
Valorização de Habitats Naturais no
PARQUE NATURAL DE MONTESINHO

Ponto de situação dos Projetos



• Resolução do Conselho Ministros 
167/2017

i) Promover a proteção estrutural contra incêndios e 
restaurar áreas florestais relevantes para a 
conservação natureza;

ii) Mobilizar equipamentos e meios para a execução 
das ações no domínio da prevenção, vigilância e 
recuperação de habitats;

iii) Assegurar a proteção e promoção dos valores 
naturais das áreas protegidas;

iv) Promover a gestão e valorização dos recursos 
naturais;

v) Assegurar a informação, sensibilização, participação
e mobilização da sociedade para a conservação da 
natureza. 



• Prevenção Estrutural e Conservação de Habitats 
Naturais Protegidos e Espécies Prioritárias do PNM

1. Melhorar o estado de conservação e aumentar a área de 
ocupação de habitats naturais protegidos e com elevado 
valor de conservação;

2. Melhorar o estado de conservação de espécies de fauna 
com elevado valor de conservação, nomeadamente o lobo-
ibérico, potenciando a diversidade e abundância de presas 
silvestres;

3. Aumentar a resiliência da paisagem à perturbação causada 
pelos incêndios florestais. Melhorar a gestão de áreas 
florestais sob cogestão pública;

4. Controlar a área ocupada por espécies invasoras lenhosas ;

5. Promover a comunicação, sensibilização e o envolvimento 
das entidades locais e público em prol da conservação do 
património natural da região;



ÁREA DE

INCIDÊNCIA DO

PROJETO
• Áreas com elevada importância em termos de conservação da 

natureza (PP1 e PP2).
• Áreas sob cogestão pública;
• Áreas com elevada suscetibilidade à ocorrência e propagação de 

incêndios;
• Presença de habitats de vegetação arbórea autóctone relevante em 

termos de conservação da natureza, independentemente do seu 
estádio de desenvolvimento;

• Localização em território conhecido de lobo-ibérico.



Principais linhas de Ação 
do Projeto

 Conservação

• Habitats naturais

• Espécies Fauna com elevado 
valor de conservação

 Aumento da resiliência da paisagem

 Controlo de invasoras lenhosas

 Informação e Participação  

 Sustentabilidade do Projeto



• Limpeza de matos 

• Condução de bosques autóctones

• Aproveitamento da regeneração natural 
de quercíneas autóctones (Quercus ilex e 
Q. pyrenaica)

• Corte vegetação arbustiva, processo 
motomanual e mecânico

FOMENTO DE BOSQUES AUTÓCTONES



• Gestão de urzais, estevais e 
giestais

• Criação de faixas e mosaicos de 
gestão de combustível

• Corte vegetação arbustiva 
mecanicamente 

GESTÃO DA VEGETAÇÃO ARBUSTIVA



• Intervenção em mancha de Acacia
dealbata

• Área com elevado valor conservacionista

• Utilização de métodos químicos e 
mecânicos

CONTROLO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS



• Recuperação e reinstalação de parcelas de 
pastagens permanentes

• Corte vegetação arbustiva e herbácea

• Adubação de fundo e sementeira de 
espécies pratenses 

• Instalação de cercas eletrificadas 

MELHORIA DO HABITAT DO LOBO-IBÉRICO E DAS SUAS

PRESAS SELVAGENS



• Técnicas de fotoarmadilhagem

• Estimar frequência uso pastagens pelas 
diferentes espécies

• Comparar resultados entre diferentes 
situações e ao longo do tempo

MONITORIZAÇÃO
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• Ponto de Situação

Ação Sub-ação Área total
(ha)

Área
executada 
2019 (ha)

Área a 
executar 
2020 (ha)

Recuperação e 
proteção de 
habitats naturais

Fomento de bosques 
autóctones 404 205 199

Gestão de vegetação arbustiva 79 54 25

Controlo de exóticas invasoras 
lenhosas 35 35 (35)

Recuperação de 
habitats naturais 
e fomento de 
presas

Melhoria do habitat do lobo-
ibérico e das suas presas 
selvagens

136 30 106

Total 654 324 
(49,5%)

330
(50,5%)



 Mobilizar equipamentos e meios para a 
execução das ações previstas no Plano; 

 Recuperação de habitats naturais;

 Vigilância, combate a incêndios 
(primeira intervenção) e operações de 
rescaldo

SUSTENTABILIDADE DO PROJETO

10 ELEMENTOS DISTRIBUÍDOS POR 2 EQUIPAS



• PROJETO ESTRUTURAL PARA O

PNM E PARA A SUA

SUSTENTABILIDADE

• ESTRATÉGICO PERSPETIVAR-SE A

CONTINUAÇÃO DESTAS AÇÕES E

MEIOS PARA OS PRÓXIMOS ANOS


