que evidenciar 

explicitamente conteúdos referidos na AAE respeitantes à identificação prévia dos 

impactes mais prováveis a ter em linha de conta, e o enquadramento legal e 

regulamentar do Plano Setorial da Rede Natura 2000, fundamentalmente nas 

constituintes das Zonas de Proteção Especial e dos Sítios de Importância Comunitária.  

 

Para efeito da presente avaliação de conformidade em relação à ZPE de Cuba, foi 

considerado, como elemento de informação de base, o documento identificado como 

“Acordo para implementação de um programa de gestão agrícola” celebrado entre o 

GPP (Gabinete de Planeamento e Políticas - Ministério da Agricultura do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território), o ICNB (Instituto da Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade), a DRAP Alentejo (Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Alentejo), a EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 

Alqueva, SA.), a SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves), a LPN (Liga 

para a Proteção da Natureza), a Companhia Agrícola da Apariça SA, a Propriedade do 

Monte das Covas – José Joaquim Maltez Piedade, em Lisboa a 16 de janeiro de 2009.  

 

Relativamente à AAE, a incidência sobre a avaliação de conformidade processou-se a 

partir da síntese feita a dois âmbitos de análise complementares: por um lado, 

inerentes aos níveis de aderência dos objetivos, propostas, ações, medidas, projetos e 

disposições regulamentares com os instrumentos de planeamento de ordem nacional 

ou setorial e, por outro lado, de modo inverso, reportados aos graus de abrangência 

exercidos pelos respetivos instrumentos de planeamento e gestão territorial sobre as 

matérias versadas no PDM de Beja.  

 

Neste sentido, a apreciação baseou-se na identificação / quantificação das relações de 

dependência e de influência entre o PDM, enquanto instrumento de planeamento, 

ordenamento e de gestão de recursos e interesses presentes no território, e os 

instrumentos de planeamento geral e setorial, destacando-se particularmente para 

efeitos do presente relatório, os seguintes: 
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 Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável; 

 Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação; 

 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB). 

 
Sobre o Plano Setorial da Rede Natura 2000, teve-se em consideração como 

referenciais de confirmação, para apuramento da relação de conformidade no âmbito 

da apreciação técnica, uma abrangência assente nos seguintes conteúdos: 

- Caracterização dos espaços integrantes das ZPE e Sítio; 

- Programas / Projetos específicos; 

- Medidas de apoio; 

- Instrumentos de gestão territorial e outra legislação aplicável; 

- Fatores de ameaça; 

- Orientações de gestão; 

- Orientações específicas; 

- Transposição das orientações de gestão para o regulamento; 

- Condições e critérios de avaliação de incidências ambientais. 

 

Relativamente ao Sítio de Importância Comunitária do Guadiana, para além do 

enquadramento referido, ainda foram considerados descritores específicos 

relacionados com os seguintes habitats: 

 5210 - Matagais arborescentes de Juniperus spp; 

 5330 - Matos termo mediterrânicos ou matos pré-desérticos; 

 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene; 

 8220 - Vertentes rochosas siliciosas com vegetação; 

 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia; 

 9560 - Florestas endémicas de Juniperus spp; 

 92D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio - Tamaricetea e 

Securinegion tinctoriae). 

 

O SIC do Guadiana, em termos de ordenamento, foi classificado como classe de uso 

agro-silvo-pastoril por se atender ao facto de este espaço integrar lotes de terreno 

situados numa faixa de território da margem direita confinante com o rio, designada 

por Lezírias do Guadiana, da posse do Município, cuja delimitação consta em editais 

que publicitavam a arrematação das pastagens e das respetivas servidões. Sobre estes 

lotes não há qualquer registo na Conservatória de Registo Predial de Beja a favor do 

Município de Beja, no entanto, é do conhecimento geral que esta Autarquia está na 

posse pública, pacífica e de boa fé dos referidos lotes há mais de cem anos, fazendo o 

seu arrendamento em hasta pública desde, pelo menos, o ano de 1885, data de que há 

registos. A manutenção deste tipo de uso, associado à posse pública do respetivo 

território, tem constituído uma garantia para a preservação dos valores naturais 

presentes.  

Deste modo, com o uso prevalecente e com o estatuto associado ao reconhecimento de 

Sítio de Importância Comunitária, julga-se que está assegurado o enquadramento 

necessário à preservação dos valores naturais, como de resto tem estado desde tempos 

imemoráveis como atesta a actual situação de conservação. O Município está a 

desenvolver iniciativas jurídicas para que se mantenha a sua titularidade, por constituir 

uma garantia para a preservação do espaço, a sua fruição sustentável e o acesso 

público ao rio. 
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Todas estas matérias referidas foram objeto de uma apreciação global e integrada, 

destacando-se, nos pontos seguintes, de modo detalhado, aspetos considerados mais 

relevantes para a sustentação da avaliação de conformidade. 

3. Conteúdo regulamentar do PSRN2000 e o enquadramento de conformidade 

 

Relativamente ao PDM de Beja, o cumprimento das orientações de gestão e das 

normas programáticas estabelecidas no PSRN2000 será da responsabilidade não só do 

Município, mas também de instituições ligadas à administração central, e poderá, 

segundo o enquadramento ali previsto, assumir várias formas, das quais se destacam à 

escala de intervenção local/regional os seguintes aspetos: 

- generalizar o cumprimento dos conteúdos do plano setorial a outros instrumentos 

de gestão territorial, para além do PDM; 

- contribuir para a elaboração de estudos para definição de possíveis planos de 

gestão ou de ação, no âmbito de áreas específicas associadas à temática da 

conservação; 

- proceder, quando necessário, à elaboração de acordos, parcerias ou medidas 

contratuais (com actores públicos ou privados). 
Estes aspetos estão contemplados nos diversos conteúdos do PDM. 

 

O Relatório do PSRN2000 destaca os seguintes objetivos: 

- Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios; 

- Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais 

integrados no processo, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a 

utilização sustentável do território; 

- Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição 

dos habitats presentes no Sítios e ZPE; 

- Estabelecer directrizes para o zonamento das áreas em função das respectivas 

características e prioridades de conservação; 

- Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de 

conservação favorável aos habitats e espécies, bem como fornecer a tipologia das 

restrições ao uso do solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger; 

- Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de 

ordenamento do território das medidas e restrições mencionadas nas alíneas 

anteriores; 

- Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação 

de impacte ambiental e na análise de incidências ambientais. 

 
Relativamente aos objetivos definidos, o conteúdo do regulamento do PDM estabelece um 

conjunto de disposições normativas abrangente, claro e de pormenor no capítulo IV – 

Valorização patrimonial e sustentabilidade ambiental -, secção II referente às áreas naturais e 

Rede Natura 2000, cujo conteúdo é constituído por um enquadramento genérico e por um 

enquadramento específico que está estruturado em subsecções, correspondentes a cada AC, ou 

seja, inerentes a cada ZPE e ao Sítio de Importância Comunitária Guadiana.  

Por outro lado, as orientações definidas no PSRN2000 também influenciaram a organização e 

a regulamentação da Estrutura Ecológica Municipal (EEM) definida e identificada na secção 

III do mesmo capítulo. Cada CA está associada a uma figura de planeamento e de 
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ordenamento, com identificação descritiva, delimitação cartográfica e um quadro normativo 

constituído a partir de conteúdos relativos às ocupações e utilizações condicionadas e 

interditas. Importa referir a importância que assume a EEM no âmbito da defesa dos valores 

naturais, na medida em que integra as AC numa rede de interligação entre espaços, através da 

estrutura terciária, constituída a partir de faixas, canais e cordões ecológicos, incluindo as 

ligações entre as duas componentes estruturantes daquela estrutura, respetivamente a 

componente urbana e rural.  

De referir ainda o reconhecimento da figura dos charcos temporários mediterrânicos, com 

identificação e delimitação cartográfica, independentemente de ser reconhecido ou não a sua 

classificação como habitats 3170, contemplados em enquadramento normativo próprio. 

4. Descrição e traços mais marcantes das AC como referencial de conformidade2
 

 

Neste ponto apresenta-se uma breve descrição referente às ZPE de Castro Verde, Cuba 

e do Vale do Guadiana e do Sítio de Importância Comunitária do Guadiana. 

 

4.1. ZPE de Castro Verde 

a) Caracterização Geral 

 

O código desta zona é PTZPE0046 e foi classificada com base no Decreto de Lei 

n.º 384B/99 de 23 de Setembro. Dispõe de uma área de 79 007,17ha, 17% da sua 

dimensão total, sendo a superfície de implantação no concelho de 13777,259ha, 

significando respetivamente 12%. 

A Região Biogeográfica é a mediterrânica, integra a área nuclear do “Campo 

Branco”, região de peneplanície vocacionada para a agricultura e pecuária 

extensiva, cujo habitat predominante incide em áreas agrícolas extensivas, 

desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva. Ocorrem também montados de 

azinho de densidade variável, charnecas dominadas por estevais e olivais 

tradicionais. Recentemente tem aumentado a área florestal devido a florestações 

recentes de pinheiro manso e azinho. As áreas agrícolas são exploradas num 

regime de rotação tradicional de parcelas de acordo com o seguinte esquema 

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

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

Ocorrem variações a este esquema, nomeadamente no número de anos de pousio 

(o qual está dependente da fertilidade do solo). 

A pecuária tem também um carácter extensivo, com predominância histórica e 

actual de ovinos mas com um forte incremento actual de gado bovino. É a área 

mais importante em Portugal para a conservação da avifauna estepária, com 

destaque para a abetarda Otis tarda (Pinto et al., 2005) e para o francelho Falco 

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

também a principal área de reprodução do rolieiro Coracias garrulus em Portugal 

e onde ocorrem as maiores densidades nacionais de machos reprodutores de sisão 

Tetrax tetrax. Outras aves estepárias encontram aqui um dos seus principais 

redutos, é o caso do Cortiçol-de-barriga-preta Pterocles orientalis, da Calhandra-

                                                           
2
 PSRN2000 – Zonas de Proteção Especial. 
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real Melanocorypha calandra, do Alcaravão Burhinus oedicnemus e do 

Tartaranhão-caçador Circus pygargus. 

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

ocorrência em números elevados de Tarambola-dourada Pluvialis apricaria, de 

Abibe Vanellus vanellus, de Petinha-dos-prados Anthus pratensise de Laverca 

Alauda arvensis. É uma área de ocorrência regular de aves de presa invernantes 

como o Milhafre-real Milvus milvus, o Tartaranhão-cinzento Circus cyaneus e o 

Esmerilhão Falco columbarius. Apesar de não nidificarem são também 

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

elevada disponibilidade alimentar fomenta também a ocorrência de indivíduos não 

reprodutores de Águia-real Aquila Chrysaetus , Águia-imperial Aquila adalberti e 

Águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus. 

 

As espécies de aves alvo das orientações de gestão (aves do Anexo I da Directiva 

79/409/CEE e Migradoras não incluídas no Anexo I) são as seguintes: Milvus 

milvus; Circus cyaneus; Circus pygargus; Aquila chrysaetos; Aquila adalberti; 

Hieraaetus fasciatus; Falco naumanni; Elanus caeruleus; Grus grus; Tetrax 

tetrax; Otis tarda; Burhinus oedicnemus; Glareola pratincola; Coracias 

garrulus; Melanocorypha calandra; Calandrella brachydactyla; Pterocles 

orientalis; Passeriformes migradores de matos e bosques.  

Outras Aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e Migradoras não incluídas no 

Anexo I são: Ciconia nigra; Ciconia ciconia; Netta rufina; Milvus migrans; Gyps 

fulvus; Aegypius monachus; Circaetus gallicus; Falco columbarius; Falco 

peregrinus; Coturnix coturnix; Himantopus himantopus; Charadrius dubius; 

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

Cuculus canorus; Otus scops; Bubo bubo; Caprimulgus ruficollis; Apus apus; 

Alcedo atthis; Merops apiaster; Galerida theklae; Lullula arbórea; Hirundo 

rústica; Hirundo daurica; Delichon urbica; Anthus campestris; Anthus pratensis; 

Cercotrichas galactotes; Luscinia megarhynchos; Oenanthe hispânica; Turdus 

philomelos; Turdus iliacus; Acrocephalus scirpaceus; Acrocephalus 

arundinaceus; Hippolais polyglotta; Sylvia undata; Sylvia cantillans; Sylvia 

hortensis; Oriolus oriolus; Lanius senator. 

b)  Principais usos e ocupações do território e respetivas percentagens 

Em termos de usos e ocupações destacam-se: áreas agro/ silvo/ pastoris (16,6%); 

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

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

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

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

confina com áreas de regadio do EFMA o que pode vir a condicionar o uso do 

regadio nas zonas contíguas. 

c) Fatores de ameaça 

O principal factor de ameaça é o desaparecimento dos sistemas agrícolas 

extensivos. 

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

sequeiro enfrenta vários problemas: 1) A baixa rentabilidade das explorações 
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agrícolas obriga ao seu apoio mediante um sistema de subsídios, 2) Em terrenos 

menos produtivos, há um risco real de abandono agrícola, 3) A florestação de 

terrenos agrícolas em virtude de apoios comunitários bastante aliciantes, 4) a 

intensificação agrícola em terrenos mais produtivos, com desaparecimento da 

rotação tradicional, sobrepastoreio, instalação de regadios e vedações. 

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

de linhas de transporte de energia (instaladas e projectadas), desrespeito das 

actividades agrícolas pelo ciclo de vida das espécies, infraestruturas rodoviárias 

(projectadas e existentes) e perseguição directa (abate a tiro e coleccionismo). 

d) Orientações de gestão 

As orientações de gestão para a ZPE de Castro Verde são dirigidas 

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

encarada como fundamental a manutenção da cerealicultura extensiva em área 

aberta assente numa rotação cultural. Complementarmente, deverá ser assegurada 

a manutenção de manchas florestais de montado de sobro e azinho, 

particularmente as menos densas, e dos olivais tradicionais. Consequentemente, 

deverão ser viabilizados e disponibilizados mecanismos que promovam um 

desenvolvimento rural assente em práticas agrícolas e florestais extensivas, 

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

competitividade económica e social das actividades que a sustentam. 

Este conjunto de orientações deverá ser detalhado no instrumento de gestão da 

ZPE – o Plano Zonal de Castro Verde – que deve ser encarado como o 

instrumento de excelência para atingir os objectivos de gestão da ZPE e que 

deverá ser enquadrado de forma competitiva no universo dos demais instrumentos 

de incentivos disponíveis. 

As orientações de gestão identificadas nesta ficha decorrem da transposição das 

orientações associadas a um conjunto de espécies consideradas como mais 

representativas da ZPE "Espécies alvo de orientações de gestão" e que uma vez 

tidas em conta levarão à conservação não só dessas espécies, mas de todas as 

espécies de aves de conservação obrigatória nesta área. 

Agricultura e pastorícia 

No âmbito deste domínio destacam-se os seguintes objetivos, que se traduzem em 

medidas a observar, nomeadamente: 

- Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos; 

- Incrementar sustentabilidade económica de actividades com interesse para a 

conservação; 

- Restringir uso de agro químicos /adoptar técnicas alternativas; 

- Manter práticas de pastoreio extensivo; 

- Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas (Retardar a ceifa e 

corte de feno, interditar a lavra na primavera, manter lagoas temporárias por 

ordenamento de práticas agrícolas); 

- Condicionar o cultivo de lenhosas (Especificamente a expansão dos olivais, os 

pomares e as vinhas); 

- Manter olival tradicional existente. 
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Silvicultura 

Este setor deve enquadra-se por medidas e ações que se subordinem aos seguintes 

constrangimentos: 

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

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

- Impedir introdução sp não autóctones /controlar existentes (Refere-se 

especialmente a acções de florestação com eucalipto e outras espécies que não 

azinheira e sobreiro); 

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

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

- Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones (Refere-se a montados 

de azinho e sobro com mais de 30% de cobertura); 

- Adoptar práticas silvícolas específicas (refere-se a áreas envolventes a locais de 

nidificação e dormitórios de aves); 

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

vegetação associadas às linhas de água); 

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

suporte de nidificação); 

Construção e infraestruturas 

- Condicionar a construção de infraestruturas; 

- Condicionar expansão urbano-turística; 

- Restringir construção de barragens em zonas sensíveis; 

- Reduzir mortalidade acidental associada a linhas aéreas de transporte de energia. 

Outros usos e atividades 

- Implementar gestão cinegética compatível com conservação espécie; 

- Ordenar actividades de recreio e lazer; 

- Ordenar / Regulamentar a actividade de observação de espécies da fauna; 

- Condicionar o acesso; 

- Regular uso de açudes e charcas; 

- Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água; 

- Regular extracção de inertes e minério; 

 

e) Orientações específicas 

Como orientações específicas destacam-se as seguintes: 

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

- Controlar efectivos de animais assilvestrados; 

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

 

4.2. ZPE de Cuba 

a) Caracterização Geral 

A ZPE de Cuba foi criada pelo Decreto Regulamentar nº. 6/2008 de 26 de 

Fevereiro do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, em que é definido no preâmbulo e passa-se a 

transcrever o seguinte “As novas zonas de protecção especial de Monforte, 
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Veiros, Vila Fernando, São Vicente, Évora, Reguengos, Cuba e Piçarras, em 

complemento das zonas de protecção especial de Moura/Mourão/Barrancos, 

Castro Verde, Campo Maior e Vale do Guadiana, anteriormente classificadas, 

distribuem-se de norte a sul da região alentejana, assegurando a conectividade e a 

coerência da rede de áreas classificadas para a conservação das aves estepárias. 

Esta rede contém os núcleos de abetarda (Otis tarda) mais viáveis a longo prazo, 

inclui as áreas com as maiores densidades de sisão (Tetrax tetrax) conhecidas a 

nível nacional e as principais colónias de francelho (Falco naumanni). Alberga, 

ainda, outras espécies de aves estepárias, tais como o alcaravão (Burhynus 

oedicnemus), o cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), a calhandra 

(Melanocorypha calandra), o rolieiro (Coracias garrulus) e o tartaranhão-caçador 

(Circus pygargus). A presente classificação de zonas de protecção especial vem 

contribuir para estabelecer um número de áreas adequadas para assegurar a 

necessária conservação destas espécies.” 

 

As características edafoclimáticas desta zona não diferem tanto da ZPE de Castro 

Verde, como em termos fisiográficos. Neste último âmbito registam-se diferenças 

significativas que se refletem na composição da própria paisagem, na medida em 

que os espaços não são tão abertos e fluidos, apresentando colinas que emprestam 

ao território uma diversidade de cenários pautados, no seu conjunto, por uma 

dinâmica ondulante formatada por campos dominados tradicionalmente pelo 

cereal e pontuados por manchas de olival que, no seu conjunto, acomodam áreas 

acolhedoras para as aves estepárias. 

b) Enquadramento de gestão 

Em termos de enquadramento de gestão, o processo técnico e jurídico não está tão 

avançado como no caso das ZPE de Castro Verde e do Vale do Guadiana. No 

entanto, houve um grande empenhamento por parte do ICNF (ao tempo ICNB) de 

definir com os atores locais um protocolo de enquadramento que define regras de 

gestão do território importantes, constituindo um documento de referência, até 

como exemplo de boa prática de concertação e de conciliação de diversos 

interesses presentes no território em causa. O referido documento (devidamente 

identificado no ponto 2 do presente relatório) define regras de ocupação do espaço 

que favoreçam a proteção das aves estepárias destacando-se: limitações aos 

cultivos lenhosos ou a outros desfavoráveis (à exceção das delimitações já 

firmadas em carta dos pivots); reordenamento das infraestruturas elétricas; 

execução de trabalhos fora do período de reprodução (março a junho); 

redimensionamento do bloco de rega de Faro do Alentejo; clarificação do 

desempenho de cada entidade envolvida. 

c) Factores de ameaça 

A grande ameaça é sem margem para dúvidas a desconstrução desta paisagem por 

via da alteração de uso e ocupação do solo em resultado da intensificação da 

agricultura. Neste sentido, os valores em presença assumem uma dimensão maior 

na medida em que este território constitui um poiso de apoio importante no plano 

da mobilidade das aves estepárias no Alentejo, situação muito relevante para 

assegurar a preservação destas espécies, como fundamentam os estudos 

conhecidos. 
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4.3. ZPE do Vale do Guadiana 

a) Caracterização Geral 

O código desta zona é PTZPE0047 e foi classificada com base no Decreto de Lei 

n.º 384B/99 de 23 de Setembro. Dispõe de uma área de 76 546,58ha, 5 % da sua 

dimensão total, sendo a superfície de implantação no concelho de 3932,461ha, 

significando respetivamente 3%. 

 

A ZPE é composta por vales encaixados do rio Guadiana e seus afluentes, 

marginados por escarpas e matagais mediterrânicos. 

Área fundamental para a conservação da avifauna associada a biótopos 

agrícolas de tipo extensivo; presença significativa de espécies dependentes de 

habitats rupícolas. 

É uma área importante para as aves rupícolas (Águia de Bonelli Hieraaetus 

fasciatus, Cegonha-negra Ciconia nigra, Águia-real Aquila chrysaetos. De 

realçar ainda as elevadas densidades verificadas de Bufo-real Bubo bubo, 

associado ao rio Guadiana e seus afluentes. O Britango Neophron percnopterus 

encontra-se extinto como nidificante desde 1995. 

Ao rio Guadiana é atribuída também importância para os passeriformes 

migradores, os quais utilizam o vale como corredor e o cordão de vegetação 

ribeirinha como refúgio. 

 

Relativamente à identificação das espécies de aves alvo das orientações de gestão 

foi feita uma análise comparativa tendo como referencial a listagem referente à 

ZPE de Castro Verde, registando-se as diferenças na ocorrência de espécies que 

povoam as duas ZPE. Assim, destacam-se as espécies não comuns, que povoam 

esta ZPE e não se encontram na ZPE de Castro Verde e vice-versa, agrupadas 

tendo em conta os dois grupos, respetivamente as espécies alvo de orientações de 

gestão - Aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e Migradoras não incluídas no 

Anexo I e Outras Aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e Migradoras não 

incluídas no Anexo I. 

 

As aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e Migradoras não incluídas no 

Anexo I com registo de ocorrências na ZPE do Vale do Guadiana, mas não 

registadas na ZPE de Castro Verde são: Neophron percnopterus; Aegypius 

monachus; Bubo bubo. 

 

Relativamente às outras Aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e Migradoras 

não incluídas no Anexo I com registo de ocorrências na ZPE do Vale do Guadiana 

mas não registadas na ZPE de Castro Verde são: Circus cyaneus; Pandion 

haliaetus; Burhinus oedicnemus; Glareola pratincola; Melanocorypha calandra; 

Calandrella brachydactyla; Sylvia conspicillata; Lanius senator; Sturnus 

vulgaris; Hippolais pallida. 

Ao contrário, as aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e Migradoras não 

incluídas no Anexo I com registo de ocorrências na ZPE de Castro Verde, mas 

não registadas na ZPE do Vale do Guadiana são: Netta rufina; Milvus migrans; 
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Himantopus himantopus; Acrocephalus scirpaceus; Acrocephalus arundinaceus; 

Sylvia hortensis. 

b) Principais usos e ocupações do território e respetivas percentagens 

Dos usos e ocupações destacam-se: áreas agro/ silvo/ pastoris (15,7%); Áreas 

agrícolas arvenses (26,9%); Áreas agrícolas arbóreo-arbustivas (1,2%); Matos e 

Pastagens naturais (24%); Floresta (9,4%); Zonas húmidas (1,4%); outros (áreas 

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

 

Os espaços florestais são muito representativos, com elevado peso de matos e 

povoamentos de azinheira. 

Os sistemas culturais dominantes são sistemas cerealíferos muito extensivos 

associados a uma pecuária igualmente pobre com base nos pequenos ruminantes. 

É de referir a existência de áreas de olival tradicional, pouco produtivo, com 

aproveitamento do sob-coberto pratense. 

 

Estão referenciados 307,55 ha de pequenos regadios. 

 

A ZPE está inserida na área geográfica de produção, abate, desmancha e 

acondicionamento de “Carne de Bovino Mertolenga”(DOP) e “Alentejana”(DOP). 

Área geográfica de produção de: “Porco Alentejano”(DO), “Borrego do Baixo 

Alentejo”(IGP), “Azeite do Alentejo Interior”(DO), “Mel do Alentejo”(DOP) e 

“Queijo de Serpa”(DOP). 

c) Fatores de ameaça 

Dependendo do grupo de aves, os factores de ameaça diferem. Tendo em conta 

que dentro do concelho de Beja a questão prende-se essencialmente com as 

espécies rupícolas e os passeriformes migradores, é sobre estes grupos que se 

descrevem os principais fatores de ameaça. 

 

As aves rupícolas encontram em outros factores, como a perturbação (associada à 

utilização do rio Guadiana e seus afluentes) e a actividade cinegética (perturbação 

e perseguição directa) as principais ameaças. 

A fraca qualidade da água do rio Guadiana e a regularização do caudal deste curso 

de água são também factores susceptíveis de influenciar negativamente as 

populações de aves nesta ZPE. 

Outros factores de ameaça prendem-se ainda com a mortalidade de aves devido à 

rede de linhas de transporte de energia (instaladas e projectadas) e com a 

ocorrência de fogos em matagais e manchas florestais. 

d) Orientações de gestão 

As orientações de gestão para a ZPE do Guadiana são dirigidas prioritariamente 

para a conservação das aves estepárias, aves rupícolas e passeriformes 

migradores. Tendo em conta as áreas da ZPE onde se distribuem os diferentes 

grupos de aves, assim deverão ser definidas as orientações de gestão. 

Relativamente às aves estepárias deverá ser encarada como fundamental a 

manutenção da cerealicultura extensiva em área aberta assente numa rotação 

cultural. Para tal, deverão ser viabilizados e disponibilizados mecanismos que 
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promovam um desenvolvimento rural assente em práticas agrícolas e florestais 

extensivas nestas áreas. 

Quanto às aves rupícolas, as orientações deverão ser assentes na gestão da 

perturbação e manutenção das manchas de habitat adequado. 

Quanto aos passeriformes migradores, é necessária a adopção de uma correcta 

gestão dos habitats ribeirinhos, para a qual se torna necessário a participação de 

todos os interlocutores/utilizadores do rio Guadiana (autarquias, pescadores, etc.). 

Relativamente aos dois últimos grupos de aves, a gestão de caudais e a melhoria 

da qualidade da água do Guadiana, afiguram-se como eixos de actuação 

prioritários. 

As orientações de gestão identificadas nesta ficha decorrem da transposição das 

orientações associadas a um conjunto de espécies consideradas como mais 

representativas da ZPE "Espécies alvo de orientações de gestão" e que uma vez 

tidas em conta levarão à conservação não só dessas espécies, mas de todas as 

espécies de aves de conservação obrigatória nesta área. 

Agricultura e pastorícia 

 Neste domínio de intervenção humana devem ser seguidos, para além do que está 

previsto para a ZPE de Castro Verde, os seguintes objetivos: 

- Promover a cerealicultura extensiva; 

- Assegurar mosaico de habitats (na área de cerealicultura extensiva integrar 

culturas de leguminosas para alimentação da avifauna, introdução de faixas não 

semeadas em alguns locais e fomento do pastoreio por ovinos) 

- Condicionar a intensificação agrícola. 

Silvicultura 

Pelas características dos habitats associados à avifauna que se pretende proteger, 

para além das medidas previstas neste setor na ZPE de Castro Verde, estão ainda 

definidas as seguintes: 

- Promover áreas de matagal mediterrânico; 

- Promover a regeneração natural; 

- Reduzir risco de incêndio; 

- Condicionar mobilização do solo (limpeza de matos em áreas sensíveis). 

Construção e infraestruturas 

O estatuto de proteção que se aplica no ordenamento da construção e 

infraestruturas, prevê o conteúdo do disposto para a ZPE de Castro Verde 

acrescido da preocupação de melhorar a transposição de barragens /açudes (por 

parte da ictiofauna). 

Outros usos e atividades 

Relativamente ao ordenamento e desenvolvimento de outros usos e atividades, as 

medidas previstas são igualmente comuns às definidas para a ZPE de Castro 

Verde, incluindo ainda especificações relacionadas com a interdição da circulação 

de viaturas fora dos caminhos estabelecidos e com o condicionamento de 

intervenções nas margens e leito de linhas de água e da pesca. 
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e) Orientações específicas 

Devido à diversidade da paisagem que caracteriza esta ZPE, a abrangência de 

proteção é mais acentuada que no caso da ZPE de Castro Verde, tendo sido 

principalmente o grupo das orientações especificas o privilegiado pelo legislador, 

com base na fundamentação técnica, para refletir essa condição. Assim, para além 

das medidas previstas para a ZPE de Castro Verde, na do Vale do Guadiana estão 

ainda contempladas as seguintes: 

 - Incrementar sustentabilidade económica de actividades com interesse para a 

conservação; 

- Condicionar captação de água; 

- Manter / melhorar qualidade da água; 

- Conservar / recuperar vegetação ribeirinha autóctone; 

- Controlar os níveis de água nas zonas de nidificação; 

- Promover alimentação artificial (Criar / Gerir campos de alimentação de aves 

necrófagas); 

- Estabelecer programa de reintrodução; 

- Manter as edificações que possam albergar colónias /populações; 

- Preservar os maciços rochosos e habitats rupícolas associados. 

 

4.4. Sítio de Importância Comunitária do Guadiana 

a) Caracterização Geral 

O código desta zona é PTCON0036 e foi classificada com base na Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto. Dispõe de uma área de 

39.257ha, com 1633ha na área do Município, correspondendo a 4 % da sua 

dimensão total e respetivamente 3% da superfície do concelho. 

A região biogeográfica onde se insere é a mediterrânica.  

O sítio corresponde à área inferior do Guadiana e acompanha alguns dos seus 

principais afluentes a sul de Serpa, marginados por escarpas e matagais 

mediterrânicos em solos essencialmente derivados de xistos. Possuí uma elevada 

diversidade geomorfológica e fisiográfica, associada a um relevo acentuado e 

escarpado, de difícil acesso, contribuindo para a ocorrência de flora e vegetação 

com elevada maturidade ecológica e reduzido grau de antropização. 

Este sítio inclui importantes matagais arborescentes de zimbro (z Juniperus 

turbinata subsp. Turbinata) (5210) e bosques de azinheira (Quercus rotundifolia). 

 

Importa destacar a vegetação própria dos cursos de água mediterrânicos 

intermitentes, nomeadamente os matagais ou bosques baixos de loendro (Nerium 

oleander), tamujo (Fluggea tinctoria) e tamargueira (Tamarix spp.) associados ao 

leito de estiagem (92D0), os matos rasteiros de leitos de cheia (6160), as galerias 

dominadas por choupos e/ou salgueiros (92A0). Associadas a estes cursos de água 

ocorrem espécies da flora de interesse comunitário, que neste Sítio têm uma 

percentagem muito significativa da sua população, tais como Marsilea batardae e 

Salix salvifolia subsp. Australis. 

São ainda importantes os montados (6310) e ainda os charcos temporários (3120 e 

3170), locais de grande valor para cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis) 

e o cágado-mediterrânico (Mauremis leprosa). 
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No espaço concelhio o rio Guadiana e a ribeira de Terges e Cobres constituem um 

corredor importante para as especies terrestres e aquáticas, destacando-se as 

espécies pisc ícolas autóctones e migradoras. Aqui ocorre a cumba (Barbus 

comiza) e a boga-do-Guadiana (Chondrostoma willkomii – nova espécie que 

anteriormente era incluída na entidade C. polypelis), ictiofauna endémica da bacia 

hidrográfica do Guadiana. De referir ainda a boga-de-boca-arqueada (Rutilus 

lemmingii) e destacar as espécies migradoras como o sável (Alosa alosa), a 

savelha (Alosa fallax) e a lampreia-marinha (Petromyzon marinus). Saliente-se 

também a ocorrência generalizada de lontra (Lutra lutra) ao longo de todo o sítio. 

No que respeita aos invertebrados, este é um Sítio muito importante para o 

mexilhão-de-rio (Unio crassus), bem como para as libélulas Coenagrion 

mercuriale e Oxygastra curtisii. 

 

O Sítio constitui um corredor com características de habitat adequadas ou 

susceptíveis de serem optimizadas de forma a promover a ocorrência de lince-

ibérico (Lynx pardinus) ou permitir a sua reintrodução a médio/longo prazo, num 

programa integrado com os Sítios circundantes. 

Os habitats naturais e semi-naturais constantes do anexo B-1 do Dec. Lei n.º 

49/2005 que pontuam no Sítio são: Águas oligotróficas muito pouco 

mineralizadas em solos geralmente arenosos do oeste mediterrânico com/soëtes 

spp. (3120); Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da 

Hydrocharition (3150); Charcos Temporários Mediterrânicos (3170); Cursos de 

água do pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da 

Callitricho-Batrachion (3260); Cursos de água permanentes da Paspalo-

Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populos alba (3280); 

Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspolo-Agrostidion (3290); 

Matagais arborescentes de Juniperus spp. (5210); Matos termo-mediterrânicos 

pré-desérticos (5330); Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta (6160); 

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (6220); Montados de 

Quecus spp. de folha perene (6310); Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas 

altas da Molinio-Holoschoenion (6420); Vertentes rochosas siliciosas com 

vegetação casmofítica (8220); Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus 

canariensis (9240); Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba (92A0); 

Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion 

tinctoriae) (92D0); Florestas de Olea e Ceratonia (9320); Florestas de Quercus 

ilex e Quercus rotundifolia (9340). 

 

Esécies da flora constantes do anexo B-II do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24 de 

fevereiro, designadamente: Festuca duriotagana; Marsilea batardae; Salix 

salvifolia ssp. Australis. 

 

Espécies da fauna constantes do anexo B-II do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24 de 

fevereiro com destaque no Sítio: Cerambyx cerdo; Coenagrion mercuriale; 

Oxygastra curtisii; Unio crassus; Alosa alosa; Alosa fallax; Anaecypris hispanica; 

Barbus comisa; Chondrostoma polylepis; Petromyzon marinus; Rutilus 

alburnoides; Rutilus lemmingii; Emys orbicularis; Mauremys leprosa; Lutra lutra; 

Lynx pardinus; Miniopterus schreibersi; Myotis myotis; Rhinolophus 

ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi. 
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Outras espécies dos anexos B-IV e B-V do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24 de 

fevereiro relevantes que se destacam ao nível da flora (Malcomia lacera ssp. 

Gracillima; Narcissus bulbocodium; Picris wiillkommii; Rucus aculeatus; 

spiranthes aestivalis) e da fauna (Bufo calamita; Rana perezi; Triturus 

marmoratus; Discoglossus galganoi). 

b) Principais usos e ocupações do território e respetivas percentagens 

Os usos e ocupações em destaque são: áreas agro/ silvo/ pastoris (18,1%); Áreas 

agrícolas arvenses (12,7%); Áreas agrícolas arbóreo-arbustivas (3,8%); Matos e 

Pastagens naturais (31,9%); Floresta (15,4%); Zonas húmidas (5,2%); outros 

(áreas urbanas e industriais, áreas sem coberto vegetal) (0,7%). 

 

Os espaços florestais são muito representativos, com elevado peso de matos e 

povoamentos de azinheira. 

 

Os sistemas culturais dominantes são sistemas cerealíferos muito extensivos 

associados a uma pecuária igualmente pobre com base nos pequenos ruminantes.  

 

É de referir a existência de áreas de olival tradicional, pouco produtivo, com 

aproveitamento do sob-coberto pratense. 

 

O SIC está inserido na área geográfica de produção, abate, desmancha e 

acondicionamento de “Carne de Bovino Mertolenga” (DOP) e “Alentejana” 

(DOP). Área geográfica de produção de: “Porco Alentejano” (DO), “Borrego do 

Baixo Alentejo” (IGP), “Azeite do Alentejo Interior” (DO), “Mel do Alentejo” 

(DOP) e “Queijo de Serpa” (DOP). 

 

c) Fatores de ameaça 

Implantação de empreendimentos hidráulicos e numerosos açudes (obstáculos à 

passagem da fauna piscícola e, por vezes, submersão da vegetação ribeirinha e 

de outras áreas sensíveis); baixo caudal na época de estiagem (por vezes com 

elevados índices de mortalidade da ictiofauna) sobretudo nos afluentes do rio 

Guadiana; degradação da qualidade da água devido à poluição difusa; 

sobreutilização das linhas de água pelo gado (pisoteio e eutrofização); extração 

de inertes do leito do rio para exploração (construção civil); captação de água 

nos períodos secos; obras de regularização das linhas de água nos períodos 

secos; obras de regularização das linhas de água com consolidação das margens 

ou corte da vegetação marginal, e alterações do leito do rio para a 

navegabilidade de embarcações de dimensões superiores às utilizadas 

actualmente; artes de pesca ilegais; grandes empreendimentos turísticos; 

atividades motorizadas de todo-o-terreno e aumento das atividades aquáticas 

motorizadas de recreio (suscetíveis de provocarem poluição da água ou sonora, 

ou de deteriorarem os valores naturais); abertura de caminhos nas margens do 

rio e afluentes; abandono agrícola e pastoril e das práticas extensivas; invasões 

esporádicas de espécies aquáticas infestantes (e.g. Azolla filiculoides). 
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d) Orientações de gestão 

Atendendo a que o SIC Guadiana é constituído pelo rio e sua envolvente, as 

orientações de gestão são especialmente dirigidas para a conservação das 

margens das linhas de água, vegetação ripícola associada e das espécies que 

dependem do meio aquático. 

Assim, afiguram-se como eixos de atuação prioritárias a gestão de caudais, a 

melhoria da qualidade da água, a manutenção da morfologia do leito do rio e a 

preservação da vegetação ribeirinha. Neste contexto, e em cenários de seca 

severa, há que definir zonas de proteção relativamente à utilização pelo gado das 

margens das linhas de água. 

É igualmente importante promover o desenvolvimento de bosques de azinho, 

zambujeiro e alfarrobeira, proporcionando condições para a regeneração natural 

e incentivar as atividades agro-silvo-pastoris em regime extensivo, compatíveis 

com as condicionantes mesológicas do Vale do Guadiana. 

Atualmente, torna-se ainda necessário controlar o impacte turístico, ordenando 

as atividades em regimes compatíveis com um modelo de desenvolvimento 

sustentável. 

Orientações dirigidas para os ecossistemas ribeirinhos 

- Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone; 

- Condicionar intervenções nas margens e leitos de linhas de água 

- Monitorizar, manter/melhorar a qualidade da água (maior controlo na rejeição 

de efluentes e condicionamento do acesso do gado ao longo das linhas de água); 

- Condicionar a captação de água; 

- Condicionar a drenagem; 

- Condicionar o uso de açudes e charcas; 

- Condicionar a pesca; 

- Condicionar a construção de açudes e barragens em zonas sensíveis; 

- Assegurar o caudal ecológico; 

- Melhorar a transposição de barragens/açudes; 

- Condicionar os transvases. 

 

Agricultura e pastorícia 

-  Adoptar práticas de pastoreio específicas; 

- Manter práticas de pastoreio extensivo; 

- Salvaguardar do pastoreio as áreas com os habitats 92D0 e 9340; 

- Assegurar mosaicos de habitats; 

- Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos; 

- Condicionar a expansão e a intensificação do uso agrícola; 

- Condicionar a mobilização dos solos; 

- Condicionar o uso de agro químicos / adotar técnicas alternativas. 

Silvicultura 

- Adotar práticas silvícolas específicas; 

- Promover a regeneração natural; 

- Condicionar a florestação; 

- Proibir a florestação nas áreas de habitat 5210; 
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- Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones; 

- Promover áreas de matagal mediterrânico; 

- Promover a recuperação dos zimbrais; 

- Conservar/recuperar a vegetação dos estratos herbáceos e arbustivo; 

- Manter/melhorar ou promover manchas de montado aberto; 

- Manter árvores mortas ou árvores velhas com cavidades; 

- Reduzir risco de incêncio. 

Construção e infraestruturas 

- Condicionar a construção de infraestruturas; 

- Condicionar expansão urbano-turística; 

- Reduzir mortalidade acidental. 

Outros usos e atividades 

- Incrementar a sustentabilidade económica de atividades com interesse para a 

conservação; 

- Implementar gestão cinegética compatível com conservação espécie; 

- Regular dragagens e extração de inertes; 

- Interditar deposições de dragados ou de outros aterros; 

- Ordenar as acessibilidades e interditar a circulação de viaturas fora dos 

caminhos estabelecidos; 

- Ordenar actividades de recreio e lazer; 

- Ordenar a prática de desporto da natureza. 

e) Orientações específicas 

- Impedir a introdução de espécies não autóctones / controlar as existentes; 

- Controlar efectivos de animais assilvestrados; 

- Condicionar ou interditar o corte e a colheita de espécies e definir zonas de 

proteção para a espécie / habitat 5210; 

- Estabelecer programas de repovoamento/fomento/reintrodução de presas; 

- Criar novos locais 

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

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

- Recuperar zonas húmidas; 

- Manter / recuperar habitats contíguos; 

- Efetuar desmatações seletivas; 

- Efetuar a gestão por fogo controlado; 

- Manter as edificações que possam albergar colónias/populações. 

5. Inserção da avaliação de conformidade no contexto geral de referência das AC  

 

Como já foi referido as AC têm um enquadramento específico, mas principalmente 

em termos estratégicos e operacionais têm um quadro reforçado, na medida em que 

os referenciais onde se inserem abrangem áreas mais alargadas da temática da 

conservação da natureza. Assim, a análise de conformidade geral do PDM é uma 

componente importante para a indicação sobre o estado geral de conservação 

previsto no contexto territorial onde se inserem as AC. Neste sentido, a avaliação de 

conformidade possibilita distinguir aspetos relevantes de aderência de matérias do 
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PDM, individualizando-as por instrumentos concretos de planeamento e de gestão do 

território.  

5.1. Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

 

Em função da temática em análise, o desiderato “Melhor Ambiente e Valorização do 

Património” contido no ENDS constitui um pressuposto relevante para a estruturação 

de intervenções em conformidade com o PSRN2000. Os objetivos Estratégicos do 

PDM que se relacionam fortemente com este âmbito do ENDS são apresentados no 

respetivo estudo de AAE com valores percentuais de abrangência na ordem dos 57% 

e 71%, englobando-se identificações ligadas à conservação do solo e da estrutura 

ecológica, aspetos fundamentais, quer nas ZPE, quer no SIC, em contraponto à 

tendência de intensificação da ocupação do solo.  

As diretrizes da ENDS estão fortemente espelhadas na componente estratégica e 

operacional do PDM de Beja, exibindo 45% de abrangência para a totalidade dos 

objetivos, ou seja, globalmente apresenta o nível de classificação de abrangente.  

5.2. Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) 

 

Dado que a desertificação, em si, enquanto processo de destruição do solo, tem 

profundas implicações ao nível da manutenção dos valores naturais presentes no 

território, em particular nas AC, a referência a este fenómeno é incontornável na 

análise de conformidade. Dos trinta Objetivos do PDM de Beja que compõem a 

componente estratégica, cinco apresentam um grau de aderência máximo (100%) 

seguidos de outros quatro que revelam uma aderência de cerca de 80% com o 

PANCD. 

Agrupando estes objetivos do PDM, verifica-se que cerca de um terço deles 

manifestam preocupações muito relevantes quanto à recuperação e conservação de 

estruturas ecológicas e proteção dos recursos hídricos, não olvidando a minimização 

de impactes da intensificação da agricultura típica de regadio e consequentes efeitos 

de aceleração do processo da desertificação, se não forem adotadas boas práticas 

agrícolas que evitem a destruição do solo e a contaminação de fatores ambientais na 

relação com os territórios e espaços vizinhos. 

No geral, regista-se que o PANCD apresenta uma abrangência relativamente 

significativa que cobre a componente estratégica do PDM. 

5.3. Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB) 

 

O enquadramento definido por este instrumento mais significativo para o 

cumprimento das disposições definidas no PSRN2000 reporta-se a conteúdos 

programáticos e operacionais incisivos sobre a Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza e o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, considerando a promoção e a 

valorização das áreas protegidas, portanto estruturadas em rede a nível nacional, 

como melhor forma para se assegurar a conservação do património natural, 

principalmente nas áreas sinalizadas de Sítios e Zonas de Proteção Especial. 

 
O desenvolvimento em todo o território nacional de ações específicas de conservação 

e gestão de espécies e habitats, bem como a salvaguarda e valorização do património 
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paisagístico e dos elementos notáveis do património geológico, geomorfológico e 

paleontológico é assumidamente uma linha mestra do PDM que o torna aderente ao 

ENCNB e, portanto, em conformidade com o PSRN2000. 

 

A promoção da integração política de conservação da natureza e do princípio da 

utilização sustentável dos recursos biofísicos, na política de ordenamento do 

território e nas diferentes políticas sectoriais, constitui uma preocupação que se 

traduz em definições concretas, em matéria de ordenamento e de gestão do território, 

previstas no PDM Beja. 

 

A ENCNB determina o aperfeiçoamento e reforço da articulação e da cooperação 

entre a administração central, regional e local como um objetivo central para 

concretizar, cujo reflexo na proteção da natureza e da biodiversidade é encarado 

como fundamental. Esta condição, não só constituiu um pressuposto transversal ao 

conteúdo do PDM, como já teve um grande impulso no próprio processo de 

planeamento técnico subjacente à revisão, quando uma boa parte do trabalho 

realizado foi feita num contexto de parceria assumida entre as diversas entidades que 

integram a Comissão de Acompanhamento. 

 

A AAE, no que concerne às questões de conservação da natureza e biodiversidade, 

reconhece que um conjunto bastante alargado de objetivos estratégicos do PDM 

evidenciam uma aderência elevada (80%) à Estratégia Nacional de Conservação da 

Natureza e Biodiversidade, e asseguram que as áreas da Rede Natura 2000, com 

expressão territorial no concelho de Beja, assim como as áreas de maior valor 

ecológico – em reserva agrícola nacional, reserva ecológica nacional e espaços do 

aquífero dos Gabros – tem o tratamento adequado à sua importância e integram o 

quadro da sustentabilidade territorial do concelho de Beja. 

6. Síntese de avaliação de conformidade do PDM em relação ao PSRN2000 

6.1 - Opções mais marcantes do PDM de Beja 

 

Do conjunto de componentes constitutivas do PDM, desde os elementos de 

fundamentação da revisão, à formulação regulamentar, passando pela definição 

estratégica, pelo estudo e aprofundamento de questões técnicas específicas e pela 

cartografia temática, é o regulamento e o seu conteúdo regulamentar que, devido à 

dimensão administrativa e legal, concede ao plano a verdadeira essência e dimensão 

prática de enquadramento das intervenções, enquanto instrumento de gestão 

territorial. A implementação do PDM tem na aplicação regulamentar o quadro de 

referência concreto de proximidade que determina as regras de conservação dos 

valores naturais a concretizar, através do condicionamento e ordenamento das 

intervenções no espaço, uma vez que carecem de operacionalização administrativa 

associada ao licenciamento. 

 

Assim, neste pressuposto e na perspetiva de planeamento, ordenamento e gestão do 

território, o plano reporta-se a um zonamento e a um quadro regulamentar que 

assegura a salvaguarda dos valores naturais presentes no território concelhio, 
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independentemente da tendência pesada, claramente em surgimento e 

desenvolvimento, determinar a intensificação do uso do solo, com o reforço e 

aprofundamento de ocupações antrópicas, passíveis de consumarem intervenções 

prejudiciais à manutenção dos valores naturais e da biodiversidade. 

 

A filosofia de estruturação em rede dos espaços de conservação e preservação dos 

valores naturais foi assumida no PDM, não só para os espaços da Rede Natura 

2000, mas também para outros espaços do território do Concelho, estabelecendo 

um contexto de interrelação gerador de impactes cruzados benéficos que podem vir 

a contribuir, na prática, para reforçar sinergias favoráveis ao aumento global dos 

níveis de resiliência dos sistemas biofísicos presentes, com a finalidade de se 

assegurar o seu melhor estado de conservação. Esta lógica estruturante, 

característica da filosofia da Rede Natura 2000, obviamente que se aplica tanto na 

perspetiva interna, como na perspetiva externa, de nível sub-regional, regional ou 

internacional, pela relevância que é dada no plano à preservação de algumas 

espécies e habitats e à forma de abordagem holística que é evidenciada, tornando-se 

possível referir que os objetivos e o enquadramento do Plano Setorial foram 

amplamente considerados.  

 

Assim, o PDM contempla, ao nível das suas componentes, a necessidade de 

enquadrar os valores protegidos pelas Diretivas Aves e Habitats e as respetivas 

identificações no território, às quais está prevista a aplicação de critérios de 

relevância patrimonial de acordo com as orientações do Plano Setorial e em função 

de sensibilidades presentes, permitindo definir um quadro de gestão do espaço 

compatível com a conservação dos valores. 

6.2. Adequação geral das perspetivas subjacentes às propostas de ordenamento 

e de condicionantes 

 

A definição do zonamento proposto no PDM reflete a importância dos valores 

biofísicos presentes, dando expressão às identificações locacionais mais relevantes, 

tendo em conta as respetivas escalas de trabalho. Os conhecimentos disponíveis 

sobre a distribuição da fauna e flora, face às perspetivas de conservação, 

possibilitaram definir, em termos de ordenamento e de condicionantes, um contexto 

de diferenciação territorial que salvaguarda e assegura a proteção dos habitats 

naturais, por via de um zonamento proposto clarificando o uso do solo e a relação 

com o enquadramento previsto pelo Plano Setorial. 

 

A delimitação dos espaços foi definida em função da cartografia do Plano Setorial. 

No entanto, importa destacar outras identificações, estabelecidas em cartografia e 

com enquadramento regulamentar, subordinadas a critérios definidos pelo ICNF, 

por constituírem referenciais importantes que especificamente irão beneficiar as 

dinâmicas de conservação no território, designadamente a delimitação das áreas 

abertas, na ZPE de Castro Verde, e a identificação descritiva em sede de 

regulamento dos habitats no Sítio de Importância Comunitária do Guadiana, 

considerando-os como áreas naturais do Concelho.  
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A linha conservacionista vinculada no PDM foi perspetivada tendo em conta a 

sensibilidade dos diferentes habitats face a duas possibilidades de ocorrência de 

alterações no âmbito da ocupação futura do território associada, por um lado, à 

intensificação agrícola, agropecuária ou florestal e, por outro lado, ao abandono 

agrícola, ambas consideradas como ameaças à conservação de alguns dos habitats 

identificados como suporte à conservação de espécies em perigo. 

A distribuição das espécies no território concelhio, questão bem percecionada e 

profundamente estudada pelos técnicos do ICNF, foi considerada nas identificações 

subjacentes ao zonamento proposto, resultado também da conjugação com a 

cartografia dos biótopos, alcançando-se uma integração que pode garantir uma 

conservação mais eficaz dos valores protegidos. 

7. Conformidades regulamentares 

 

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 constitui o referencial estruturante por 

excelência que tem de servir como enquadramento para a análise de conformidade 

específica do PDM em matéria de regulamentação da componente de preservação e 

conservação dos valores naturais existentes no concelho, versando temáticas, em 

termos de conteúdo, que permitem consumar uma avaliação apreciativa com o 

propósito de aferição da aderência e da coerência das normativas, independentemente 

do seu cariz estratégico, formal, regulamentar ou operacional. 
 

Ao zonamento corresponde um conteúdo regulamentar com o objetivo de salvaguarda 

dos valores de conservação. No entanto, o PDM contempla a existência de 

enquadramentos normativos sem referências cartográficas, por se encaixarem num 

âmbito global articulado preferencialmente com termos de boas práticas e códigos de 

gestão sustentável do território. Nesta ordem, importa destacar a interdição 

generalizada da introdução de espécies exóticas e invasoras, aliás como a legislação 

em vigor o determina. 

 

A adequação do regulamente teve subjacente diversas matéria associadas aos seguintes 

descritores:  

a) Caracterização dos espaços integrantes das ZPE e Sítio: 

- Espécies alvo de orientações de gestão; 

- Principais usos e ocupação do território; 

- Caracterização agroflorestal; 

- Dinâmicas e indicadores socioeconómicos; 

- Sistemas dominantes; 

- Áreas de regadio e emparcelamento. 

b) Orientações de gestão: 

- Agricultura e pastorícia 

- Silvicultura 

- Construção de infraestruturas 

- Outros usos e atividades 

 Gestão cinegética; 

 Recreio e lazer; 

 Observação de espécies da fauna; 
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 Acessos; 

 Açudes e charcas; 

 Monitorização, manutenção / melhoria da qualidade da água; 

 Enquadramento regulamentar extração de inertes e minério. 

c) Orientações específicas: 

- Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a competição interespecífica; 

- Controlar efetivos de animais assilvestrados; 

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

d) Transposição das orientações de gestão para o regulamento no âmbito de: 

- Ordenamento das funcionalidades dos espaços associados à Rede Natura 2000; 

- Regras para a exploração de recursos; 

- Quadro de interdições e condicionamentos; 

- Operações ativas de conservação e preservação. 

 

De referir ainda que relativamente ao uso do solo, a diferenciação em função do 

objetivo de reforçar a ligação da conservação dos valores com as atividades que os 

beneficiam (como são em alguns casos o pastoreio e as culturas em regime extensivo) 

constitui um critério aplicável a todo o território, possibilitando a cobertura de 

situações excecionais sem alternativa e com benefícios primordiais para a defesa dos 

valores naturais e da biodiversidade. 

 

A problemática da perturbação de habitats foi tratada no regulamento do plano de 

forma a garantir que as áreas e as espécies mais sensíveis estejam legalmente 

protegidas. 

 

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

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

pressupõem e contribuem, direta ou indiretamente, para a valorização do património 

natural e, consequentemente, para a gestão de habitats com vista à corporização de 

uma estratégia de desenvolvimento sustentável. 

 

Com base nos descritores apresentados no ponto 3.2. do presente relatório, para efeitos 

de confirmação, importa destacar a respetiva incidência no regulamento das 

orientações de gestão previstas aplicar nos espaços abrangidos pelas ZPE e pelo Sitio 

do Vale do Guadiana. 

 

Em anexo apresenta-se um quadro síntese com referências à integração das 

orientações de gestão do PSRN 2000 nos termos regulamentares do PDM Beja. 

 

Por último, afirmar que sobre a ZPE de Cuba, apesar de ser posterior à publicação do 

Plano Sectorial da Rede Natura, o regulamento do PDM consagra, na subsecção IV, 

disposições normativas que vão ao encontro do protocolo celebrado, do conteúdo da 

legislação de enquadramento e da plena assunção da perspetiva de este território 

constituir um espaço complementar no âmbito de uma rede de conectividade, centrada 

na articulação funcional entre áreas classificadas para a conservação das aves 

estepárias. 
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8. Conclusões 

 
Dos conteúdos do plano setorial e das componentes específicas que o integram, 

incluindo o contrato de gestão referido, em termos conclusivos, destacam-se quatro 

domínios importantes (Caracterização dos espaços integrantes das ZPE e Sítio, 

Orientações de gestão e Orientações específicas e Transposição das orientações de 

gestão para o regulamento) segundo os quais se agruparam as matérias que 

presumivelmente serviram à partida de referencial para o conteúdo estruturante do 

plano e que, consequentemente, constituíram os descritores para a avaliação sobre o 

respetivo quadro de conformidade.  

 

O PDM de Beja, nas suas múltiplas componentes, mas com particular incidência ao 

nível das disposições regulamentares e da cartografia de ordenamento e 

condicionantes, incluindo a carta temática referente à Estrutura Ecológica Municipal, 

encerra conteúdos conformes com o Plano Setorial da Rede Natura 2000. 

 

Esta ilação decorre de uma avaliação de conteúdos, tendo como base: a “Inserção da 

avaliação de conformidade no contexto geral de referência das AC” e a “Síntese de avaliação 

de conformidade do PDM em relação ao PSRN2000”; os quadros resumo apresentados em 

anexos; e a constatação de que o trabalho técnico desenvolvido no âmbito do processo 

de planeamento, mereceu a participação ativa das entidades envolvidas, destacando-se 

no âmbito em causa os técnicos de acompanhamento, por parte do ICNF, da EDIA, da 

DRAPAL e da CCDRA. 

 

Resumidamente, a partir das considerações anteriormente expostas e dos descritores 

analisados, é possível afirmar que o PDM de Beja está conforme com o PSRN2000 e 

dos quais se destacam os elementos de informação constantes em anexos. 
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ANEXO1 

Quadro resumo sobre a integração das disposições do PSRN2000 no regulamento do 

PDM de Beja 
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ANEXO2 

Quadro geral de conformidade do PDM de Beja com o PSRN2000  

 

Anexo 2.1 – ZPE de Castro Verde 

 

Anexo 2.2 – ZPE do Vale do Guadiana 

 

 

Anexo 2.3 – Sítio de Importância Comunitária do Vale do Guadiana 

 


