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1. INTRODUÇÃO 

Estes estudos foram efectuados na Fase de Caracterização, Diagnóstico e Proposta Base, em 

Agosto de 2006 e apoiam as opções urbanísticas desenvolvidas na fase subsequente de 

Proposta de Plano. 

. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E FISIOGRÁFICA2  

2.1 

correu-se aos dados do estudo do “

Quadro I)

Num dado território, o Clima e Geologia, constituem factores que nos ajudam a perceber 

uma série de outros factores que deles derivam ou com eles estão relacionados: relevo, rede 

hi fi , e i i ómicas.  drográ ca regime hídrico, solos, veg tação e act v dades econ

Poderíamos dizer que a Geologia é o factor intrínseco, como um código genético inscrito na 

paisagem, enquanto o Clima é o factor externo modelador, actuando sobre o primeiro.  

Se num dado território tomarmos o Clima como uma constante, as variáveis biofísicas são 

em boa medida determinadas pela Geologia. 

CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

O clima é um elemento do meio natural sobre o qual o homem não tem controle, sobretudo 

quando estão em causa áreas grandes e extensivas. Assim funciona como uma imposição, 

uma variável exógena relativamente aos sistemas florestais. 

Para caracterizar a área do estudo re PIMIF”, relativo à 

região me orológica de Vila do Bispo, entre o período de observação de 1943/ 1970 e a te

região meteorológica da Barragem da Bravura, como elemento comparativo. 

O clima da zona apresenta-se como zona termomediterrânea seca, com o seguinte regime 

té
 

rmico e pluviométrico: 

 RESUMO DOS DADOS RECOLHIDOS TEMPERATURA/ PRECIPITAÇÃO 
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Quadro II) REGIME TÉRMICO DA ZONA TERMODITERRÂNEA SECA 

 
 

Quadro III) REGIME TÉRMICO DA ZONA TERMODITERRÂNEA SUBHÚMIDA 

 
 

Área do Estudo 
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Quadro IV) REGIME PLUVIOMÉTRICO DA ZONA TERMODITERRÂNEA SECA 

 
 

Quadro V) REGIME PLUVIOMÉTRICO DA ZONA TERMODITERRÂNEA SUBHÚMIDA 

 
 

dade 

do mar, não apresenta grandes oscilações de temperatura. Quanto às temperaturas médias no 

mês mais frio, Janeiro, as temperaturas não diferem muito. Já o contrário não é 

comple Agosto, apresenta 

valor superior, dado o afastamento do mar. 

ar, 

decrescendo os valores à medida que nos aproximamos do mar. 

Quanto a outros elementos, geada e humidade relativa, a área em estudo manifesta um 

a que 

se manifesta no sentido Oeste/ Este. Assim o afluxo de ar marítimo, que é a grande 

característica desta influência leva a que a humidade relativa apresenta valores muito altos, 

uma previsão de menos de um dia geada/ ano. 

 quadro seguinte, mostra a percentagem de tempo que se reparte pelas regiões 

consideradas. 

Nestas tabelas pode-se observar, que na zona termomediterrânea seca, dada a proximi

tamente visível, uma vez que no interior, no mês mais quente, 

As maiores precipitações encontram-se na zona sub-húmida, mais afastada do m

comportamento praticamente homogéneo resultante duma marcada influência marítim

com valores de humidade relativa anual de 80% e uma baixíssima ocorrência de geada com 

O
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Quadro VI) CLIMOGRAMAS 

ESTACÕES DO ANO (% DE TEMPO DO ANO) 
REGIÃO CLIMÁTICA CHUVOSA 

E FRIA 
CHUVOSA E 

QUENTE 
SECO 

QUENTE SECO FRIO TOTAL 

Termomediterrêna Seca 46% 10% 32% 12% 100% 

Termomediterrânea Sub-húmida 45% 17% 38%  100% 

 

A análise destes dados permite concluir, que existe o predomínio de duas estações: uma 

huvosa e fria, bastante longa (Novembro a Abril, 6 meses) e outra seca e quente (Junho a 

Sete ese  dois períodos 

estacionários curtos; chuvoso quente (Outubro) e seco frio (Maio). Note-se que a grande 

representatividade da estação “chuvosa fria” e da “seca quente”, são características raras em 

têm uma escassa representatividade à escala mundial. 

as tabelas e gráficos referentes ao regime de ventos, pode observar-se que a componente 

c

mbro, 4 m s). A transição entre estas duas estações é marcada por

termos dos climas mundiais, e são típicas dos climas mediterrânicos, os quais, como se sabe, 

N

Norte é mais evidente.  

 
Quadro VII) REGIME DE VENTOS 
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O regime de brisas no litoral algarvio caract mponente 

Norte durante a noite, e por ventos frescos de componente Sul ou Sudeste no final da manhã, 

que mudam de direcção para Sudoeste ao longo da tarde, aumentando também a sua 

intensidade, terminando ao final da tarde com vento de intensidade moderada de 

componente Oeste. Existem períodos de calma ao princípio da noite e da manhã, 

consequência da transição da direcção do vento. 

TOS 

eriza-se por ventos muito frescos de co

 Nortada – predomínio de ventos da componente Norte e Oeste – ventos frescos – situação 

mais frequente; 

 Levante ou Suão – predomínio de ventos da componente Sul e Este – ventos quentes e 

secos – situação menos frequente. 

 

Quadro VIII) DIRECÇÃO DOS VEN

 
 

A análise deste quadro fornece os seguintes elementos relativamente ao regime geral dos 

ventos: 

 Ventos N, NE e NW – dominam durante quase todo o ano; no verão predomina o vento 

de quadrante NW. 

 Ventos E e SE – têm uma escassa representação. 
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São portanto, os ventos do quadrante N, NE, NW os ventos dominantes nos períodos mais 

favoráveis à ocorrência de incêndios. Este tipo de ventos, deverão considerar-se pouco 

ento do solo relativamente ao do mar, leva 

à formação da brisa marítima que sopra para o interior, e durante a noite esta é substituída 

pela brisa terrestre que 

Barlavento Algarvio é a ocorrência da “nortada” (vento do quadrante nor-nordeste) 

resultante da circulação contornante da Península Ibérica associada à fixação do anticiclone 

dos Açores a Nordest a s frequente, acontece quando se 

verifica a interrupção da superfície contornante gerando-se um intenso fluxo do quadrante 

SE, com uma massa de ar muito quente e seco que se encaminha do interior para as regiões 

costeiras. O vento originado nestas condições, é suficientemente intenso para neutralizar a 

brisa marítima, e por outro lado, reforça a fraca brisa terrestre nocturna. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

A área de intervenção do Plano, localiza-se no limite Sul da costa sudoeste do Barlavento 

algarvio, apresentando um relevo relativamente acidentado, característico desta zona. Na 

zona em estudo encontramos 4 unidades litológicas: 
Figura I) CARTA LITÓGICA 

perigosos no que respeita à propagação de grandes incêndios. Os oceanos que envolvem a 

Península Ibéria correspondem a um meio material com uma capacidade calorífica distinta 

da massa de terra Peninsular. Este facto, leva a que, durante o Verão, surja um grande 

contraste térmico entre as duas massas. 

Durante o período diurno o elevado sobreaquecim

sopra no sentido inversos. 

Em termos de condições gerais, a situação mais frequente nessa época do ano, à latitude do 

e do arquipél go. A situação meno
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De Poente para Nascente, temos: 

 XISTOS E GRAUVAQUES FINOS COM LENTÍCULAS CALCOSILICATADAS: FORMAÇÃO DE 

BORDALETE (Cm) 

Situados nos limites Oeste e Sul da área em estudo, são constituídos por xistos cinzentos-

escuros, com laminações sedimentares d

carborosos. A espessura da unidade

e grauvaque e passagens de xistos negros 

 litológica é estimada em cerca 200m. O conteúdo 

m ambientes de águas calmas. 

fossilífero, apesar de escasso, foram encontrados corais, trilobites, entre outros que lhe 

conferem uma idade do Carbónico Inferior. As características sedimentológicas e o 

conteúdo fossilífero apontam para a deposição e

Características hidrogeológicas: este tipo de unidade litológica apresenta litótipos em 

bancadas de fraca espessura, baixa granuraridade e ausência de vazios entre os grãos das 

rochas, bem como acentuada composição pelítica (rochas fissuradas). Estas 

características associadas com a sua muito baixa porosidade e permeabilidade reduzida, 

permitem considerar que estas formações são zonas de inexistência ou de pequenas 

ocorrências de água. O escoamento superficial da água das chuvas, efectua-se de forma 

relativamente rápida, através de uma rede de drenagem pouco profunda, que transporta a 

água para o mar. Dada a impermeabilidade destas formações, a água das chuvas é quase 

completamente escoada superficialmente não havendo praticamente infiltrações, sendo 

para aquíferos profundos. 

os. A espessura é estimada em cerca de 

1.000mts. Em termos do seu conteúdo fauní m encontrados fósseis 

característicos de goniatites que indicam uma idade de Carbónico Inferior. A sua 

deposição é em zonas relativamente próximas no interior de bacias de sedimentação 

submarina. 

Características hidrogeológicas

apenas transmitida localmente 

 XISTOS E GRAUVAQUES: FORMAÇÃO DE BREJEIRA (Cx) 

Situadas no centro da área em estudo. Esta unidade é constituída por xistos e grauvaques 

intercalados ocasionalmente de microconglomerad

stico, apenas fora

: são unidades de permeabilidade muito reduzida, que por 

não possuírem permeabilidade intrínseca, não permitem condições propícias ao 

armazenamento de grandes quantidades de água subterrânea. Localmente na existência de 

conjuntos de bancadas espessas de grauvaques grosseiros densamente fracturados e 

fissurados, poderia existir condições para a acumulação de águas subterrâneas a partir do 
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escoamento superficial das águas das chuvas, mas em pequenas quantidades. Nos locais 

uração similar ao das bancadas grauvaques já não acontece o mesmo, 

porque nestas descontinuidades encontram-se normalmente colmatadas por materiais 

 AÇÃO DE 

QUEBRADAS (Cn) 

com conjuntos de extractos xistentos de granularidade fina, de camadas pouco espessas e 

com o grau de fract

argilosos diminuindo a permeabilidade. As características hidrogeológicas desta unidade 

associada a um escoamento hídrico, são propícias à ocorrência de nascentes de pequeno 

caudal, quando existe circulação de água nas descontinuidades que intersectam a 

topografia. 

XISTOS NEGROS COM INTERCALAÇÕES DE CALCÁRIOS DETRÍTICOS: FORM

Localizada numa faixa central da área em estudo. Essencialmente constituída por xistos 

negros piritosos, algo carbonosos, com intercalações de calcários siliciosos e siltitos, em 

bancadas decimétricas. A espessura é de cerca de 100m e os fósseis encontrados de 

goniatites, nas bandas intermédias, datam a formação do período Carbónico Inferior. O 

ambiente de deposição, dada a elevada percentagem de pirite, aponta que tenha sido em 

ambientes calmos e redutores de águas pouco profundas. 

Características hidrogeológicas: são idênticas aos xistos e grauvaques (Cx), anteriormente 

descritos. São unidades com uma permeabilidade reduzida e baixa porosidade; criando 

zonas de inexistência ou de pequenas ocorrências de água. 

BAIXO-ALENTEJO: FORMAÇÃO DE 

estimada em cerca de 30m, e o seu ambiente de deposição, está relacionado 

 AREIAS, ARENITOS E CASCALHEIRAS DO LITORAL DO 

LAGOS (M) 

Localizados a Este da área em estudo. Constituída por areias avermelhadas, arenitos e 

cascalheiras interdigitados de camadas de argilas normalmente vermelhas, que se 

desenvolvem entre os 150 e os 188m (rochas porosas móveis). Considera-se que esta 

unidade é do Miocénio, apesar de não se ter encontrado nenhum conteúdo fossilífero. A 

espessura é 

com antigas redes de drenagem de fluência de águas fluviais. 

Características hidrogeológicas: podem variar consoante o maior ou menor conteúdo em 

argila e a sua espessura, mas que na generalidade apresenta uma permeabilidade e 

porosidade elevada. A circulação de águas nas rochas porosas efectua-se ao longo dos 

vazios existentes entre os elementos granulares que as constituem. As areias, arenitos e 
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cascalheiras do litoral do Baixo-Alentejo, associada com a sua geometria tabular e a 

impermeabilização do substrato Paleozóico fornecem condições para que exista algum 

armazenamento de água subterrânea. 

IX) SÍNTESE DE CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES GEOLÓGICAS DO TERCIÁRIO OU CENOZÓICO 
 

Quadro 

 
 

Quadro X) SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
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Quadro XI) SÍNTESE DE CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES GEOLÓGICAS DO PALEOZÓICO 

 
 

2.3 C

2.3.1 I

Na Planta de Enquadramento, podemos ver a localização da área em estudo, num contexto 

mais abrangente da rede hidrográfica. 

O Plano situa-se na cumeeira da bacia hidrográfica da Ribeira do Barranco das Moças e da 

Ribeira da Bordeira. 

A principal rede hidrográfica é um afluente da Ribeira do Barranco do Vale das Moças, que 

nasce numa linha de talvegue a SO, atravessando a área em estudo no sentido SO-NE. A SE 

da área em estudo, nascem pequenos afluentes da Ribeira da Bordeira que por sua vez corre 

no sentido Norte-Sul e NO-SE. 

O principal afluente é uma linha-de-água de características de relevo, relativamente plano, o 

 

impermeabilidade dos horizontes inferiores favorecendo situações de encharcamento 

(coluviossolos–sb) e desfavorecendo a ocorrência de escoamentos superficiais. 

Área do Estudo 

ARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA 

NTEGRAÇÃO NA REDE HIDROGRÁFICA 

que associado às características de relativa permeabilidade dos solos ocorrentes, favorecem

a infiltração da precipitação e nalguns casos a sua acumulação no solo devido à 
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2.3.2 FESTOS/ TALVEGUES/ HIPSOMETRIA 

A área em estudo apresenta uma variação de cotas com uma altitude de 45m, verificando-se 

que as co  ma  situam-se no extrem e-água principal a 

85m de altitude e a cota mais elevada no extremo Sul a 130m de altitude. A este da área em 

estudo, pode-se verificar a existência de uma área mais plana a altitudes entre os 105 e 

salmente a 

Em relação às linhas de talvegues verifica-se a existência de 5. 

Uma linha de talvegue menos acentuada correspondendo

características de “vale” no sentido SO-NE 

A NE encontramos mais duas mais acentuadas, no sentido SE-NO que se intersectam com a 

a depressão. 

2.3.3 D

Analisando os relevos da área em estudo, podemos verificar que é bastante ondulado com 

s 25 e os 30%, a Sul da área. 

2.3.4 O

tas is baixas o Norte a jusante da linha-d

100m. 

Estruturalmente a área é marcada por uma linha-de-festo que percorre transver

área no sentido SO-NE, proporcionando duas panorâmicas diferentes. 

 à linha-de-água principal com 

zona de vale. 

A SE, as mais acentuadas, uma no sentido NO-SE e outra no sentido N-S, que se intersectam 

no limite SE da área em estudo, criando um

ECLIVES 

grandes variações. Os declives predominantes são inclinações inferiores a 10%, localizados 

a NE da área e a zona de vale. A restante área tem como declives predominantes inclinações 

que variam entre os 15 e os 25%, com excepção de alguns locais em que as inclinações 

aumentam para uma variação entre o

RIENTAÇÃO DOMINANTE E EXPOSIÇÃO SOLAR DAS ENCOSTAS 

Devido ao relvo ondulado verificam-se ocorrência de micro-exposição, com as orientações 

predominantes aos quadrantes Norte (N, NO, NE), seguindo-se as exposições ao quadrante 

Sul (S, SE, SO). 
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Em termos de conforto climático para a ocupação humana, o terreno possui uma exposição 

evido à forte exposição ao vento Noroeste que se faz 

sentir com mais força nesta época do ano. 

2.4 

menos favorável na estação quente, d

SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 
Figura II) CARTA DE SOLOS 

 

Os solos mediterrânicos, argiluviados pouco insaturados - Px-Pardos não calcários, de 

xistos ou grauvauqes e Vx-vermelho ou amarelos não calcários, de xistos ou grauvaques 

que encontramos nas áreas mais clivosas, são solos de textura da terra fina, estes solos 

es consideráveis de argila e limo com excepção dos horizontes A, que 

 causando estagnações.  

s do horizonte A; as áreas 

planas, no entanto, ficam episodicamente inundadas. 

is.  

possuem quantidad

normalmente mais pobres em argila (efeito do vento, depósito de vertente).  

São solos com grandes quantidades de pedras, argilo-limoso ou argiloso. 

A quantidade crescente da fracção de argila (na terra fina) no horizonte B (até 60%) pode 

compactar os xistos e grauvaques até à sua total impermeabilização

O escorrimento de água nas encostas declivosas é possível atravé

Proporções de pedra 15-17% na camada superficial dificultam extraordinariamente todas as 

operações cultura
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Solos com grandes quantidades de pedras não possibilitam nenhum aproveitamento ou 

apenas permitem uma vegetação (pastagem) para cabras e ovelhas, silvicultura ou uma 

, medronho, oliveira). 

A dominância do esqueleto do so entos de pedras, que aparentam 

muitas vezes erradamente ser apenas constituído por esta, têm todavia uma importante 

função de protecção contra a erosão.  

A textura dos solos Px-Vx não deve ser inferida a partir da imagem pedregosa da camada 

superficial. 

Os solos frequentemente pobres em húmus tendem a compactar, lavrados possuem no 

entanto, uma estrutura mais solta.  

A porosidade encontrada situa-se, especialmente no horizonte B, muitas vezes abaixo dos 

45% - 48% (vol.) desejados. Isto limita desde o início a capacidade de retenção hídrica bem 

como a permeabilidade.  

 com drenagem 

 dos horizontes A, 

registaram-se apenas humificações muito lentas do horizonte B mas uma intensificação do 

As consequências no referente à contenção das águas são suavizadas ou suprimidas através 

É uma particularidade da acidentada serra, cujos solos se situam frequentemente em 

fruticultura extensiva (figueira, alfarrobeira

lo e a formação de pavim

O volume do ar é demasiado baixo nos horizontes A. A saturação durante o Inverno faz com 

que existam períodos pobres em oxigénio na zona radicular em solos com má drenagem 

subterrânea. Mesmo algumas árvores não podem suportar esse facto, sendo necessário para a 

fruticultura utilizar porta-enxertos adequados. 

O regime das águas é influenciado negativamente pelos horizontes B ou BC

apenas módica ou totalmente permeáveis. Com elevada permeabilidade

escorrimento superficial. A drenagem interna dos solos xistoso (Px,Vx) é impedida.  

de declives.  

declives, muito erodíveis, que os prejuízos da erosão nesta área são de facto relativamente 

pequenos. 
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No Plano estes solos (Px e Vx) são intersectados por solos incipientes, Sb-Solo de Baixas 

(coluviossolos), não calcários de textura mediana, correspondente à zona de vale da área 

em estudo. 

oluviossolos (Sb) têm características semelhantes aos Px e Vx, no entanto nos 

períodos de sobresaturação da água e pobreza do ar, as camadas inferiores ficam expandidas, 

cimento de zonas alagoadas em períodos de maior 

 surraipa de areias ou arenitos.  

armazenamento de água é baixa. 

de húmus e ferro no subsolo podem apresentar uma permeabilidade baixa 

reduzindo as perdas por estancamento. Mas a falta de arejamento destas areias ensopadas de 

uperficial seca sem cobertura vegetal é sujeita à erosão dos ventos. 

Estes solos c

devido à quantidade de argilas existentes, não permitindo nenhuma drenagem em direcção 

ao subsolo, favorecendo o apare

precipitação, tornando-se locais de cultivo bastante bons. 

A Este da área de estudo, na zona mais plana encontramos solos Polozolizados, Ap-Podzois 

(não hidromórficos), sem

O clima marcadamente oceânico, a precipitação associada a mais baixas temperaturas e uma 

vegetação de ericáceas–pinheiros, leva a uma intensa acidificação da camada superficial do 

solo e um branqueamento em profundidade com deslocamento de húmus e materiais férricos 

para o subsolo.  

Os podzóis são utilizados para matas, pinheiros e eucaliptos. Estes solos utilizados para a 

agricultura, sofrem fortemente os efeitos do vento e da areia. 

O solo possui uma permeabilidade elevada e um teor de poros altos. A sua capacidade de 

A existência 

textura granular, são facilmente sujeitas à acção erosiva da água.  

A camada s
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3. SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DE HABITATS 

A) LEVANTAMENTO DOS HABITATS 

. A Oeste do terreno começa a Unidade de Paisagem “Litoral Alentejano e 

Na área em questão, as grandes zonas de terras agricultadas permitiram uma clara 

a.europa.eu). Onde foi possível, optou-se por recorrer aos códigos da Rede 

ente mais 

alto do que aqueles que não têm este código. Mas isto não significa que o valor de um 

al ou devido à existência de espécies da fauna ou da flora 

neste habitat, estejamos perante um valor igual ou ainda mais alto do que o valor legalmente 

 

A área do Plano situa-se na parte Sul do Concelho de Aljezur, a Norte da Freguesia de 

Bordeira. e insere-se ainda estrema  Oeste da Unidade de Paisagem “Serra de Monchique e 

envolvente”

Vicentino”. 

Foi efectuado um levantamento dos habitats da área investigada. Durante o trabalho de 

campo foram visitadas todas as manchas de vegetação que, pelas suas características 

distintas, revelaram o seu carácter diferenciado. 

diferenciação dos limites dos habitats. Apenas num caso, “6420 - Pradarias húmidas 

mediterrânicas de ervas altas”, os limites são difíceis de definir por intervenção do gado que 

aproveita parcialmente esta vegetação como fonte de alimentação.  

O método escolhido é a lista de habitats de Europa, publicada pela Agencia Europeia de 

Protecção da Natureza através do “European Nature Information System - EUNIS” (site na 

internet: eunis.ee

Natura 2000 para habitats constantes no anexo B-I do Dec-Lei n.º 49/2005. Isto é, que os 

habitats com um código da Rede Natura 2000 têm um valor reconhecido legalm

habitat não constante no anexo acima referido tenha um valor mais baixo. Pode acontecer 

que, por exemplo no contexto loc

reconhecido ao nível nacional e internacional. 

Neste caso concreto, esta situação não acontece. 
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B) AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
 

Quadro XII) RESULTADOS DO LEVANTAMENTO 

T 1: CABEÇOS DA BORDEIRA ABELA  OS HABITATS NO TERRENO DOS 

CÓDIGO REDE NATURA 
2000 

CÓDIGO 
EUNIS HABITAT 

6420  Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas 

9330  Florestas de Quercus suber 

 E3.42 [Juncus acutiflorus] prado 

 E 5.541 Comunidade de ervas altas do Sul da Península ibérica 

 F 5.111 Mato alto c/ Quercus 

 F 5.253 Mato baixo de rosmaninho do Oeste da Península ibérica 

 F 5.424.6 Mato baixo c/ Cistus crispus 

 G3.F22 Plantação de espécies de Pinus não indígenas 

 I1.3 Terras aráveis com cultura
intensidade  

s não misturadas de métodos agrícolas de baixa 

A tabela 1 e o desenho nº PP-4.4 mostram os resultados do levantamento no campo: 

Os habitats listados para o terreno de Cabeços de Bordeira podem ser atribuídos a dois 

grupos distintos: 

1. Os habitats ligados ao Sobreiro (Quercus suber). Além da Mata de Sobreiros (9330) 

pertencem a este grupo os habitats F5.111 como primeiro estado de destruição do 

sobreiral e os outros com o código F5 (formações ainda mais destruídas). Mas também 

no pinhal (G3) e nas terras aráveis encontram-se muitos vestígios da vegetação 

indígena original do sítio (mata de sobreiros). 

Na orla da mata de sobreiros crescem 

plantas arbustivas como a esteva e o 

medronheiro. No interior da mata, estas 

plantas têm dificuldades de proliferar, 

porque as copas dos sobreiros cortam 

ste é o local onde plantas do 

tipo lianas (p.e. a madressilva) podem 

sobreviver. 

muita luz. E
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2. Os habitats lig nç ície do solo durante todo o ano 

(6420, E3.42 e E.5.541). 

 

Durante o mês de Maio, os prados 

húmidos são dominados pelas gramíneas 

r. 

plantas raras, 

mbora já esteja fortemente alterado pela 

do. 

No que respeita es dos habitats em relação à globalidade do terreno 

co anos, 

a percentagem de terras aráveis, aumentou, e ocupa actualmente mais de dois terços do 

Os habitats classificados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005 ocupam áreas 

local e regional. 

Os habitats resultantes de várias fases de al têm 

uma maior importância, uma vez que estão ai

original (estado clímax). Quer dizer que o Mato alto com sobreiros (F5.111) é 

considerado como uma floresta de sobre tat a 

caminho de revestir de novo a paisagem com uma m

 

ados à prese a de água perto da superf

e pelos ranúnculos em flo

Este sítio alberga algumas 

e

actividade do ga

às dimensõ

podemos dizer que, devido à actividade agrícola muito intensa nos últimos cin

terreno total. 

relativamente pequenas no vale na parte Noroeste do terreno (zona húmida) e no 

estremo Sul do terreno, nas encostas muito inclinadas. Ambos os complexos estão em 

contacto com áreas adjacentes de características idênticas ou muito semelhantes. 

Assim os referidos habitats fazem parte de unidades maiores na paisagem de Aljezur o 

que sublinha mais uma vez a importância destes habitats classificados no contexto 

destruição da mata de sobreiros origin

nda relativamente “perto” da vegetação 

iros em crescimento ou seja um habi

ata de sobreiros. 

 
P.2.006.008 (OUTUBRO 2007) PÁG. 20 DE 21 



PPNDT DE CABEÇOS DA BORDEIRA, ALJEZUR 
P R O P O S T A  D E  P L A N O  

MAIO’2007 
R E L A T Ó R I O  

DOS ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO 
 

C) RESUMO 

Numa primeira aproximação, o terreno Cabeços de Bordeira apresenta uma paisagem 

 

Nos últimos anos, o corte sistemático 

nte os 

 

 

 

O lev

uma z

A qua

habita alteradas pela actividade humana. 

COMO

SEGU

1. 

2. 

3. 

 sobreiros. Estas zonas podem ser integradas num 

4. 

m os habitats 

florestais e a zona húmida na parte Noroeste do terreno. 
 

fortemente dominada pelos campos agrícolas. 

dos estevais tem alterado forteme

habitats e o aspecto da paisagem na 

área de investigação. 

antamento revelou vários habitats ligados à floresta original de sobreiros deste local e 

ona húmida com um tipo de habitat protegido pelo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005. 

ntificação de áreas mostra que mais do que dois terços são campos agrícolas e assim 

ts fortemente 

 RESULTADO DO LEVANTAMENTO DE HABITATS O PLANO, DEVE TER EM CONTA OS 

INTES ASPECTOS: 

Não alterar, directa ou indirectamente, os habitats protegidos pela Directiva Habitats. 

Não fazer qualquer intervenção nas áreas do habitat F5.111 (mato alto com sobreiros) 

porque está em formação uma nova floresta neste local. 

Em caso de acção de compensação, é adequado desenvolver preferencialmente as 

áreas com habitats onde já existem

complexo de habitats florestais que permitam um melhor desenvolvimento da fauna e 

flora local. Deve ser elaborado um Plano de Desenvolvimento de Habitats e da 

Paisagem em simultâneo com os Projectos de Obras de Urbanização. 

A Planta de Avaliação dos Habitats ilustra o acima exposto e indica uma zona 

principal de conexão dos habitats florestais do lado Sul do terreno co
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