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REGULAMENTO DO PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DA 
ARRÁBIDA 

TÍTULO I 
Disposições gerais 

Artigo 1° 
Natureza jurídica e âmbito 

1. O Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, adiante abreviadamente 
designado por POPNA, tem a natureza de regulamento administrativo e com ele se devem 
conformar os planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território, bem 
como os programas e projectos, de iniciativa pública ou privada, a realizar na sua área de 
intervenção. 

2. A elaboração deste Plano teve em consideração a publicação pela Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 86/2003, de 25 de Junho, do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
Sintra-Sado, adiante designado por POOC, com o qual se sobrepõe parcialmente, em 
termos territoriais, e com o qual se compatibiliza. 

3. O POPNA aplica-se à área identificada na respectiva planta de síntese, adiante designada 
por área de intervenção, abrangendo parte dos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra. 

4. A área de intervenção do POPNA encontra-se definida no Decreto-Regulamentar n.º 
11/2003, de 8 de Maio, que operou a última alteração da área geográfica do Parque 
Natural da Arrábida, adiante designado abreviadamente por PNA. 

Artigo 2º 
Objectivos 

1. O POPNA estabelece regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e fixa os usos 
e o regime de gestão a observar na execução do plano com vista a garantir a manutenção e 
a valorização das características das paisagens naturais e semi-naturais e a diversidade 
ecológica da respectiva área de intervenção. 

2.. O POPNA tem como objectivos gerais, entre outros: 

a) Assegurar a protecção e a promoção dos valores naturais, paisagísticos e culturais, 
concentrando o esforço nas áreas consideradas prioritárias para a conservação da 
natureza; 

b) Enquadrar as actividades humanas através de uma gestão racional dos recursos 
naturais, bem como as actividades de recreio e turismo com vista a promover 
simultaneamente o desenvolvimento económico e o bem-estar das populações de 
forma sustentada; 

c) Corrigir os processos que poderão conduzir à degradação dos valores naturais em 
presença criando condições para a sua manutenção e valorização; 

d) Assegurar a participação activa de todas as entidades públicas e privadas, em estreita 
colaboração com as populações residentes. 
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3. O POPNA estabelece as regras tendentes à harmonização e compatibilização das 
actividades humanas com a conservação dos valores naturais e culturais da zona 
classificada como Parque Natural da Arrábida, tendo em vista a melhoria da qualidade de 
vida e o desenvolvimento sustentável das populações aí presentes. 

4. Sem prejuízo do disposto no artigo 3° do Decreto-Lei n° 19/93, de 23 de Janeiro, 
constituem objectivos específicos do Parque Natural: 

a) Promover a conservação dos valores naturais da região, desenvolvendo acções 
tendentes à salvaguarda da flora, nomeadamente a endémica e da vegetação, 
principalmente terrestre, da fauna, nomeadamente marinha, rupícola e avifauna 
migradora, bem como do património geológico e paisagístico; 

b) Promover a gestão e valorização dos recursos naturais, incluindo os marinhos, 
possibilitando a manutenção dos sistemas ecológicos essenciais e os suportes de 
vida, garantindo a sua utilização sustentável, a preservação da biodiversidade e a 
recuperação dos recursos depauperados ou sobre-explorados; 

c) Promover as actividades rurais e tradicionais da região como suporte de valores 
naturais a conservar, através da criação de incentivos económicos que viabilizem a 
sua continuidade e desenvolvimento e evitem o abandono dos usos agrícola e do 
pastoreio; 

d) Salvaguardar o património arqueológico, incluindo o subaquático, bem como o 
património arquitectónico, histórico e tradicional da região; 

e) Promover uma arquitectura integrada e respeitadora das características paisagísticas 
e culturais da região, de modo a contribuir para um reforço da identidade local e 
regional; 

f) Contribuir para a ordenação e disciplina das actividades agro-florestais, piscatórias, 
urbanísticas, industriais, recreativas e turísticas, de forma a evitar a degradação dos 
valores naturais e paisagísticos, estéticos e culturais da região, possibilitando o 
exercício de actividades compatíveis, nomeadamente o turismo de natureza; 

g) Reduzir agravamentos sensíveis no que se refere à proliferação de construções no 
meio rural, evitando o fraccionamento de propriedades e potenciando as acções de 
emparcelamento. 

Artigo 3° 
Conteúdo documental 

l. O POPNA é constituído por: 

a) Regulamento; 
b) Planta de síntese, à escala 1:25 000. 

2. O POPNA é acompanhado por: 

a) Planta de condicionantes, à escala 1:25 000; 
b) Relatório; 
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c) Estudos de caracterização e respectivas cartas. 

Artigo 4º 
Definições 

Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, são adoptadas as seguintes definições: 

a) Acções de conservação da natureza - medidas necessárias para manter ou 
restabelecer os habitats naturais e as populações de espécies da flora e fauna 
selvagens num estado favorável; 

b) Actividades de recreio e lazer - actividades de desporto de natureza ou de desporto 
motorizado, quando realizadas em regime individual ou colectivo, desde que não 
envolvam iniciativas de mobilização de público; 

c) Área bruta de construção - valor expresso em m2 resultante do somatório das áreas 
brutas de todos os pavimentos, medidas pelo extradorso das paredes exteriores, 
acima e abaixo do solo, excluindo a área das caves, sótãos não habitáveis, áreas 
destinadas a estacionamento, áreas técnicas (PT, central térmica, compartimentos de 
recolha de lixo e outros), terraços, varandas e alpendres, galerias exteriores, 
arruamentos e outros espaços livres de uso público cobertos pela edificação; 

d) Área de implantação - valor expresso em m2 do somatório das áreas resultantes em 
planta de todos os edifícios residenciais e não residenciais, medidas pelo perímetro 
dos pisos mais salientes, incluindo anexos e excluindo varandas e platibandas; 

e) Área marinha - sub-área do Parque Natural que inclui os fundos e águas marinhas 
bem como os seus ilhéus e que confina com a área terrestre no nível máximo de 
preia-mar de águas vivas equinociais. 

f) Área terrestre - sub-área do Parque Natural que inclui todos os terrenos acima do 
nível máximo de preia-mar de águas vivas equinociais. 

g) Árvores de interesse público - exemplares isolados ou manchas de arvoredo que pelo 
seu porte, pelo seu desempenho, pela sua idade ou raridade, a Direcção-Geral das 
Florestas classifique de interesse público; 

h) Cércea - dimensão vertical da construção, medida a partir da cota média do terreno 
ou da plataforma de implantação, no alinhamento da fachada, até à linha superior do 
beirado, platibanda ou guarda do terraço; 

i) Construção pré-existente em ruínas - edificação cujo estado permita identificar 
claramente as respectivas características, designadamente, tipologia, linha 
arquitectónica, área e volumetria, condicionantes de eventuais obras de 
reconstrução; 

j) Competições desportivas - actividades de natureza desportiva, quando exercidas em 
regime de competição e promovidas pelas respectivas estruturas associativas ou 
federativas; 

k) Corrida da milha - percurso efectuado regularmente pelas embarcações, com o 
objectivo principal de obter a calibração do respectivo odómetro; 

l) Desporto de natureza - actividades e serviços de caracter desportivo ou recreativo 

 3



 

habitualmente praticadas ao ar livre e que não necessitam de obras especiais para o 
seu exercício, nomeadamente: pedestrianismo, montanhismo, orientação, escalada, 
rappel, espeleologia, balonismo, parapente, asa delta sem motor, bicicleta todo-o-
terreno, hipismo, canoagem, remo, vela, surf, prancha à vela, mergulho, rqfting, 
hidrospeed, e ainda outros desportos e actividades de lazer cuja prática não se 
mostre nociva para a conservação da natureza. 

m) Desportos motorizados - actividades de carácter desportivo ou recreativo realizadas 
com utilização de veículos motorizados de duas ou mais rodas, de água, terra ou ar, 
nomeadamente: asa delta com motor, motos e veículos de quatro ou mais rodas, de 
estrada ou de todo-o-terreno, esqui aquático, passeios de barco a motor, jet-ski e 
ainda outros desportos e actividades de lazer cuja pratica envolva o recurso a 
motores de combustão; 

n) Espaços non aedificandi - área delimitada geograficamente onde é interdita qualquer 
espécie de edificação ou de utilização do solo para fins urbanísticos; 

o) Espécie - conjunto de indivíduos inter-reprodutores com a mesma morfologia 
hereditária e um ciclo de vida comum, incluindo quaisquer subespécies ou as suas 
populações geograficamente isoladas; 

p) Espécies não indígenas - qualquer espécie, da flora ou da fauna, não originária de um 
determinado território e nunca aí registada como ocorrendo naturalmente e com 
populações auto-sustentadas durante os tempos históricos; 

q) Espécies vegetais indígenas - espécies da flora que ocorrem naturalmente na área do 
Parque Natural e que associadas constituem a vegetação autóctone, nomeadamente 
os carvalhais de Quercus faginea, os carrascais de Quercus coccifera e os sabinais 
de Juniperus turbinata; 

r) Ganchorra – aparelho de pesca de arrasto de pequena a média dimensão, sem asas, 
cuja boca é limitada por estrutura totalmente rígida e que se destina à captura de 
bivalves, os quais ficam retidos em grelha metálica ou saco de rede; 

s) Habitat de uma espécie - conjunto dos elementos físicos e biológicos que uma 
determinada espécie utiliza para desenvolver o seu ciclo de vida; 

t) Habitais naturais - zonas terrestres ou aquáticas, naturais ou seminaturais, que se 
distinguem por características geográficas abióticas e bióticas. 

u) Índice de construção - quociente entre o somatório das áreas brutas de construção e a 
superfície de terreno da parcela (ou parcelas) onde se pretende aplicar de forma 
homogénea o índice; 

v) Índice de impermeabilização - quociente entre a área de impermeabilização e a 
superfície de terreno da parcela (ou parcelas) onde se pretende aplicar de forma 
homogénea o índice. 

w) Número de pisos - número de andares ou pavimentos sobrepostos de uma edificação 
com excepção dos sótãos não habitáveis e caves sem vãos para o exterior; 

x) Obras de construção - obras de criação de novas edificações; 
y) Obras de conservação - obras destinadas a manter uma edificação nas condições 

existentes à data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, 
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designadamente as obras de restauro, reparação ou limpeza; 
z) Obras de demolição - Obras de destruição, total ou parcial, de uma edificação 

existente; 
aa) Obras de recuperação - obras de reabilitação de edifícios, infra-estruturas e 

estruturas e elementos construídos de qualquer género, incluindo pré-fabricados e 
construções amovíveis que ofereçam condições para a manutenção e recuperação da 
maior parte dos seus elementos; 

bb) Obras de reconstrução - obras de construção subsequentes à demolição total ou 
parcial de uma edificação existente, das quais resulte a manutenção ou a 
reconstituição da estrutura, das fachadas, da cércea e do número de pisos; 

cc) Obras de alteração - obras de que resulte a modificação das características físicas de 
uma edificação existente ou sua fracção, designadamente a respectiva estrutura 
resistente, o número de fogos ou divisões interiores, ou a natureza e a cor dos 
materiais de revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento, ou de 
implantação, ou da cércea; 

dd) Obras de ampliação - obras de que resulte o aumento da área de pavimento ou de 
implantação, da cércea ou do volume de uma edificação existente; 

ee) Operação de loteamento - acção que tenha por objecto ou por efeito a constituição 
de um ou mais lotes destinados imediata ou subsequentemente à edificação urbana, 
e que resulte da divisão de um ou vários prédios ou do seu emparcelamento ou 
reparcelamento; 

ff) Palangre - aparelho de pesca com vários anzóis, formado basicamente por uma linha 
denominada madre, da qual partem baixadas com anzóis; 

gg) Passagem inofensiva - navegação de uma embarcação a velocidade constante e sem 
efectuar paragens ou qualquer mudança de direcção; 

hh) Pesca por armadilha - método de pesca passivo pelo qual a presa é atraída ou 
encaminhada para um dispositivo que lhe dificulta ou impossibilita a fuga, sem que 
para tal tenha de abandonar o seu elemento natural; 

ii) Repovoamento - disseminação ou libertação de um ou mais espécimes de uma 
espécie indígena ou de uma espécie não indígena, previamente introduzida; 

jj) Sítio - área geográfica claramente delimitada, constante da Lista Nacional de Sítios 
incluídos na Rede Natura 2000, nos termos da legislação em vigor; 

kk) Superfície total de pavimentos ou Área Total de Construção - soma das áreas brutas 
de construção de todos os pisos de um edifício ou conjunto edificado numa parcela, 
acima e abaixo do solo, acrescidas das áreas de terraços, telheiros ou alpendres, 
varandas não encerradas, instalações técnicas nas caves ou coberturas dos edifícios 
e áreas de sótão não habitáveis; 

ll) Taxon (pl. taxa) - entidade biológica que tem designação na hierarquia sistemática, 
seja ela superior, equiparada ou inferior à categoria de espécie, nomeadamente de 
subespécie, de variedade ou de híbrido; 

mm) Toneira - aparelho de pesca constituído por um lastro com estrutura fusiforme 
tendo na extremidade inferior uma coroa de anzóis sem barbela e que na 
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extremidade superior está ligado a uma linha; 
nn) Zona de Protecção Especial - área de importância comunitária no território nacional 

em que são aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou 
restabelecimento do estado de conservação das populações das espécies de aves 
selvagens previstas na legislação em vigor 

Artigo 5º 

Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

l. Na área de intervenção do POPNA aplicam-se todas as servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública constantes da legislação específica em vigor, 
nomeadamente as decorrentes dos seguintes regimes jurídicos: 

a) Reserva Ecológica Nacional; 
b) Reserva Agrícola Nacional; 
c) Domínio Hídrico; 
d) Rede Natura 2000; 
e) Regime florestal; 
f) Árvores de interesse público; 
g) Montados de sobro ou azinho; 
h) Monumentos naturais; 
i) Imóveis classificados ou em vias de classificação; 
j) Património arqueológico; 
k) Rede eléctrica; 
l) Rede rodoviária; 
m) Rede de telecomunicações; 
n) Dispositivos de assinalamento marítimo; 
o) Áreas de Servidão Militar; 
p) Marcos geodésicos; 
p) Corrida da milha. 

2. As áreas abrangidas pelas servidões administrativas e restrições de utilidade pública 
referidas no número anterior encontram-se representadas na planta de condicionantes, à 
excepção das previstas nas alíneas c), d), e), f), g) e j). 

3. Nos terrenos objecto de servidões administrativas ou restrições de utilidade pública, os 
usos e construções que vierem a merecer parecer favorável das entidades competentes, 
nos termos da legislação aplicável, não dispensam o cumprimento das regras constantes 
do presente Regulamento. 

 6



 

TÍTULO II 
Área terrestre 

CAPÍTULO I 
Disposições comuns 

Artigo 6º 

Objectivos prioritários 

Na área terrestre do Parque Natural da Arrábida constituem objectivos prioritários de 
ordenamento: 

a) A requalificação de áreas degradadas, nomeadamente, a recuperação de habitats, 
recorrendo-se, com carácter pontual e onde o conhecimento existente e as condições 
de sucesso assim o justifiquem, à instalação e ao repovoamento de espécies 
indígenas; 

b) A racionalização do trânsito automóvel, em especial na Serra da Arrábida e no 
litoral; 

c) A investigação científica aplicada à conservação da natureza; 
d) A promoção da sensibilização e da educação ambiental, da divulgação e do 

reconhecimento dos valores naturais e do património cultural do Parque, 
designadamente através de uma cuidadosa recolha, gestão e comunicação da 
informação relevante para o efeito; 

e) A progressiva substituição das redes aéreas, eléctricas e telefónicas, por infra-
estruturas enterradas, sob as vias; 

f) A adaptação progressiva das normas gerais de emissão de efluentes à capacidade do 
meio receptor característico; 

g) A progressiva relocalização dos estabelecimentos industriais dos tipos 1 e 2, de 
acordo com a classificação constante do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, e 
da Portaria n.º 464/2003, de 6 de Junho; 

h) A gestão adequada dos espaços florestais; 
i) O uso público dos espaços naturais através da prática de actividades de recreio e 

lazer; 
j) A concepção de projectos turísticos na óptica do desenvolvimento sustentável, 

através da utilização racional dos recursos naturais e promovendo a sustentação 
económica e fixação da população; 

k) A prevenção do abandono de usos tradicionais suporte de valores naturais, tais como 
as culturas arvenses e o pastoreio, através da criação de incentivos económicos à 
sua manutenção; 

l) O desenvolvimento sustentável pela promoção de actividades económico-tradicionais 
de base regional, como a produção de queijo de Azeitão, a apicultura, a produção de 
vinhos regionais e o artesanato; 
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m) A requalificação dos espaços públicos pelo desenvolvimento de programas de 
instalação de equipamentos tipo, designadamente, abrigos de paragens de 
autocarros, recipientes para recolha de lixos e estruturas de protecção da rede viária, 
com vista a garantir a harmonização e integração desses equipamentos na área do 
Parque Natural da Arrábida. 

Artigo 7° 
Actividades interditas 

Na área terrestre do Parque Natural da Arrábida são interditas as seguintes actividades: 

a) Colheita, corte, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies 
vegetais ou animais sujeitas a medidas de protecção e/ou constantes do Anexo I ao 
presente Regulamento, e que dele faz parte integrante, em qualquer fase do seu 
ciclo biológico, bem como a perturbação ou a destruição dos seus habitats, excepto 
o disposto nas alíneas a) e l) do número 1 do artigo 8º; 

b) Instalação de novos estabelecimentos industriais dos tipos 1 e 2, de acordo com a 
classificação constante do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, e da Portaria n.º 
464/2003, de 6 de Junho, ou a adaptação dos existentes para novas actividades 
destas classes; 

c) Estabelecimento de novas explorações de recursos geológicos, nomeadamente 
depósitos de massas minerais e a ampliação das explorações existentes, quer por 
aumento de área licenciada, quer por alteração das cotas de exploração previstas nos 
Planos de Lavra e nos Planos Ambientais e de Recuperação Paisagística; 

d) Instalação de parques eólicos e aero-geradores, de campos de golfe, de oleodutos, de 
teleféricos, de funiculares e de elevadores panorâmicos, ou estruturas similares; 

e) Mobilizações com reviramento do solo em parcelas que apresentem mais de 50% da 
sua área com declive superior a 15%, exceptuando-se projectos de instalação de 
culturas permanentes ou povoamentos florestais acompanhados de plano de defesa 
contra a erosão aprovados nos termos das alíneas k) e n) do número 1 do artigo 8º; 

f) Recolha de amostras geológicas ou quaisquer actos que contribuam para a 
degradação ou destruição do património geológico; 

g) Deposição ou armazenamento, ainda que temporário, de entulhos, de inertes ou de 
qualquer tipo de resíduo, exceptuando o disposto no artigo 35°, a instalação de 
depósitos de sucata, de resíduos de materiais ou de equipamentos usados, incluindo 
ferro-velho e veículos em fim de vida, ainda que complementem actividades de 
reparação automóvel, e o vazamento ou o abandono de lixos e detritos fora dos 
locais ou recipientes para tal destinados; 

h) Sobrevoo de aeronaves abaixo dos mil pés sobre o solo, com excepção das acções de 
vigilância, combate a incêndios e operações de salvamento; 

i) Introdução, na área do PNA, de quaisquer espécies, animais ou vegetais, que sejam 
invasoras ou infestantes; 

j) Prática de campismo ou caravanismo fora dos locais para tal destinados; 
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k) Utilização de qualquer tipo de arma, substância tóxica ou poluente, explosivos ou 
qualquer outro meio para destruir ou capturar, exceptuando-se a actividade 
cinegética, nos termos do artigo 33° e outras intervenções necessárias à conservação 
da natureza a levar a efeito pelo Parque Natural da Arrábida; 

l) Quaisquer actividades susceptíveis de comprometer, afectar ou causar danos a 
programas de conservação, investigação, monitorização ou vigilância 
implementados no Parque Natural da Arrábida, desde que as interdições concretas 
em cada caso estejam devidamente sinalizadas; 

m) Actividades de pirotecnia, e a prática de foguear, excepto nas áreas com infra-
estruturas a tanto destinadas; 

n) Utilização de aparelhagem de amplificação sonora e de projectores luminosos, com 
excepção das actividades previstas na alínea p) do artigo seguinte; 

o) Instalação, afixação, inscrição ou pintura mural de mensagens de publicidade ou 
propaganda, temporária ou permanente, incluindo a colocação de meios amovíveis; 

p) Realização de filmagens comerciais nas praias e respectivos acessos, durante o 
período de Junho a Setembro; 

q) Realização de espectáculos de diversão, exceptuando-se o disposto na alínea q) do 
artigo seguinte; 

r) Competições desportivas motorizadas ou actividades de treino, nomeadamente os 
raids com veículos todo-o-terreno, moto-cross e enduro; 

s) Actividades motorizadas susceptíveis de provocarem poluição, ruído ou deteriorarem 
os valores naturais ou os caminhos e aceiros; 

t) Operações de loteamento fora dos perímetros urbanos. 

Artigo 8° 
Actividades condicionadas 

1. Sem prejuízo dos pareceres, autorizações ou aprovações legalmente exigíveis, bem como 
das disposições específicas previstas para as diversas áreas de protecção nos artigos 12º, 
14º, 16º, 18º, 20º e 21º, ficam sujeitas a autorização ou a parecer vinculativo da Comissão 
Directiva do PNA as seguintes actividades: 

a) Todas as acções previstas na alínea a) do artigo anterior que não prejudiquem a 
manutenção das populações locais das espécies em causa, e que se destinem a 
atingir um dos seguintes objectivos: 

- proteger a flora ou a fauna selvagens ou conservar os habitats naturais; 
- permitir a investigação científica nos termos do artigo 32º; 
- permitir a reprodução artificial e o repovoamento das espécies em causa;      

b) Fraccionamento ou parcelamento de terrenos rústicos, desde que observada a 
unidade de cultura, salvo se para efeitos de emparcelamento; 

c) Obras de construção, instalação de estaleiros, obras de reconstrução, de recuperação, 
de ampliação ou de alteração, desde que observados os condicionalismos constantes 
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do Anexo II ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante; 
d) Instalação ou reconstrução de infra-estruturas, nomeadamente eléctricas, telefónicas, 

de telecomunicações e radiodifusão, de gás, de diques e represas, de saneamento 
básico e de linhas de caminho de ferro bem como a instalação de vedações fora dos 
perímetros urbanos, desde que observados os condicionalismos constantes do 
Anexo II ao presente Regulamento; 

e) Abertura de novas estradas e realização de trabalhos e obras de alteração do perfil ou 
pavimentação de estradas, caminhos e acessos existentes fora dos perímetros 
urbanos; 

f) Instalação de estabelecimentos industriais dos tipos 3 e 4, de acordo  com a 
classificação constante do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, e da Portaria n.º 
464/2003, de 6 de Junho; 

g) Alterações à morfologia do solo designadamente por meio de escavações ou aterros, 
nas áreas abrangidas por regimes de protecção; 

h) Alteração da rede de drenagem natural das águas, abertura de poços, furos e 
instalação de captações de água superficiais ou subterrâneas; 

i) Realização de trabalhos de investigação científica, nos termos do artigo 32°; 
j) Recolha de amostras geológicas e a remoção de quaisquer organismos ou substratos, 

desde que para fins exclusivamente científicos; 
k) Instalação de culturas agrícolas em terrenos não agricultados, bem como instalação 

de explorações pecuárias; 
l) Corte, desenraizamento, colheita de sementes e de frutos ou outro qualquer método 

susceptível de afectar a vegetação indígena, designadamente através de acções de 
limpeza de áreas florestais e de áreas anteriormente afectas à exploração agrícola; 

m) Realização de quaisquer actividades susceptíveis de afectar negativamente a fauna 
selvagem e os habitais onde ocorre, incluindo as amostragens destinadas à 
investigação científica, nos termos do artigo 32°, excepto a actividade cinegética 
nos termos do artigo 33°; 

n) Arborização, rearborização e conversões florestais, bem como o corte final de 
povoamentos florestais instalados; 

o) Exercícios militares ou de simulação de protecção civil; 
p) Filmagens para fins comerciais ou publicitários e a utilização de aparelhagem de 

amplificação sonora e de projectores luminosos, nos locais de festividade religiosa e 
recintos de feira, e em acções de investigação científica nos termos do artigo 32°; 

q) Realização de feiras, romarias, festividades religiosas ou outros eventos culturais 
devidamente enquadrados em iniciativas públicas fora dos aglomerados urbanos; 

r) Instalação de sinalética e de painéis de índole cultural ou turística, com excepção da 
sinalização afecta à circulação rodoviária; 

s) Venda ambulante de produtos de qualquer natureza; 
t) Realização de fogos controlados, bem como a realização de queimadas, ainda que ao 

abrigo de legislação específica. 
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2. Sempre que as actividades referidas nas alíneas g), h), k), l), n) e t) digam respeito à 
agricultura, silvicultura ou pastoreio, as respectivas autorizações baseiam-se nos critérios 
definidos nos planos de gestão referidos nos números 1 do Art.º 30º e 1 do Art.º 31º. 

3. Antes da aprovação do plano de gestão relevante, as autorizações a que se refere o nº 2 
baseiam-se em critérios constantes de documento público a elaborar pela CD do PNA. 

CAPITULO II 
Áreas sujeitas a regimes de protecção 

SECÇÃO I 
Âmbito e tipologias 

Artigo 9° 
Âmbito 

1. A área terrestre de intervenção do POPNA integra áreas prioritárias para a conservação da 
natureza, sujeitas a diferentes níveis de protecção e de uso. 

2. O nível de protecção de cada área é definido de acordo com a importância dos valores 
biofísicos presentes e a respectiva sensibilidade ecológica. 

Artigo 10° 
Áreas de protecção 

A área terrestre abrangida pelo POPNA integra as seguintes tipologias, ordenadas por ordem 
decrescente do nível de protecção das áreas onde se aplicam e cujos objectivos, actividades e 
restrições de uso se encontram previstos em secção própria: 

a) Áreas de protecção total; 
b) Áreas de protecção Parcial: 

bl) Áreas de protecção parcial de tipo I; 
b2) Áreas de protecção parcial de tipo II; 

c) Áreas de protecção complementar: 

cl) Áreas de protecção complementar de tipo I; 
c2) Áreas de protecção complementar de tipo II; 

d) Áreas de intervenção específica. 
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SECÇÃO II 
Zonamento 

SUBSECÇÃO I 
Áreas de protecção total 

Artigo 11° 
Âmbito e objectivos 

l. As áreas de protecção total compreendem os espaços onde predominam sistemas e valores 
naturais e paisagísticos de reconhecido valor e interesse, incluindo formações geológicas, 
paisagísticas e ecológicas, com elevado grau de naturalidade, que assumem, no seu 
conjunto, um carácter de excepcionalidade, bem como elevada sensibilidade ecológica. 

2. No Parque Natural da Arrábida as áreas de protecção total integram os matagais 
arborescentes com Juniperus spp., os núcleos evoluídos de carvalhal cerquinho, carrascal 
arbóreo, sobreiral, azinhal e zambujal, bem como áreas de ocorrência de endemismos 
florísticos locais e nacionais e de avifauna com estatuto especial de conservação, situadas 
predominantemente em determinadas arribas. 

3. Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção total: 

a) Garantir a manutenção dos valores e processos naturais em estado tendencialmente 
imperturbável; 

b) Preservar exemplos ecologicamente representativos num estado dinâmico e 
evolutivo; 

c) Conservar jazidas de fósseis e minerais de importância excepcional 

4. Em caso de degradação dos espaços compreendidos nas áreas de protecção total, a 
Comissão Directiva do Parque Natural da Arrábida promoverá as acções adequadas para 
assegurar a reposição das condições pré-existentes. 

Artigo 12° 
Disposições Específicas 

1. Para salvaguarda dos objectivos a que se refere o número 3 do artigo 11º, nestas áreas: 

a) é interdito qualquer tipo de utilização do solo e dos recursos hídricos; 
b) a presença humana só é permitida se integrada em acções de investigação científica, 

de monitorização ambiental e dos ecossistemas, recuperação nos termos do número 
4 do artigo 11º, vigilância e fiscalização, e ainda em situações de risco ou de 
calamidade; 

c) além disso, e a título excepcional, poderão ser permitidas visitas de estudo de 
carácter científico à Mata do Solitário desde que acompanhadas por um funcionário 
do Parque Natural. 

2. Nos casos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior, à excepção das situações de 
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risco ou de calamidade e das acções a promover pela Comissão Directiva ou sob sua 
responsabilidade, a presença humana encontra-se sujeita a autorização da CD do PNA; 

3. Atendendo à inviabilização de qualquer utilização do bem por parte do proprietário que 
resulta da imposição das restrições referidas no número 1, nos terrenos privados situados 
nestas áreas, o presente regime de protecção entra em vigor após expropriação por 
utilidade pública dos terrenos em causa, ou celebração de contratos administrativos 
onerosos com os proprietários, sendo preferencial o recurso a esta última figura. 

SUBSECÇÃO II 
Áreas de protecção parcial 

DIVISÃO I 
Áreas de protecção parcial de tipo I 

Artigo 13º 
Âmbito e objectivos 

l. As áreas de protecção parcial de tipo I compreendem os espaços que contêm valores 
naturais e paisagísticos com significado e importância relevante do ponto de vista da 
conservação da natureza, bem como moderada sensibilidade ecológica, situando-se 
predominantemente na orla de áreas de protecção total, pelo que também funcionam 
como zonas-tampão relativamente a estas últimas. 

2. Constituem objectivos prioritários destas áreas a conservação dos valores de natureza 
biológica, geológica e paisagística relevantes nelas situados, bem como uma gestão que 
potencie a sua função de tampão face às zonas de protecção total. 

3. Nestas áreas devem ser incentivadas utilizações do solo e dos recursos hídricos que, sendo 
compatíveis com a conservação dos habitats e de determinadas espécies, permitam evitar 
a acumulação de biomassa susceptível de aumentar o risco de incêndios de grandes 
proporções. 

Artigo 14° 
Disposições específicas 

l. Nestas áreas, para além da presença dos respectivos proprietários, a presença humana só 
poderá ser permitida nas seguintes situações: 

a) Realização de acções de investigação científica; 
b) Realização de acções de monitorização, recuperação e sensibilização ambiental; 
c) Situações de risco ou calamidade; 
d) Recolha de produtos florestais; 
e) Prática de actividades de turismo de natureza, excepto as que recorram à utilização 

de veículos motorizados, e realização de percursos pedestres interpretativos; 
f) Actividade de pastoreio; 
g) Limpeza de áreas florestais; 
h) Limpeza de matos em áreas de pastagem; 
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i) Conversão de matos em terrenos de pastagem; 
j) Vigilância e fiscalização. 

2. Nestas áreas, as actividades previstas no número anterior, à excepção da alínea c) e j), 
encontram-se sujeitas a autorização da CD do PNA. 

3. À autorização das actividades referidas nas alíneas d), f), g), h) e i) do número 1 aplicam-
se, mutatis mutandis, as disposições previstas nos números 2 e 3 do artigo 8º. 

4. As áreas de protecção parcial de tipo I constituem espaços non aedificandi. 
5. Dependendo do grau de restrição resultante das autorizações referidas no n.º 2, serão 

celebrados contratos administrativos onerosos com os proprietários, ou, caso se justifique, 
os terrenos privados ficarão sujeitos a expropriação nos termos da lei. 

6. Para assegurar os objectivos referidos no número 3 do artigo anterior, serão celebrados 
acordos voluntários de gestão para a conversão de matos em terrenos de pastagem, nos 
termos da alínea c) do número 3 do artigo 31º, nas áreas que o plano de gestão considere 
adequadas para o efeito. 

DIVISÃO II 
Áreas de protecção parcial de tipo II 

Artigo 15° 
Âmbito e objectivos 

1. As áreas de protecção parcial de tipo II compreendem os espaços que contêm valores 
naturais e paisagísticos relevantes, embora como menor sensibilidade ecológica do que a 
área de protecção parcial do tipo I, desempenhando funções de enquadramento das áreas 
de protecção total e das áreas de protecção parcial de tipo I, podendo ainda conter 
elementos estruturantes da paisagem. 

2. Constituem objectivos prioritários destas áreas a conservação dos valores de natureza 
biológica, geológica e paisagística relevantes nelas situados, bem como a manutenção dos 
usos tradicionais do solo e dos recursos hídricos. 

3. Nestas áreas são permitidas utilizações do solo e dos recursos hídricos compatíveis com a 
preservação dos recursos naturais, designadamente, a manutenção de habitats e de 
espécies determinadas. 

4. Para além disso, é ainda incentivada a manutenção dos usos tradicionais do solo que, para 
além de serem suporte dos valores naturais a proteger, permitam evitar a acumulação de 
biomassa susceptível de aumentar o risco de incêndios de grandes proporções. 

 
Artigo 16° 

Disposições específicas 

1. Nestas áreas, para além da presença dos respectivos proprietários, a presença humana só 
poderá ser permitida nas seguintes situações: 

a) Realização de acções de investigação científica; 
b) Realização de acções de monitorização, recuperação e sensibilização ambiental; 
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c) Situações de risco ou calamidade; 
d) Recolha de produtos florestais; 
e) Prática de actividades de turismo de natureza, excepto as que recorram à utilização 

de veículos motorizados, e realização de percursos pedestres interpretativos; 
f) Actividade de pastoreio; 
g) Limpeza de áreas florestais e outras actividades associadas à gestão sustentável de 

povoamentos florestais; 
h) Limpeza de matos em áreas de pastagem; 
i) Manutenção de actividades agrícolas pré-existentes, nomeadamente  práticas 

vitícolas, nos termos do Artº 30º; 
j) Conversão de matos em prados, terrenos de pastagem ou de cultura arvense 
k) Vigilância e fiscalização. 

2. Nestas áreas, as actividades previstas no número anterior, à excepção das actividades 
referidas nas alíneas d), f) e g), quando pré-existentes, e das alíneas c), i) e k),  encontram-
se sujeitas a autorização da CD do PNA. 

3. Sempre que requerida nos termos do número anterior, à autorização das actividades 
referidas nas alíneas d), f), g), h) e j) do número 1 aplicam-se, mutatis mutandis, as 
disposições previstas nos números 2 e 3 do artigo 8º. 

4. As áreas de protecção parcial de tipo II constituem espaços non aedificandi. 
5. Sempre que o grau de restrição resultante das autorizações referidas no n.º 2 o justifique, 

serão celebrados contratos administrativos onerosos com os proprietários. 
6. Para assegurar os objectivos referidos no número 4 do artigo anterior, serão celebrados 

acordos voluntários de gestão para a conversão de matos em terrenos de pastagem, nos 
termos da alínea c) do número 3 do artigo 31º e nas áreas que o plano de gestão considere 
adequadas para o efeito. 

SUBSECÇÃO III 
Áreas de protecção complementar 

DIVISÃO I 
Áreas de protecção complementar de tipo I 

Artigo 17° 
Âmbito e objectivos 

1. As áreas de protecção complementar do tipo I compreendem espaços com maior ocupação 
humana, contendo valores naturais e paisagísticos relevantes, mas de menor sensibilidade 
ecológica do que as áreas de protecção total e parcial, desempenhando funções de 
manutenção do equilíbrio ecológico destas duas áreas. 

2. Constitui objectivo prioritário destas áreas compatibilizar as actividades agrícolas, 
florestais e pastoris desenvolvidas, bem como a ocupação humana, com os valores de 
natureza biológica, geológica e paisagística, sem que se criem restrições que inviabilizem 
o normal exercício dessas actividades e a melhoria das condições de vida da população 
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residente. 
3. Constituem objectivos específicos destas áreas: 

a) A promoção das actividades rurais tradicionais; 
b) A aplicação de medidas de gestão que promovam o uso sustentável dos recursos, 

garantindo o desenvolvimento sócio-económico local; 
c) O amortecimento dos impactes necessário à protecção das áreas sujeitas a níveis 

superiores de protecção. 

Artigo 18° 
Disposições Específicas 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8º, nestas áreas encontram-se sujeitas a autorização da 
CD do PNA as seguintes actividades: 

a) Conversão de prados naturais e de culturas arvenses em outras culturas agrícolas ou 
silvícolas, bem como conversão de culturas de sequeiro em culturas de regadio e de 
culturas anuais em culturas perenes; 

b) Instalações de apoio às actividades florestais, agrícolas e pecuárias, desde que 
justificadas com fundamento na viabilidade económica da exploração; 

c) Instalação de reservatórios estanques de água e abertura de novos caminhos, desde 
que enquadrados num plano de intervenção para combate a fogos florestais; 

d) Reconstrução de construções pré-existentes em ruínas, desde que a sua pré-
existência seja devidamente comprovada pela existência da inscrição das mesmas 
no Registo da Conservatória do Registo Predial com data anterior à data da entrada 
em vigor deste Regulamento; 

e) Construção de habitação própria desde que devidamente justificada com base na 
manutenção, acompanhamento ou viabilização de uma exploração agrícola e na 
inexistência de localizações alternativas em propriedade do agricultor, sem prejuízo 
das disposições da RAN onde este regime se aplica.  

2. Às autorizações referidas nas alíneas a) e b) do número anterior aplicam-se, mutatis 
mutandis, as disposições previstas nos números 2 e 3 do artigo 8º. 

3. As autorizações referidas nas alíneas d) e e) do número 1 ficam sujeitas à verificação pelo 
PNA da inexistência de significativos efeitos negativos sobre: 

a) valores naturais ou culturais relevantes que estejam inventariados na parcela em que 
se pretende construir; 

b) os regimes de escoamento e infiltração das águas naturais na referida parcela; 
c) a erosão do solo; 
d) o valor paisagístico da área envolvente; 
e) o acréscimo de risco de danos sobre pessoas e bens resultantes de fogos florestais. 

4. Na aplicação dos critérios referido no número 3, o PNA poderá produzir normas técnicas 
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que fundamentem as suas decisões, as quais deverão ter carácter de documento público. 

5. Para garantir a manutenção das características paisagísticas e culturais da área, bem como 
a minimização dos efeitos negativos referidos no número 3, a Comissão Directiva do 
PNA poderá requerer a alteração dos projectos, com carácter vinculativo. 

6. Para os mesmos efeitos do número 5, o PNA poderá propor projectos-tipo respeitando a 
traça arquitectónica e os materiais de revestimento tradicionais das habitações da região. 

7. Nestas áreas, são interditas: 

a) a instalação de infra-estruturas de telecomunicações e radiodifusão, de gás e 
telefónicas; 

b) as obras de construção ou de ampliação, com excepção das referidas nas alíneas d) e 
e) do número 1. 

8. As instalações a que se refere a alínea b) do número 1 serão, sempre que possível, 
estruturas amovíveis em madeira, executadas segundo projecto-tipo a fornecer pela 
Comissão Directiva do PNA, sendo retiradas em caso de cessação da actividade a que se 
encontram afectas. 

9. As obras a que se refere a alínea e) do número 1 só poderão ser realizadas nas seguintes 
condições: 

a) parcelas já existentes à data da entrada em vigor do presente Regulamento ou 
resultantes de emparcelamento posterior a esta data: 

- área mínima da parcela edificável ..............................10 ha 
- área bruta de construção máxima: 

(i) parcelas com 10 a 20 hectares ............................250 m2 
(ii) parcelas com 20  a 30 ha ...................................400 m2 
(iii) parcelas com mais de 30 ha ..............................500 m2 

- área máxima de impermeabilização...........................área bruta de construção 
vezes 1,25 

c) parcelas resultantes de fraccionamento posterior à data da entrada em vigor do 
presente Regulamento:                                                                                       

- área mínima da parcela edificável ..............................20 ha 
- área bruta de construção máxima: 

(i) parcelas com 20 a 30 hectares ............................250 m2 
(ii) parcelas com mais de 30 ha ...............................400 m2 

- área máxima de impermeabilização...........................área bruta de construção 
vezes 1,25 
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DIVISÃO II 
Áreas de protecção complementar de tipo II 

Artigo 19° 
Âmbito e objectivas 

l. As áreas de protecção complementar de tipo II compreendem os restantes espaços de menor 
valor natural e paisagístico, nos quais se verificam utilizações intensivas do solo, maior 
densidade de construções, vias de comunicação e infra-estruturas. 

2. No Parque Natural da Arrábida estas áreas correspondem aos vales agrícolas e aos espaços 
envolventes dos núcleos urbanos. 

3. Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção complementar de tipo II: 

a) A manutenção e compatibilização das actividades tradicionais, nomeadamente de 
natureza agrícola, agro-silvo-pastoril, florestal ou de exploração de outros recursos, 
que constituam o suporte dos valores de natureza biológica, geológica e paisagística 
a preservar; 

b) O fomento de acções de sensibilização e valorização ambiental, bem como de 
desenvolvimento local, designadamente actividades turísticas, recreativas e 
desportivas. 

Artigo 20° 
Disposições específicas 

1. Nas áreas de protecção complementar de tipo II encontram-se sujeitas a autorização da 
Comissão Directiva do Parque Natural da Arrábida apenas as actividades referidas no 
artigo 8° do presente Regulamento. 

2. Nestas áreas, exceptuando a reconstrução de construções pré-existentes em ruínas, as 
construções para uso habitacional ficam sujeitas aos seguintes índices:     

a) parcelas já existentes à data da entrada em vigor do presente Regulamento ou 
resultantes de emparcelamento posterior a esta data: 

- área mínima da parcela edificável ..............................2,5 ha 
- área bruta de construção máxima: 

(i) parcelas com 2,5 a 5 hectares ..............................200 m2 
(ii) parcelas com mais de 5 hectares .........................250 m2 

- área máxima de impermeabilização...........................área bruta de construção 
vezes 1,25 

b) parcelas resultantes de fraccionamento posterior à data da entrada em vigor do 
presente Regulamento:                                                                                       

- área mínima da parcela edificável ..............................5 ha 
- área bruta de construção máxima: 
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(i) parcelas com 5 a 10 hectares ................................200 m2 
(ii) parcelas com mais de 10 hectares ........................250 m2 

- área máxima de impermeabilização...........................área bruta de construção 
vezes 1,25 

3. A ampliação de construções pré-existentes fica sujeita aos mesmos limites de áreas 
máximas de construção e impermeabilização enunciadas nas alíneas a) e b) do número 
anterior. 

SUBSECÇÃO IV 
Áreas de intervenção específica 

DIVISÃO I 
Âmbito, objectivos e tipologia 

Artigo 21° 
Âmbito e objectivos 

1. As áreas de intervenção específica são áreas com valor patrimonial, natural ou cultural que 
carecem de salvaguarda, recuperação, reabilitação ou valorização, com especificidade 
própria, que estão abrangidas pela aplicação dos níveis de protecção, que se mantêm, 
apesar da intervenção, com excepção do disposto no número 7 do artigo 22º e nos artigos 
24º, 25º, 26º e 27º. 

2. Constituem objectivos prioritários destas áreas a realização de acções que permitam e 
fomentem intervenções de recuperação de áreas naturais e de estruturas com valor natural 
e patrimonial, implementem medidas de requalificação de espaços públicos, bem como 
revitalizem áreas degradadas, alvo de extracção de recursos geológicos. 

3. As áreas de intervenção específica identificadas no presente Regulamento, bem como 
outras que venham a ser reconhecidas de interesse para o Parque pela Comissão Directiva 
do PNA, serão objecto de programas operacionais de gestão a elaborar nos termos do 
artigo seguinte. 

Artigo 22º 
Programa operacional de gestão 

l. O programa operacional de gestão estabelece o modelo de desenvolvimento de uma área de 
intervenção específica, e fixa as regras de execução e gestão dos projectos concretos a 
desenvolver dentro desta área, com vista à prossecução dos objectivos definidos nos 
artigos 24º, 25°, 26° e 27° do presente Regulamento, bem como os mecanismos de  
financiamento relativos às áreas referidas nos artigos 24º, 25° e 26°. 

2. O programa operacional de gestão é elaborado pelo proprietário, com o apoio de uma 
comissão de acompanhamento. 

3. Para cada programa operacional de gestão é constituída uma comissão de 
acompanhamento, com a seguinte composição: 
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a) Um representante do Parque Natural da Arrábida a designar pela respectiva 
Comissão Directiva, que preside; 

b) Um representante do Instituto da Conservação da Natureza; 
c) Um representante da Câmara Municipal do Concelho onde a área se encontra 

localizada;  
d) Um representante da entidade com jurisdição dominial na área em causa, caso se 

aplique; 
e) Um representante da Junta de Freguesia; 
f) Qualquer outra entidade que se justifique em função do projecto a realizar, nomeada 

pela Comissão Directiva do Parque Natural, ouvidas as restantes entidades da 
comissão de acompanhamento. 

4. Compete à comissão de acompanhamento apoiar o proprietário na elaboração do programa 
operacional de gestão, realizar um relatório final sobre o mesmo e submetê-lo para 
decisão à Comissão Directiva do Parque Natural da Arrábida. 

5. A aprovação do programa operacional de gestão é da competência da Comissão Directiva 
do Parque Natural da Arrábida. 

6. O programa operacional de gestão integra os seguintes elementos: 

a) Planta de localização e delimitação da área à escala l:2000; 
b) Documento escrito identificando as acções a realizar e o respectivo enquadramento 

nos objectivos do Parque Natural de acordo com os artigos 24º, 25°, 26° e 27° do 
presente Regulamento; 

c) Cronograma de intervenção; 
d) Estratégia de financiamento; 
e) Outros elementos julgados necessários pela comissão de acompanhamento, 

7. As medidas aprovadas no âmbito de cada programa operacional de gestão sobrepõem-se às 
disposições específicas da tipologia de protecção correspondente à área em causa. 

Artigo 23° 
Tipologias 

As áreas de intervenção específica integram quatro tipologias: 

a) Áreas de intervenção específica para a conservação dos valores naturais; 
b) Áreas de intervenção específica para valorização cultural e patrimonial; 
c) Áreas de intervenção específica de utilidade pública; 
d) Áreas de intervenção específica para requalificação de áreas de exploração de 

recursos geológicos. 

 20



 

DIVISÃO II 
Áreas identificadas 

Artigo 24° 
Áreas de intervenção específica para a conservação dos valores naturais 

1. As áreas de intervenção específica para a conservação dos valores naturais têm por 
objectivo a recuperação, manutenção e gestão de habitats que se apresentem degradados, 
ou que apresentem interesse e valor para a promoção da investigação científica, ou de 
acções de sensibilização ambiental. 

2. As áreas de intervenção específica para a conservação dos valores naturais, a seguir 
indicadas, encontram-se delimitadas na planta de síntese, à excepção da referida na alínea 
d): 

a) Conglomerados intraformacionais da Califórnia; 
b) Gesseira de Sesimbra; 
c) Sítio classificado da gruta do Zambujal; 
d) Gruta do Frade; 
e) Monumento Natural dos Lagosteiros; 
f) Monumento Natural da Pedra da Mua; 
g) Pegadas de dinossáurios do Cabo Espichel; 
h) Pedreiras abandonadas da Serra de S. Luís; 
i) Pedreiras de calçada das Terras do Calhariz; 
j) Parque Ambiental do Alambre; 
k) Afloramento da Formação Vermelha de Marco Furado; 
l) Praias situadas entre a Figueirinha e a Praia da Foz. 

3. As áreas referidas nas alíneas a), b), c), e), f), g), h) e i), do número anterior encontram-se 
sujeitas ao regime de protecção aplicável às áreas de protecção parcial de tipo I. 

4. A área referida na alínea d) do número 2 encontra-se sujeita ao regime de protecção 
aplicável às áreas de protecção total. 

5. As áreas referidas nas alíneas j) e k) do número 2 encontram-se sujeitas ao regime de 
protecção aplicável às áreas de protecção complementar de tipo I. 

6. As áreas referidas na alínea l) do número 2 encontram-se sujeitas aos diversos regimes de 
protecção cartografados na Planta de Síntese, bem como ao disposto no POOC; 

7. As áreas referidas nas alíneas a), b), e), f), g) e k) do número 2 devem ser objecto de 
medidas específicas de preservação, incluindo a instalação de leitores de interpretação 
geológica e a definição de percursos itinerantes de observação.  

8. Para além do disposto no número anterior, a área referida na alínea c) do número 2 deve 
ser objecto de um projecto de requalificação a elaborar pelo Instituto de Conservação da 
Natureza, Câmara Municipal de Sesimbra e proprietário, com vista a assegurar a 
protecção da gruta e a recuperação paisagística dos terrenos envolventes.  

9. O acesso à área referida na alínea c) do número 2 encontra-se sujeito ao consentimento do 
proprietário e à autorização da Comissão Directiva do Parque Natural da Arrábida, 
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mediante prévia definição dos períodos de visitação e do número de visitantes.  
10. O programa operacional de gestão para o Parque Ambiental do Alambre deve prever a 

realização de acções de sensibilização ambiental. 

Artigo 25° 
Áreas de intervenção específica para a valorização cultural e patrimonial 

l. As áreas de intervenção específica para a valorização cultural e patrimonial têm por 
objectivos: 

a) A recuperação das estruturas tradicionais e sua afectação a actividades de turismo de 
natureza; 

b) A realização de acções de sensibilização ambiental e promoção dos valores culturais; 
c) A realização de acções de apoio ao desenvolvimento local. 

2. As áreas de intervenção específica para a valorização cultural e patrimonial, a seguir 
indicadas, encontram-se delimitadas na planta de síntese, com excepção das mencionadas 
na alínea e), que se encontram arrolados no Anexo IV ao presente Regulamento: 

a) Quinta de S. Paulo; 
b) Núcleos de Apoio ao Desenvolvimento Rural, listados no número 5 do presente 

artigo; 
c) Santuário do Cabo Espichel; 
d) 7.ª Bataria do Outão; 
e) Sítios Arqueológicos; 
f) Farol do Cabo Espichel; 
g) Moinhos da Serra do Louro. 

3. As áreas referidas nas alíneas a) e d) do número anterior, bem como as áreas referidas nas 
alíneas b), d), e), f), g), i), j), k), l), m) e n) do número 5 deste artigo, encontram-se 
sujeitas ao regime de protecção aplicável às áreas de protecção complementar do tipo I, 
enquanto as restantes áreas constantes dos números referidos se encontram sujeitas ao 
regime de protecção aplicável às áreas de protecção parcial do tipo II, com excepção das 
mencionadas na alínea e) do número 2, que assumem o regime de protecção cartografado 
na Planta de Síntese. 

4. O programa operacional de gestão para a Quinta de S. Paulo deve prever: 

a) A inclusão do núcleo do centro de formação existente e da sede da Associação de 
Municípios; 

b) A valorização das ruínas dos dois conventos, incluindo as respectivas obras de água, 
bem como a criação de equipamentos destinados ao recreio e lazer; 

5. Os núcleos de apoio ao desenvolvimento rural, a seguir indicados, encontram-se 
identificados na planta de síntese: 

a) Quinta da Pena; 
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b) Quinta do Viso Grande; 
c) Quinta da Comenda; 
d) Quinta do Rego d'Água; 
e) Quinta do Esteval; 
f) Quinta do Alcube; 
g) Quinta de Camarate; 
h) Quinta da Murteira; 
i) Quinta da Serra; 
j) Quinta do Rio; 
k) Quinta do Calhariz; 
l) Quinta dos Arneiros; 
m) Quinta Velha; 
n) Casal do Bispo. 

6. Nos núcleos de desenvolvimento rural, para além de obras de conservação, recuperação e 
reconstrução das edificações existentes, poderão ser admitidas obras de construção, de 
ampliação, ou de alteração, desde que destinadas ao apoio das actividades agro-florestais 
e tradicionais ou ao turismo de natureza. 

7. Nos núcleos de desenvolvimento rural aplicam-se os seguintes índices máximos de 
construção, que têm em conta a área total de cada uma das propriedades, na qual se inclui 
a área das construções pré-existentes: 

a) índice máximo de impermeabilização................................................... 0,003; 
b) índice máximo de utilização ................................................................ 0.0025; 
c) índice máximo de construção................................................................ 0,002; 
d) Área máxima de novas construções.................................................................1000 m2. 

8. A área de intervenção específica do Santuário do Cabo Espichel está sujeita a elaboração 
de um plano de requalificação, integrado no respectivo programa operacional de gestão 
que, salvaguardando compromissos já existentes, preveja a afectação das estruturas 
existentes a projectos turísticos no âmbito de planos integrados de turismo da natureza a 
nível regional, em consonância com o que está estipulado no POOC (Art.º 93º, UOPG 19 
– Cabo Espichel). 

9. O programa operacional de gestão a realizar para a área da 7.ª Bataria do Outão tem por 
objectivo a afectação desta estrutura a actividades de turismo de natureza ou de utilização 
pública e deve garantir a manutenção da traça arquitectónica dos edifícios existentes bem 
como os elementos presentes de cariz museológico, designadamente as peças de artilharia 
instaladas. 

10. As áreas de intervenção específica correspondentes aos sítios arqueológicos constantes do 
Anexo IV a este Regulamento são defendidas por uma zona de protecção com a largura 
de 50 metros em redor do perímetro definido pelas estruturas arqueológicas conhecidas ou 
cuja existência seja comprovadamente identificável. 

11. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável à protecção do património arqueológico 
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e arquitectónico e com excepção dos sítios arqueológicos classificados, o património 
arqueológico na área do Parque Natural da Arrábida encontra-se sujeito às seguintes 
medidas cautelares: 

a) Património arqueológico conhecido: nas áreas com vestígios arqueológicos, 
quaisquer acções de mobilização do solo, devido à realização de qualquer tipo de 
obra, terão de ser objecto de acompanhamento arqueológico, como medida 
genérica, avaliando a entidade de tutela caso a caso a necessidade de sondagens 
arqueológicas;; 

b) Achados arqueológicos fortuitos: ao aparecimento de quaisquer vestígios 
arqueológicos durante a realização de qualquer obra na área do Parque Natural, 
aplica-se a legislação relativa ao património cultural, o que obrigará à paragem 
imediata dos trabalhos no local e à comunicação também imediata à entidade que 
tutela este património, ao Parque Natural e à respectiva Câmara Municipal; os 
trabalhos só poderão ser retomados após aquelas entidades se pronunciarem nesse 
sentido, sendo suspensa a contagem dos prazos para efeitos relativos à validade de 
licença da obra em causa sempre que os trabalhos tenham de ser suspensos devido a 
trabalhos arqueológicos. 

12. O programa operacional de gestão para o Farol do Cabo Espichel apenas deve contemplar 
a realização de obras de manutenção e beneficiação deste elemento patrimonial. 

13. A área de intervenção específica dos Moinhos da Serra do Louro tem como objectivo a 
requalificação de uma área onde existem importantes vestígios do património cultural e 
arqueológico e insere-se numa zona de grande valor natural, onde os moinhos de vento 
existentes se destacam na paisagem, pretendendo-se assim possibilitar a recuperação dos 
referidos moinhos e a eventual construção de novos, no contexto da sua integração em 
programas de Turismo de Natureza. 

Artigo 26° 
Áreas de intervenção específica de utilidade pública 

As áreas de intervenção específica de utilidade pública correspondem aos espaços que, 
independentemente dos valores naturais que possam conter, apresentam contudo uma 
componente pública acentuada, associada ao facto de incidirem sobre áreas fortemente 
necessitadas de intervenções de requalificação. Compreendem alguns espaços localizados na 
orla litoral onde estão também inseridas as praias, nomeadamente todas aquelas relativamente 
às quais estão previstas, no âmbito do POOC, intervenções de requalificação, desde logo 
delineadas nos respectivos planos de praia. Integram-se também nestas áreas os espaços onde 
se encontram concentradas infra-estruturas radioeléctricas, dando-se assim a possibilidade de 
nelas se efectuarem os trabalhos necessários com vista à eventual modernização e 
operacionalidade das suas estruturas.  

1. São identificadas nesta categoria as seguintes áreas: 
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a) Portinho da Arrábida; 
b) Faixa Litoral compreendida entre o Hospital Ortopédico do Outão e Albarquel; 
c) Praias sujeitas a intervenção no âmbito do POOC; 
d) Infra-estruturas radioeléctricas. 

2. O programa operacional de gestão a realizar para o Portinho da Arrábida tem por 
objectivos: 

a) O ordenamento e requalificação de acessos, transportes públicos, e locais de 
estacionamento; 

b) A progressiva relocalização das infra-estruturas de saneamento, abastecimento de 
água, electricidade e de telefones;  

c) A requalificação da área de domínio público marítimo, através da retirada dos dois 
restaurantes existentes sobre o plano de água, o reforço e a rectificação da muralha, 
e o reordenamento do espaço envolvente privilegiando a sua utilização como de 
acesso à praia, enquadramento do conjunto edificado existente, e apoio às 
actividades turísticas, náuticas e de lazer;  

d) A recuperação de áreas de vegetação degradada; 
e) A valorização da estação arqueológica do Creiro; 
f) A valorização da Lapa de St.ª Margarida; 
g) A requalificação da Praia do Portinho-Creiro.  

3. Para além das obras necessárias à prossecução dos objectivos referidos no número 
anterior, apenas são admitidas obras de recuperação, de reconstrução ou de conservação 
das construções existentes.  

4. A área a que se refere a alínea a) do número 1 encontra-se sujeita ao regime de protecção 
aplicável às Áreas de Protecção Parcial de Tipo I e Complementar do Tipo I, conforme 
cartografado na Planta de Síntese.  

5. A faixa litoral compreendida entre o Hospital Ortopédico do Outão e Albarquel deve ser 
objecto de medidas de requalificação ambiental e paisagística, enquadrando o uso público 
das praias de Albarquel, da Esguelha e Rainha, da foz da Ribeira da Comenda e do 
respectivo Parque de Merendas, do Parque de Campismo do Outão e da antiga Fábrica de 
Cimento da SECIL.  

6. A área referida no número anterior encontra-se sujeita ao regime de protecção aplicável às 
áreas de protecção complementar de tipo I.  

7. As praias da Califórnia, da Figueirinha e de Galapos e Galapinhos constituem áreas de 
intervenção especifica onde serão efectuadas as intervenções previstas nos respectivos 
planos de praia integrados no POOC. Todas as restantes praias identificadas na área do 
Parque Natural são consideradas praias naturais, associadas a sistemas de elevada 
sensibilidade, que apresentam limitações para uso balnear ou acessibilidade reduzida, 
nelas não estando previstas quaisquer intervenções programadas.  

8. São também consideradas áreas integradas nesta categoria, os espaços onde se encontram 
concentradas as infra-estruturas radioeléctricas de Arremula, da Serra dos Gaiteiros e do 
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Moinho do Facho, que se encontram representadas na Planta de Síntese.  
9. Os programas operacionais de gestão a elaborar para as áreas mencionadas no número 

anterior têm como objectivo o estabelecimento de medidas de gestão racional das infra-
estruturas radioeléctricas, tendo em conta os valores e a sensibilidade paisagística e 
ambiental da área envolvente.  

10. A requalificação destas áreas visa a conversão das infra-estruturas em estruturas de 
carácter colectivo que abranjam os diversos operadores de serviços de interesse público.  

Artigo 27º  
Áreas de intervenção específica de extracção de recursos geológicos  

1. As áreas de intervenção específica de extracção de recursos geológicos são constituídas 
pelas áreas das pedreiras já licenciadas, que se situam no Outão, no Calhariz e na Achada, 
e estão sujeitas ao cumprimento dos respectivos planos de pedreira.  

2. No caso destas áreas, os Planos Operacionais de Gestão remetem para os respectivos 
Planos de Pedreiras devidamente aprovados de acordo com a legislação em vigor, dos 
quais fazem parte os Planos Ambientais e o Plano Conjunto de Ordenamento da 
Exploração e de Recuperação Paisagística, em execução.  

CAPÍTULO III 
Áreas não abrangidas por regimes de protecção 

Artigo 28° 
Âmbito 

1. As áreas não abrangidas por regimes de protecção integram os actuais espaços urbanos, 
urbanizáveis, industriais, turísticos e de equipamento integrados nos perímetros urbanos 
definidos pelas respectivas autarquias, identificados nos planos municipais de 
ordenamento do território em vigor e delimitados na Planta de Síntese, com excepção da 
área urbana do Portinho da Arrábida, incluída na área de intervenção específica referida 
na alínea a) do número 1 do artigo 26º.  

2. O regime de uso do solo, incluindo as operações de loteamento, das áreas referidas no n.º 
anterior está sujeito à elaboração de Planos de Urbanização ou Planos de Pormenor, 
dependentes de parecer vinculativo da Comissão Directiva do Parque Natural.  

3. Qualquer alteração às normas urbanísticas, no âmbito da revisão de quaisquer figuras de 
ordenamento do território, será objecto de parecer vinculativo da Comissão Directiva do 
Parque Natural, ouvido o seu Conselho Consultivo, e será posteriormente transposta para 
este Regulamento, após publicação em Diário de República. 

4. Nas alterações aos planos municipais de ordenamento do território actualmente em vigor 
não podem ser aumentados os limites das áreas referidas no número 1.  
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CAPÍTULO IV 
Usos e actividades 

Artigo 29° 
Princípios orientadores 

l. Constituem obrigações do Parque Natural definir, sinalizar e apoiar a prática das 
actividades que se encontrem em conformidade com os objectivos  da área protegida. 

2. Salvo o disposto na legislação aplicável, ou no presente Regulamento, nomeadamente no 
que respeita aos diferentes regimes de protecção, admitem-se os seguintes usos e 
actividades, para os quais, nos artigos seguintes, se estabelecem práticas de gestão 
compatíveis com os objectivos do PNA, ou se prevêem planos de gestão, nos casos em 
que a complexidade do uso o exige: 

a) Agricultura e silvicultura; 
b) Pastorícia; 
c) Trabalhos de investigação científica e monitorização; 
d) Actividade Cinegética; 
e) Turismo de Natureza;  
f) Extracção de recursos geológicos. 

Artigo 30º 
Agricultura e silvicultura 

1. Para os efeitos referidos no número 3 do presente artigo, no número 2 do artigo 8º, no 
número 3 do artigo 14º, no n.º 3 do artigo 16º e no n.º 2 do artigo 18º será aprovado pela 
Comissão Directiva do PNA, no prazo de 18 meses após a entrada em vigor do presente 
Regulamento, um plano de gestão agrícola e florestal, cuja elaboração fica a cargo da CD 
acompanhada para o efeito por uma Comissão em que estarão representados os 
organismos competentes do Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas e as 
Associações representativas dos agricultores e proprietários florestais e que será presidida 
pelo Presidente da CD do PNA. 

2. O plano compreenderá: uma caracterização das relações entre agricultura, silvicultura e 
valores de conservação; uma análise das tendências em curso e dos seus previsíveis 
efeitos sobre a conservação; e orientações de gestão para os efeitos a que o plano se 
destina. A caracterização, diagnóstico e orientações de gestão serão acompanhadas de 
cartografia a escala adequada. A CD do PNA assegurará, antes da aprovação do plano de 
gestão, as diligências necessárias ao estabelecimento dos acordos voluntários de gestão 
referidos no número seguinte. 

3. Logo que aprovado o plano de gestão referido nos números anteriores, em áreas, 
identificadas no plano de gestão, com abandono real ou risco de abandono do uso agrícola 
e onde se julgue necessário aos objectivos do PNA, os agricultores serão incentivados a 
manter o uso agrícola, nas condições definidas no plano de gestão, através de acordos 
voluntários, recorrendo à definição de novas medidas agro-ambientais ou outros modos de 
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financiamento; 
4. A aplicação de produtos fítosanitários no PNA obedece a princípios de racionalidade 

técnica que se consideram cumpridos se as áreas em questão estiverem incluídas em 
medidas agro-ambientais de protecção ou produção integrada, em sistemas de certificação 
da qualidade ou outros sistemas que garantam nível equivalente de controlo do impacte 
poluente. 

Artigo 31° 
Pastorícia 

1. Para os efeitos referidos no número 3 e 4 do presente artigo, no número 2 do artigo 8º, no 
número 3 do artigo 14º, no n.º 3 do artigo 16º e no n.º 2 do artigo 18º, será aprovado pela 
Comissão Directiva do PNA, no prazo de 18 meses após a entrada em vigor do presente 
Regulamento, um plano de gestão do pastoreio, cuja elaboração fica a cargo da CD 
acompanhada para o efeito por uma Comissão em que estarão representados os 
organismos competentes do Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas e as 
Associações representativas dos agricultores e produtores pecuários, e que será presidida 
pelo Presidente da CD do PNA. 

2. O plano de gestão do pastoreio compreenderá uma caracterização das relações entre 
pastoreio e valores de conservação, uma análise das tendências em curso e dos seus 
previsíveis efeitos sobre a conservação, bem como orientações de gestão para os efeitos a 
que o plano se destina, compreendendo não só encabeçamentos mínimos e máximos, mas 
também critérios técnicos para a gestão dos matos em áreas de pastagem. A 
caracterização, diagnóstico e orientações de gestão serão acompanhadas de cartografia a 
escala adequada. A CD do PNA assegurará, antes da aprovação do plano de gestão, as 
diligências necessárias ao estabelecimento dos acordos voluntários de gestão referidos nas 
alíneas b) e c) do número seguinte. 

3. Sem prejuízo do cumprimento da legislação específica da actividade e logo que aprovado o 
plano de gestão referido nos números anteriores: 

a) o encabeçamento máximo será regulado por autorização da Comissão Directiva do 
PNA com base nos critérios estabelecidos no plano de gestão do pastoreio; 

b) em áreas identificadas no plano de gestão do pastoreio como áreas de abandono ou 
risco de abandono do pastoreio e onde se julgue necessário manter encabeçamentos 
mínimos, estes serão induzidos através de acordos de gestão voluntários com os 
agricultores, recorrendo à definição de novas medidas agro-ambientais ou outros 
modos de financiamento; nestes acordos, poderão ser também contempladas 
medidas de gestão dos matos na área de pastagem da exploração; 

c) o plano de gestão deverá prever também acordos voluntários de gestão, recorrendo 
aos mesmos modos de financiamento, para áreas onde seja conveniente introduzir o 
pastoreio, com conversão de matos em terrenos de pastagem; 

d) a autorização referida na alínea a) salvaguardará os efectivos actualmente existentes 
na área do PNA, sendo da responsabilidade das OPP relevantes o apuramento anual 
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dos efectivos existentes. 

4. As disposições deste artigo não se aplicam às explorações pecuárias em estabulação, para 
as quais é apenas exigível o cumprimento da legislação em vigor. No caso de, nestas 
explorações, haver também pastoreio, as autorizações de encabeçamentos ficam sujeitas a 
critérios específicos definidos no plano de gestão do pastoreio.                             

Artigo 32° 
Trabalhos de investigação científica 

l. A realização de trabalhos de investigação científica na área do PNA carece de autorização 
da Comissão Directiva do Parque Natural. 

2. O pedido deve indicar as entidades envolvidas, o nome do responsável pelo projecto, o 
local, a duração e as metodologias utilizadas. 

3. Sempre que a metodologia de investigação implique perturbação, captura, corte, colheita 
ou morte de organismos, a autorização terá em consideração o local do estudo e avaliará a 
sua relevância para os objectivos do Parque Natural. 

4. Os responsáveis pelos trabalho de investigação terão de facultar à Comissão Directiva do 
Parque Natural cópia das publicações resultantes do mesmo, bem como de outros 
documentos de circulação restrita, como relatórios de progresso e finais, que não sejam 
contratualmente confidenciais. 

Artigo 33° 
Actividade cinegética 

1. A caça na área do Parque Natural é exercida nos termos da legislação aplicável, 
assegurando-se a compatibilidade com a especificidade do Parque Natural e respeitando-
se as disposições expressas nos números seguintes. 

2. A actividade cinegética na área do Parque Natural só pode ser exercida nas áreas de 
protecção complementar, dentro do regime cinegético ordenado, mais concretamente em 
zonas de caça turística, municipal ou associativa, que existam ou venham a ser criadas. 

3. A actividade cinegética é interdita nas áreas de protecção total e parcial e nos terrenos do 
regime cinegético não ordenado. 

4. Nos locais classificados como áreas de protecção parcial que estejam sujeitos ao regime 
cinegético ordenado, a actividade cinegética deve manter-se apenas até ao final da licença 
de exploração. 

5. Os Planos de Ordenamento e Exploração Cinegética (POEC) e os Planos Anuais de 
Exploração (PAE), carecendo de parecer prévio da Comissão Directiva do Parque, têm 
que integrar as recomendações do Instituto de Conservação da Natureza e do Parque 
Natural. 

6. A actividade cinegética é praticada em regime ordenado, devendo no prazo de um ano após 
a aprovação do presente diploma ser interditados à caça todos os espaços que à data não 
se encontrarem em regime ordenado. 

 29



 

Artigo 34° 
Turismo de Natureza 

l. As actividades de Turismo de Natureza compreendem os serviços de hospedagem e as 
actividades de animação ambiental. 

2. A animação ambiental reveste as formas de animação, interpretação ambiental e desporto 
de natureza, tal como identificadas e reguladas na legislação específica em vigor. 

3. Carecem de autorização ou parecer vinculativo da Comissão Directiva do Parque Natural 
as seguintes actividades: 

a) Os serviços de hospedagem; 
b) O exercício das actividades de animação ambiental, salvo o disposto em portaria que 

aprove a Carta de Desporto da Natureza, após a sua entrada em vigor; 
c) As provas de competição não motorizada. 

4. Nas autorizações a emitir pela Comissão Directiva do Parque Natural podem ser definidas 
condições e restrições à realização das actividades referidas no número anterior, por 
forma a salvaguardar densidades de uso, capacidades de carga e compatibilidade entre 
actividades e objectivos de conservação da natureza. 

5. Por motivos de salvaguarda dos valores naturais, poderá o Parque Natural condicionar 
temporal ou espacialmente a realização das actividades de animação ambiental, devendo 
para tal publicá-lo em edital. 

6. Os projectos turísticos na área do Parque Natural devem contribuir para a preservação, 
recuperação e valorização dos elementos do património construído existentes, 
designadamente através do aproveitamento de casas ou outras construções tradicionais, 
passíveis de integração nas modalidades de alojamento, animação e interpretação 
consignadas no Programa Nacional de Turismo da Natureza, sempre numa óptica de 
integração com o meio envolvente; 

7. A estratégia a seguir para o desenvolvimento turístico no Parque Natural e nas suas zonas 
limítrofes deve ser estabelecida através de um plano de acção delineado em conjunto com 
a Região de Turismo e Autarquias. 

Artigo 35° 
Extracção de recursos geológicos 

1. As áreas de extracção de recursos geológicos são constituídas pelas áreas já licenciadas 
para a exploração de massas minerais e estão sujeitas ao regime legal regulamentar 
especial em vigor, nomeadamente ao cumprimento dos respectivos planos de pedreira.  

2. Devido ao impacto visual negativo, é interdita a formação de escombreiras, entendidas 
como depósitos temporários de produtos acabados ou de estéreis resultantes da 
exploração, com altura superior a 10 metros, exceptuando a respectiva utilização na 
modelação topográfica final prevista no Plano de Pedreira.  

3. As explorações de pedreiras que apresentem escombreiras com alturas superiores a 10 m, 
devem promover a sua progressiva diminuição ou remoção, de acordo com as condições a 
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estabelecer no âmbito dos respectivos planos de pedreira, ou nos projectos de execução 
trienais.  

4. São apenas sujeitas a autorização as obras de construção civil desde que acompanhadas da 
aplicação das melhores tecnologias disponíveis tendo em vista a melhoria contínua da 
qualidade do ambiente, referentes às oficinas de quebra, britagem e classificação de pedra 
e dos anexos de pedreira, bem como à sua relocalização, conforme o previsto nos planos 
de pedreira e no número 9 deste artigo.  

5. Finda a exploração, todos os anexos de pedreira e demais infra-estruturas associadas, 
incluindo as instalações de quebra, britagem e classificação de pedra, as linhas eléctricas 
aéreas e as instalações de lavagem de rodados, devem ser removidos de acordo com os 
prazos previstos nos respectivos planos de pedreira.  

6. O Instituto de Conservação da Natureza deve fixar as cauções que garantam o 
cumprimento das obrigações legais derivadas das licenças de exploração e relativas à 
implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, a prestar, a seu favor, 
pelos titulares das licenças de exploração.  

7. Nas operações de enchimento previstas ou a prever no âmbito dos planos de pedreira, 
para além da utilização de materiais rejeitados endógenos do núcleo de pedreiras 
localizadas no interior do Parque Natural, é ainda permitido o enchimento com solos e 
rochas inertes de outras proveniências, desde que cumprido o estipulado na legislação em 
vigor sobre deposição de resíduos inertes em aterro e avaliação de impactes ambientais, 
acautelando especificamente, em cada caso, o risco de introdução de espécies exóticas 
invasoras ou infestantes.  

8. Uma vez caducada ou revogada a licença de exploração, ou no caso de encerramento de 
uma pedreira, após o cumprimento do respectivo plano ambiental e de recuperação 
paisagística, as áreas anteriormente afectas a este uso serão integradas nas áreas de 
protecção complementar do tipo I  

9. Às áreas de exploração de recursos geológicos do Calhariz e da Achada são, ainda, 
aplicáveis as normas do Protocolo de Colaboração relativo à execução do Plano Conjunto 
de Ordenamento da Exploração e da Recuperação Paisagística, celebrado em 28 de Julho 
de 1998.  

10. As interdições de carácter geral previstas nas alíneas e), f) e k) (nesta última apenas no 
que diz respeito ao uso de explosivos na actividade extractiva) do artigo 7º não se aplicam 
às actividades desenvolvidas nas áreas de extracção de recursos geológicos, desde que 
devidamente enquadradas e aprovadas no âmbito dos respectivos planos de pedreiras.  

11. Os condicionalismos de carácter geral previstos nas alíneas g), h) (apenas no que respeita 
à alteração da rede de drenagem natural das águas) i), j) e n) do número 1 do artigo 8º não 
se aplicam às actividades desenvolvidas nas áreas de extracção de recursos geológicos, 
desde que devidamente enquadradas e aprovadas no âmbito dos respectivos planos de 
pedreira. 
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TÍTULO III 
Área marinha 

Parque Marinho Professor Luiz Saldanha 

CAPÍTULO I 
Disposições comuns 

Artigo 36° 
Objectivos prioritários 

Na parte marinha do Parque Natural consideram-se prioritários os seguintes objectivos: 

a) Valorizar a recuperação de habitats; 
b) Promover a investigação científica aplicada à conservação da natureza; 
c) Fomentar a informação, sensibilização e educação ambiental; 
d) Adaptar progressivamente as normas gerias de emissão de efluentes à capacidade 

do meio receptor característico; 
e) Promover o turismo sustentável de natureza na óptica do desenvolvimento 

sustentável; 
f) Compatibilizar o desenvolvimento sustentável pela promoção de actividades 

económicas tradicionais de base regional, como a pesca tradicional com linhas e 
anzóis, desde que devidamente regulada. 

Artigo 37º 
Actividades interditas  

1. Na área marinha do Parque Natural são interditas as seguintes actividades:  

a) A colheita, corte, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies 
vegetais ou animais sujeitas a medidas de protecção ou protegidas na área do 
Parque Natural, no âmbito do Anexo III, exceptuando as espécies constantes do 
anexo III-B, no âmbito da pesca comercial nos termos do artigo 54º, em qualquer 
fase do seu ciclo biológico, bem como a perturbação ou a destruição dos seus 
habitats com excepção das acções de conservação da natureza levadas a efeito pelo 
Parque Natural, das acções de adaptação das acessibilidades a infra-estruturas 
portuárias pela APSS e das acções de âmbito científico devidamente autorizadas 
pelo mesmo;  

b) A recolha de amostras geológicas, as dragagens, a extracção de substratos dos 
fundos marinhos, a alteração da linha de costa, a construção de esporões e a 
instalação de estruturas fixas no litoral e espelho de água, excepto sinalização do 
Parque Natural, salvo o disposto no número 2 deste artigo;  

c) A instalação, nos fundos, de estruturas fixas susceptíveis de pôr em risco o  
património natural; 

d) A deposição de dragados, entulhos, inertes ou resíduos sólidos; 
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e) O vazamento ou abandono de lixos e detritos; 
f) O lançamento de efluentes, ainda que lançados fora do Parque Natural, mas com 

efeitos no seu interior, que sejam susceptíveis de prejudicar os valores naturais; 
g) A introdução ou manutenção de espécies zoológicas ou botânicas não indígenas; 
h) Actividades de Turismo de Natureza que não respeitem o disposto no 56º; 
i) Actividades que potenciem o risco de erosão natural; 
j) A utilização de qualquer tipo de arma, substância tóxica ou poluente, explosivos ou 

qualquer outro meio para destruir ou capturar, exceptuando-se a pesca comercial 
nos termos do artigo 54º;  

k) Os actos susceptíveis de comprometer, afectar ou causar danos a programas de 
conservação, investigação, monitorização ou vigilância implementados pelo Parque 
Natural;  

l) A pesca comercial e lúdica exceptuando o disposto nos artigos 54º e 55º;  
m) A criação e cultura de qualquer espécie zoológica ou botânica, excepto quando 

integradas em acções de conservação da natureza a levar a cabo pelo Parque 
Natural;  

n) Actividades motorizadas susceptíveis de provocarem poluição, ruído ou 
deteriorarem os valores naturais, nomeadamente, a circulação de motos-de-água e 
similares e as provas competitivas motorizadas;  

o) A rejeição de pescado ao mar;  
p) A captura de espécies referidas no Anexo III-B, pelos sectores da pesca comercial 

e/ou lúdica, em qualquer fase do seu ciclo biológico. 

2. Exceptuam-se da alínea b) do número 1 as dragagens associadas à exploração do Porto de 
Setúbal que estarão sujeitas à apresentação pela Administração dos Portos de Setúbal e 
Sesimbra de um Plano Anual de Dragagens a remeter para procedimentos nos termos 
legais ao IPTM, com conhecimento do PNA.  

3. Exceptua-se ainda da alínea b) do número 1 a realização de quaisquer obras de protecção 
costeira que se venham a tornar necessárias, atendendo exclusivamente a condições de 
risco imediato para a segurança de pessoas e bens, a qual deverá ser precedida da 
realização de estudo de impacto ambiental, nos termos da legislação em vigor.  

 
Artigo 38º 

Actividades condicionadas 

Sem prejuízo dos pareceres, autorizações ou aprovações legalmente exigíveis, bem como das 
disposições específicas previstas para as áreas de protecção nos artigos 42º e 44º ficam 
sujeitas a autorização da Comissão Directiva do Parque Natural, as seguintes actividades:  

a) A instalação de infra-estruturas que não causem danos aos valores naturais 
presentes, nomeadamente de telecomunicações, saneamento e projectos de 
valorização patrimonial;  

b) A instalação de estruturas amovíveis no litoral e espelho de água; 
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c) A captação de água; 
d) Os trabalhos de investigação científica, acções de monitorização ambiental e dos 

ecossistemas nos termos do artigo 53º, bem como acções de salvaguarda dos 
valores naturais; 

e) A recolha de amostras geológicas e a remoção de substratos marinhos e apenas para 
fins exclusivamente científicos;  

f) O sobrevoo de aeronaves abaixo dos 2200 pés quando sobre o mar, com excepção 
das acções de vigilância, combate a incêndios e operações de salvamento;  

g) Actividades de remoção, retenção, danificação ou qualquer outra susceptível de 
afectar ou pôr em perigo a segurança da fauna, flora e dos habitats onde ocorre, 
incluindo as amostragens destinadas à investigação científica, nos termos do artigo 
53º, excepto a decorrente da pesca comercial no âmbito do artigo 54º;  

h) Exercícios militares e de simulação de protecção civil; 
i) Filmagens para fins comerciais ou publicitários; 
j) A realização de provas competitivas não motorizadas. 

 
CAPÍTULO II 

Regime de protecção  

SECÇÃO I 
Âmbito e tipologias  

Artigo 39º 
Âmbito  

1. A área marinha de intervenção do POPNA integra áreas prioritárias para a conservação da 
natureza, sujeitas a diferentes níveis de protecção e de uso.  

2. O nível de protecção de cada área é definido de acordo com a importância dos valores 
biofísicos presentes e a respectiva sensibilidade ecológica.  

Artigo 40º 
Tipologias  

1. A área marinha abrangida pelo POPNA integra as seguintes tipologias, ordenadas por 
ordem decrescente do nível de protecção das áreas onde se aplicam e cujos objectivos, 
actividades e restrições de uso se encontram previstos em secção própria:  

a) Áreas de protecção total; 
b) Áreas de protecção parcial; 
c) Áreas de protecção complementar; 
d) Áreas de intervenção específica. 

2. Nas áreas sujeitas aos níveis de protecção indicados no n.º anterior, podem estar 
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identificadas áreas de intervenção específica para cumprimento dos objectivos referidos 
no artigo 47º.  

 

SECÇÃO II 
Áreas sujeitas ao regime de protecção  

SUBSECÇÃO I 
Área de protecção total  

Artigo 41º 
Âmbito e objectivos 

1. A área de protecção total compreende os espaços onde predominam sistemas e valores 
naturais e paisagísticos de reconhecido valor e interesse, incluindo formações geológicas, 
paisagísticas e ecológicas, com elevado grau de naturalidade, que assumem, no seu 
conjunto, um caracter de excepcionalidade, bem como elevada sensibilidade ecológica.  

2. Na área marinha do Parque Natural a área de protecção total integra os principais habitats 
subaquáticos formados por blocos rochosos de elevada diversidade morfológica e fundos 
móveis associados na zona das escarpas da Serra do Risco e que constituem manancial 
único da nossa costa apresentando valores excepcionais de biodiversidade marinha a nível 
europeu, pelo que se determina a sujeição a regimes muito restritivos dos usos que 
possam de alguma forma causar a sua degradação.  

3. Constituem objectivos prioritários da área de protecção total:  

a) Garantir a manutenção dos valores e processos naturais em estado tendencialmente 
imperturbável; 

b) Preservar exemplos ecologicamente representativos num estado dinâmico e 
evolutivo.  

4. Em caso de perda, por alguma forma, dos valores de excepcionalidade que levaram à 
classificação máxima destes espaços, os mesmos não perdem o valor que lhes foi 
atribuído, determinando que as entidades que causaram essa destruição devem 
desenvolver, em conjugação com a Comissão Directiva do Parque Natural, todas as 
acções para assegurar a reposição das condições pré-existentes.  

Artigo 42º 
Disposições Específicas 

Sem prejuízo do disposto no artigo 38º, nesta área a presença humana só poderá ser permitida 
nas seguintes situações:  

a) Por razões de investigação científica, nos termos do artigo 53º; 
b) Para monitorização ambiental e para a realização de acções de salvaguarda da 

própria área e dos interesses de conservação que levaram à sua classificação; 
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c) Em situações de risco ou calamidade; 
d) Por passagem inofensiva de embarcações, paralelamente à linha de costa, desde que 

não ocorra fundeação.  

SUBSECÇÃO II 
Áreas de protecção parcial  

Artigo 43º 
Âmbito e objectivos 

1. As áreas de protecção parcial compreendem os espaços que contêm valores naturais e 
paisagísticos cujo significado e importância, do ponto de vista da conservação da 
natureza, se assumem no seu conjunto como relevantes ou excepcionais e apresentam 
uma sensibilidade elevada ou moderada.  

2. Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção parcial:  

 a) Conservar os valores de natureza biológica, geológica e paisagística relevantes para 
a conservação da biodiversidade; 

 b) Contribuir para a manutenção e valorização dos valores naturais e paisagísticos.  

3. Nestes espaços a manutenção de habitats e de determinadas espécies é compatível com os 
usos temporários, tais como actividades lúdicas não extractivas, que respeitem os 
objectivos de conservação da natureza e da biodiversidade.  

Artigo 44º 
Disposições específicas 

1. Para além do disposto no artigo 37º, nas áreas de protecção parcial são ainda interditas as 
seguintes actividades:  

a) A instalação de infra-estruturas, nomeadamente, de telecomunicações e de 
emissários submarinos;  

b) A remoção, retenção, danificação ou qualquer outra actividade susceptível de 
afectar ou pôr em perigo a segurança da flora, da fauna e dos substratos onde 
ocorrem, com excepção de amostragens destinadas à investigação científica, quando 
realizadas sob a supervisão e com autorização do Parque Natural, nos termos do 
artigo 53º;  

c) A fundeação de embarcações de qualquer tipo a menos de ¼ de milha da costa; 
d) A alteração da qualidade das águas; 
e) A instalação de estruturas amovíveis no litoral e espelho de água; 
f) A colocação de recifes artificiais ou outras estruturas submersas; 
g) A realização de exercícios militares e de simulação de protecção civil; 
h) O sobrevoo de aeronaves sobre o mar abaixo de 2200 pés, com excepção das acções 

de vigilância, combate a incêndios e operações de salvamento; 
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i) A pesca comercial ou lúdica, excepto quando são utilizadas artes e métodos de pesca 
selectiva nos termos das artigos 54º e 55º, respectivamente e sob autorização 
expressa do PNA; 

j) As actividades de turismo de natureza, no âmbito do artigo 56º, com excepção de 
passeios de barco, canoagem, remo e vela.  

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 38º, nas áreas de protecção parcial estão sujeitas a 
autorização da Comissão Directiva do Parque Natural as seguintes actividades:  

a) A captação de água;  
b) Os trabalhos de investigação científica, nos termos do 53º;  
c) A recolha de amostras geológicas e a remoção de substratos marinhos, desde que 

exclusivamente para fins científicos;  
d) A realização de provas competitivas, desde que não motorizadas;  
e) As actividades de turismo de natureza previstas no artigo 56º;  
f) O mergulho amador, no âmbito do artigo 57º.  
g) As filmagens para fins comerciais ou publicitários.  

SUBSECÇÃO III 
Áreas de protecção complementar  

Artigo 45º 
Âmbito e objectivos 

1. As áreas de protecção complementar integram áreas de enquadramento, transição ou 
amortecimento de impactes, necessárias à protecção das áreas em que foram aplicados os 
níveis anteriores de protecção, e ainda áreas de habitats importantes no seu conjunto para 
a conservação da natureza que deverão ser mantidas ou valorizadas, a par da promoção do 
desenvolvimento sustentável das populações.  

2. Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção complementar:  

a) Integrar espaços onde deverão ser compatibilizados os valores naturais e 
paisagísticos com a intervenção humana;  

b) Implementar medidas de gestão que promovam o uso sustentável dos recursos, 
garantindo o desenvolvimento sócio-económico local;  

c) Valorizar a manutenção e compatibilização das actividades tradicionais, 
nomeadamente de natureza piscatória, com os valores de natureza biológica, 
geológica e paisagística a preservar.  

Artigo 46º 
Disposições específicas 

1. São interditas as actividades mencionadas no artigo 37º.  
2. Nestes espaços estão sujeitas a autorização da Comissão Directiva do Parque Natural as 
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actividades mencionadas no artigo 38º.  

SUBSECÇÃO IV 
Áreas de intervenção específica  

DIVISÃO I 
Âmbito, objectivos e tipologias  

Artigo 47º 
Âmbito e objectivos 

1. As áreas de intervenção específica integram:  

a) Áreas com valor natural que carecem de salvaguarda, recuperação, reabilitação ou 
valorização, com especificidade própria, que estão abrangidas pela aplicação dos 
níveis de protecção, que se mantêm, apesar da intervenção;  

b) Áreas circunscritas com características particulares que requerem ou exigem 
intervenções que, nalguns casos, poderão assumir alguma intensidade;  

c) Áreas em que o dinamismo das transformações a que foram sujeitas deve ser 
invertido e orientado para a recuperação.  

2. As áreas de intervenção específica podem ser delimitadas sobre qualquer área prioritária 
para a conservação da natureza, independentemente do nível de protecção a que estão 
submetidas, conforme previsto no presente Regulamento e representado na Planta de 
Síntese.  

3. As áreas de intervenção específica têm como objectivo a realização de acções 
conducentes à recuperação dos habitats, manutenção dos usos com interesse para a 
conservação da natureza, promoção da investigação científica ou de educação ambiente e 
promoção do desenvolvimento local.  

Artigo 48º  
Tipologia  

1. A área de intervenção específica identificada no Parque Marinho corresponde a uma Área 
de intervenção específica para a conservação dos valores naturais.  

2. A área de intervenção específica identificada será objecto de pormenorização, quanto aos 
objectivos subjacentes à sua delimitação, acções prioritárias a empreender, cronograma de 
intervenção, entre outros, no programa operacional de gestão.  

Artigo 49º 
Programa operacional de gestão 

1. O programa operacional de gestão estabelece o modelo de intervenção nas áreas de 
intervenção específica, fixando as regras de execução, financiamento e gestão dos 
projectos concretos a desenvolver dentro destas áreas, com vista à prossecução dos 
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objectivos definidos no artigo seguinte do presente Regulamento.  
2. O programa operacional de gestão é elaborado pelo Instituto da Conservação da Natureza, 

com o apoio de uma comissão de acompanhamento.  
3. Para o programa operacional de gestão é constituída uma comissão de acompanhamento, 

com a seguinte composição:  

a) Um representante do Parque Natural a designar pela respectiva Comissão Directiva, 
que preside;  

b) Um representante do Instituto da Conservação da Natureza;  
c) Um representante da entidade com jurisdição territorial, nomeadamente a 

Autoridade Marítima;  
d) Um representante das Universidades com actividade na área temática em questão;  
e) Qualquer outra entidade que se justifique em função do projecto a realizar, nomeada 

pela Comissão Directiva do Parque Natural, ouvidas as restantes entidades da 
comissão de acompanhamento.  

4. Compete à comissão o acompanhamento do programa operacional de gestão e a 
elaboração de um relatório final sobre o mesmo, propondo a decisão sobre a sua 
aprovação.  

5. A aprovação do programa operacional de gestão é da competência da Comissão Directiva 
do Parque Natural.  

6. O programa operacional de gestão integra os seguintes elementos:  

a) Planta de localização e delimitação da área à escala 1/2000;  
b) Documento escrito identificando as acções a realizar e o respectivo enquadramento 

nos objectivos do Parque Natural;  
c) Cronograma de intervenção;  
d) Estratégia de financiamento;  
e) Outros elementos julgados necessários pela Comissão de Acompanhamento do 

Programa ou pela Comissão Directiva do PNA;  

DIVISÃO II 
Áreas identificadas  

Artigo 50º 
Áreas de intervenção específica para a conservação dos valores naturais 

1. As áreas de intervenção específica para a conservação dos valores naturais têm como 
objectivo a realização de acções de recuperação, manutenção e gestão de habitats que se 
apresentem degradados ou que apresentem interesse e valor para promoção da 
investigação científica ou de educação ambiental e a salvaguarda do património biológico.  

2. São consideradas áreas de intervenção específica para a conservação dos valores naturais 
as pradarias marinhas nas baías da zona Portinho-Figueirinha.  

3. As áreas referidas no número anterior devem ser objecto de medidas específicas de 
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preservação, incluindo o repovoamento dos bancos de areia com a espécie Zostera 
marina.  

4. O mergulho e a circulação de embarcações nesta área de intervenção específica podem 
ficar sujeitos a restrições adicionais durante os trabalhos referidos no número anterior e 
enquanto tais medidas se revelarem necessárias.  

5. A aprovação dos programas ou acções de salvaguarda carece de autorização da Comissão 
Directiva do Parque Natural.  

CAPÍTULO III 
Áreas não abrangidas por regime de protecção  

Artigo 51º 
Âmbito  

1. Na área marinha do Parque Natural identificam-se na planta de síntese áreas que, pelo uso 
actual ou potencial, não devem integrar áreas prioritárias para a conservação da natureza e 
que são designadas por áreas não abrangidas por regime de protecção.  

2. Nesta categoria integra-se a área de jurisdição marítima afecta aos Portos de Setúbal e de 
Sesimbra que se sobrepõe com o Parque Marinho, considerando: 

a) Zona tampão para o canal de acesso ao Porto de Setúbal, permitindo a realização de 
dragagens de manutenção e também o possível aumento em largura do canal; 

b) Aspectos de segurança da navegação dos respectivos acessos, bem como dos cais 
comerciais (exemplo, o Cais da Secil) cuja operacionalidade não fique limitada pelo 
lado terrestre e marítimo; 

c) Faixa de protecção (50m) que possibilite, em caso de necessidade, efectuar obras de 
consolidação ou protecção às actuais instalações portuárias, quer interna, quer 
externamente.  

3. Não podem ser aumentados os limites da área referida no número anterior.  

CAPÍTULO IV 
Usos e actividades  

Artigo 52º 
Princípios orientadores 

 

1. Salvo o disposto na legislação geral e específica aplicável, ou no presente Regulamento, 
nomeadamente no que respeita aos diferentes regimes de protecção delimitados na área de 
plano, admitem-se as seguintes actividades, para as quais se estabelecem, nos artigos 
seguintes, um conjunto de práticas de acordo com os objectivos de conservação da 
natureza em presença:  

 a) Trabalhos de investigação científica e monitorização; 
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 b) Pesca Comercial; 
 c) Pesca Lúdica; 
 d) Turismo de Natureza; 
 e) Mergulho amador; 
 f) Navegação, fundeação e amarração; 
 g) Actividades marítimo-turísticas. 

2. Constituem obrigações do Estado para com o cidadão definir, sinalizar e apoiar a prática 
das actividades que se encontrem em conformidade com os objectivos de conservação da 
natureza dentro da área protegida.  

Artigo 53º 
Trabalhos de Investigação científica e de monitorização 

A realização de trabalhos de investigação científica e monitorização na Ârea Marinha regem-
se pelo disposto no artigo 33º.  

Artigo 54º 
Pesca Comercial 

Sem prejuízo do regime geral da pesca, na área do Parque Natural, a pesca comercial está 
ainda sujeita às seguintes regras:  

1. No parque marinho a pesca apenas pode ser exercida por embarcações da pesca 
especificamente autorizadas para a área, constando esse facto explicitamente na licença de 
pesca.  

2. Apenas poderão ser licenciadas embarcações da pesca local com comprimento de fora a 
fora não superior a 9 metros, registadas na Delegação Marítima de Sesimbra, licenciadas 
no ano 2003 para o exercício da pesca e com actividade no ano anterior, ou outras 
construídas em sua substituição, desde que do mesmo proprietário.  

3. A autorização para a pesca no Parque caduca com a alienação a qualquer título da 
embarcação que a possui, salvo se feita a favor de qualquer descendente em linha directa 
do seu proprietário, ou a favor de outro pescador residente no concelho de Sesimbra há 
pelo menos 10 anos.  

4. A renovação das licenças será condicionada à prova de actividade no ano anterior, não 
inferior a 75 idas à lota, salvo justificação por doença, avaria ou outra e à não existência 
de infracções registadas na zona abrangida pelo Parque Marinho. O número de 
embarcações licenciadas, poderá ser corrigido de forma a limitar o esforço de pesca, por 
razões biológicas.  

5. Dentro do Parque Marinho a pesca apenas é autorizada nas áreas de protecção parcial e 
complementar, na modalidade de pesca à linha, com cana de pesca, linha de mão, toneira, 
e palangre de fundo e a pesca com armadilhas de gaiola e de abrigo do tipo alcatruz.  

6. Com excepção das artes de pesca à linha, que apenas poderão ser utilizadas na presença 
da embarcação, todas as artes fundeadas deverão ser identificadas através de uma 
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marcação prévia aprovada pelo Parque, de onde conste o conjunto de identificação da 
embarcação e o número de artes que as constituem.  

7. É proibida a pesca com artes de arrasto, nomeadamente a ganchorra, a captura de 
qualquer organismo marinho com o meio auxiliar de respiração e, ainda, a apanha, 
nomeadamente de algas.  

8. É interdita a captura das espécies protegidas constantes do anexo III-A.  
9.   Por despacho conjunto dos Ministros que tutelam as áreas da Conservação da Natureza e 

das Pescas sob proposta da Comissão Directiva do Parque, ouvido o seu Conselho 
Consultivo e o Instituto de Investigação Agrária e das Pescas, poderão ser estabelecidos 
outros condicionalismos específicos à actividade de pesca incluindo períodos de defeso, 
características das artes de pesca, sistemas de entralhação das artes com fio biodegradável 
e um número máximo de licenças, ponderadas as compensações quando necessárias.    

10. Tendo em vista uma protecção mais eficaz e uma recuperação efectiva dos recursos 
marinhos, no âmbito de uma maior eficácia no cumprimento dos objectivos que 
determinaram a implementação do Parque Marinho, os Ministros que tutelam as áreas da 
Conservação da Natureza e das Pescas colaborarão na implementação de medidas 
complementares de gestão na área adjacente ao Parque Marinho, tais como: 

a) Apoios na óptica de substituição de artes menos selectivas por outras mais selectivas, 
substituição dos motores por outros mais potentes e substituição de embarcações 
por outras maiores, por questões de segurança, quando a regulamentação da pesca o 
permitir; 

b) Contractualização com agentes locais ligados à pesca, no sentido do 
desenvolvimento de acções complementares  de vigilância e monitorização com 
vista ao controlo das actividades de pesca ilegal; 

c) Articulação com instituições do âmbito da segurança social para apoio complementar 
a reformados; 

d) Conversão dos mestres e arrais de pesca para as actividades maritimo-turísticas; 
e) Possibilidade de utilização das embarcações de pesca para fins turístico-marítimos, 

quando devidamente enquadrados; 
f) Certificação do pescado proveniente do parque marinho, como medida de 

valorização; 
g) Apoio a outras iniciativas que promovam a integração dos agentes locais com os 

objectivos do Parque Marinho.  

11. Sem prejuízo da legislação especifica estabelecida no Regulamento da pesca à linha, 
aprovado pela Portaria n.º 1102-C/2000, de 22 de Novembro, no exercício da pesca à 
linha devem ainda observar-se os seguintes condicionalismos:  

a) apenas é autorizado o uso de anzóis com uma abertura mínima de 8 mm; 
b) a distância mínima de actuação relativamente à costa é de 50 m; 
c) na pesca com cana de pesca e linha de mão não podem ser utilizados,  em 

simultâneo, mais de 4 linhas com um máximo de 10 anzóis; 
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d) na pesca com toneira não podem ser utilizadas mais de 2 por pescador; 
e) no que se refere ao palangre o número máximo de anzóis por embarcação é fixado 

em 1000.  

12. Sem prejuízo da legislação especifica estabelecida no Regulamento da pesca por 
armadilha, aprovado pela Portaria n.º 1102-D/2000, de 22 de Novembro, no exercício da 
pesca com armadilhas devem ainda observar-se os seguintes condicionalismos:  

a) No que se refere às armadilhas a distância mínima de actuação relativamente à costa 
é de 200 metros e de ½ milha respectivamente para as armadilhas de gaiola e de 
abrigo;  

b) Apenas podem ser utilizadas armadilhas de gaiola com malhagem compreendida 
entre 30 mm e os 50 mm; 

c) O diâmetro mínimo da abertura por onde entram as presas (endixe) é fixado em 120 
mm;  

d) O número máximo de armadilhas que cada embarcação pode calar é fixado em 300 
e em 500, respectivamente para as armadilhas de gaiola e de abrigo;  

e) É interdito o uso de armadilhas de abrigo no período compreendido entre 1 de 
Agosto e 15 de Outubro, considerando a possibilidade de uso de outro tipo de artes 
alternativas durante o mesmo período, devidamente enquadrado pela DGPA.  

13. A pesca comercial goza ainda de um regime transitório previsto no artigo 64º. 
14. Excepcionalmente e dadas as características da pesca com artes de cerco destinado à 

captura de espécies pelágicas, admite-se a sua actividade na área de protecção 
complementar do parque, sujeita aos condicionalismos da Portaria n.º1102/G2000. 

Artigo 55º 
Pesca lúdica  

1. É interdita a prática da pesca lúdica, nas modalidades caça submarina e apanha, acima de 
1kg de peixe, por pessoa e por dia..  

2. A pesca lúdica na modalidade pesca à linha, só pode ser praticada nas áreas de protecção 
complementar e nas áreas de protecção parcial respeitando condições e sazonalidades a 
definir pelo PNA.  

3. À pesca lúdica na modalidade de pesca à linha aplicam-se para além da legislação 
específica em vigor, as disposições constantes nas alíneas a) e d) do n.º 11 do artigo 
anterior e ainda a alínea b) do mesmo número no caso da pesca praticada a partir de 
embarcação.  

4. A pesca lúdica na modalidade de pesca à linha está sujeita a licença a emitir pela DGPA, 
sob parecer do Parque Natural, nos termos da regulamentação específica para esta 
actividade, a publicar no prazo de um ano a contar da data de publicação do presente 
diploma e que definirá os condicionamentos suplementares à actividade, nomeadamente, 
restrições de dias de pesca, períodos de defesos, limitação de captura por espécie, por 
praticante, empresa turística e por embarcação, limitação do n.º máximo de licenças, 
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características das artes e utensílios bem como condições de utilização. 

Artigo 56º 
Turismo de Natureza 

A prática das actividades de turismo de natureza na área marinha rege-se pelo disposto no 
artigo 35º, com as devidas adaptações.  

Artigo 57º 
Mergulho amador  

1. O mergulho amador só é permitido nas áreas de protecção parcial ou complementar, nas 
zonas a ele destinadas a figurar na Carta de Desporto da Natureza.  

2. O mergulho amador com auxilio de escafandro na área marinha carece de autorização do 
Parque Natural e do pagamento de uma taxa.  

3. O mergulho em apneia, pela sua especificidade, não carece de autorização do Parque 
Natural mas está também limitado às áreas referidas no número 1.  

4. Cada zona de mergulho tem uma capacidade de carga associada, medida em número de 
mergulhadores por período do dia (manhã: 6-13h; tarde: 13-20h; noite: 20-23h).  

5. Existem zonas destinadas à aprendizagem, para receber mais mergulhadores, mas menos 
experientes, localizadas em zonas com fundos menos sensíveis, preferencialmente nas 
áreas de protecção complementar.  

6. É possível limitar o mergulho, em determinadas zonas sensíveis, a credenciação superior 
dos mergulhadores.  

7. As zonas de mergulho a que se referem os números anteriores, bem como as respectivas 
capacidades de carga, são estabelecidas pela portaria que regulamenta as actividades de 
Desporto da Natureza.  

8. Não é permitida a recolha de quaisquer organismos marinhos ou partes de organismos 
mortos, bem como amostras geológicas ou arqueológicas.  

9. O mergulho pode ser realizado a título individual a partir de terra ou embarcação, ou por 
intermédio de operadores de mergulho (escolas, clubes ou centros de mergulho) 
registados no Parque Natural.  

10. Os operadores podem reservar até 80% das autorizações disponíveis por um período de 
um mês. As restantes autorizações destinadas ao mergulho individual podem ser 
reservadas por qualquer mergulhador registado no Parque Natural até uma semana antes 
da data do mergulho pretendido e nunca com mais de um mês de antecedência.  

11. O registo de operadores e mergulhadores individuais implica a aceitação de todas as 
regras estabelecidas para a prática do mergulho no Parque Natural e o não cumprimento 
destas poderá implicar o cancelamento do registo por um período de um mês a dois anos.  

12. O registo de operadores de mergulho é anual e implica a apresentação de uma proposta 
por parte da entidade operadora devendo fazer referência aos moldes em que as rotinas de 
mergulho serão desenvolvidas, bem como à preocupação ecológica do projecto, 
nomeadamente condutas que minimizem a perturbação do ecossistema, informações 
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preliminares aos mergulhadores e acompanhamento especializado.  
13. Nas zonas de mergulho das Áreas de Protecção Parcial não é permitido fundear, sendo o 

estacionamento de embarcações limitado a amarrações destinadas ao efeito ou, na 
ausência destas, o Parque Natural poderá determinar condições particulares à fundeação.  

14. A marcação e pagamento das taxas de mergulho poderá ser feita nas instalações do 
Parque Natural ou por este indicadas, bem como numa federação, representativa da 
actividade e reconhecida como entidade de utilidade pública.  

15. Os aspectos de gestão suplementar não previstos neste artigo serão regulamentados na 
carta de desporto da natureza que venha a ser aprovada.  

Artigo 58º 
Navegação, fundeação e amarração 

São definidas as seguintes restrições à navegação e fundeação:  

a) Nas áreas de protecção parcial entre o Portinho da Arrábida e Sesimbra é interdita a 
fundeação de embarcações de qualquer tipo a menos de ¼ de milha da linha de 
costa;  

b) Exceptuam-se do disposto no número anterior as embarcações de vigilância, 
emergência e fiscalização e para actividades de investigação científica ou outra, 
nomeadamente o mergulho amador, passeios organizados e pesca comercial durante 
o período transitório a que se refere o artigo 64º, desde que autorizadas pela 
Comissão Directiva do Parque Natural;  

c) Na área de protecção parcial das baías do Portinho da Arrábida – Figueirinha é 
interdita: 

c1) A fundeação de qualquer tipo de embarcação; 
c2) A navegação de qualquer embarcação a menos de 150 metros da costa, fora dos 

canais de navegação destinados ao acesso às zonas de amarração e às praias, 
com excepção do disposto na alínea d); 

c3) A colocação de poitas ou qualquer outro tipo de amarração fora dos locais 
destinados a este efeito.  

d) Exceptua-se do disposto na alínea c2) a navegação de pequenas embarcações, de 
pesca ou de recreio da Classe D, com motor até 25 Hp, devidamente autorizadas 
pelas entidades competentes, para recolha e largada de pessoas nas praias e zonas 
de amarração, fora das zonas de banhos;  

e) O acesso às praias e zonas de amarração para as modalidades náuticas, apenas pode 
ser feito nos canais que vierem a ser marcados pela autoridade marítima, estando 
limitados a 20 metros de largura máxima e distribuindo-se do seguinte modo em 
relação a cada uma das seguintes praias: Califórnia (1), Portinho da Arrábida (2), 
Galapos (1) e Figueirinha (1 na zona nascente do pontão);  

f) As zonas para instalação de bóias de amarração podem funcionar em regime de 
concessão, estando limitadas a embarcações até 8 m de comprimento fora a fora, e 
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são exclusivamente as seguintes: 

f1) Portinho da Arrábida – zona circunscrita não podendo ultrapassar a área 
assinalada no Plano de Praia do respectivo POOC, devendo da mesma forma o 
número de postos de amarração ser fundamentado entre o PNA, a autoridade 
marítima e outros agentes considerados relevantes. Deverão ser salvaguardados 
os postos necessários para amarração de embarcações destinadas a vigilância, 
emergência e fiscalização e para actividades de investigação científica 
devidamente autorizadas pelo Parque Natural, devendo ainda garantir-se que 
um número adequado de postos de amarração devem ser reservados a 
permanências mais curtas, no período entre o nascer e o pôr do Sol; 

f2) Galápos – zona a definir e implementar pela autoridade marítima, devendo 
localizar-se preferencialmente imediatamente a nascente ou poente desta praia. 
Possuirá um máximo de 10 bóias para amarração do tipo poitas com 
características aprovadas pelo Parque Natural. O estacionamento nesta área é 
limitado à época balnear e ao período de permanência do nascer até 1h antes do 
pôr do Sol. O canal para acesso à praia de Galápos referido na alínea e) deve 
permitir com facilidade o acesso a esta zona de amarração.  

g) O acesso das embarcações às zonas de amarração deve ser efectuado através de 
canais com uma largura máxima de 20 m, cuja localização será definida pela 
autoridade marítima.  

h) A autoridade marítima poderá restringir ou interditar, com carácter temporário ou 
permanente, a utilização das áreas de amarração por razões de segurança ou 
necessidade de conservação de ecossistemas sensíveis.  

Artigo 59º 
Actividades marítimo-turísticas 

Sem prejuízo da legislação específica das actividades marítimo-turísticas, na área do Parque 
Marinho aplicam-se também as disposições previstas no presente Regulamento, 
nomeadamente os artigos 55º e 58º.  

TÍTULO IV 
Regime sancionatório e disposições finais e transitórias  

CAPÍTULO I 
Regime sancionatório  

Artigo 60º 
Fiscalização  

A fiscalização do cumprimento do plano compete ao Instituto da Conservação da Natureza, 
sem prejuízo do exercício dos poderes de fiscalização e polícia que em razão da matéria 
competirem a outras entidades públicas.  
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Artigo 61º 
Contra-ordenações e medidas de tutela 

1. Constitui contra-ordenação a prática das actividades interditas ou sem as autorizações 
previstas no presente Regulamento.  

2. Ao processamento das contra-ordenações, à aplicação das coimas e sanções acessórias e à 
adopção das medidas de reposição da situação anterior à infracção, aplica-se o disposto no 
regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, sem prejuízo do regime jurídico da 
Rede Nacional de Áreas Protegidas e da legislação em vigor para as diferentes 
actividades.  

CAPÍTULO II 
Disposições finais e transitórias  

Artigo 62º 
Relação com os planos municipais de ordenamento do território 

1. Em caso de conflito com o regime previsto nos planos municipais de ordenamento de 
território em vigor, prevalece o regime constante do presente plano especial de 
ordenamento do território.  

2. Quando não se verifique conflito entre os regimes referidos no número anterior, a sua 
aplicação é cumulativa.  

Artigo 63º 
Competências  

As autorizações, aprovações ou pareceres previstos no presente Regulamento não precludem 
nem substituem as demais licenças, autorizações ou aprovações exigíveis nos termos da lei.  

Artigo 64º 
Regime transitório de pesca 

Tendo em conta as necessárias adaptações em termos administrativos e à realidade socio-
económica das populações de pescadores locais, considera-se, após a entrada em vigor do 
presente Regulamento, o seguinte regime transitório de adaptação progressiva às normas 
condicionantes da pesca comercial:  

1. Até 6 meses depois da entrada em vigor do presente Regulamento serão marcadas todas 
as artes a que se refere o n.º 6 do artigo 54º e emitidas as licenças especificas, sendo 
autorizada, nesse período transitório, nas áreas de protecção complementar, e de 
protecção parcial, com excepção da área de protecção parcial que abrange o Portinho da 
Arrábida, a pesca por parte de todas as embarcações de comprimento de fora a fora não 
superior a 9 metros, registadas na Delegação Marítima de Sesimbra, licenciadas no 
corrente ano para o exercício da pesca, nas modalidades de pesca à linha, redes de 
emalhar e armadilhas de gaiola e de abrigo;  
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2. Porque não foram implementados quaisquer mecanismos de apoio à comunidade 
piscatória mais dependente da pesca na área do Parque Marinho, destinados a compensar 
a perda de área de pesca no curto prazo, e até serem implementadas as medidas que vão 
nesse sentido, as disposições relativas à pesca comercial em toda a área do Parque 
Marinho para poente do Cabo Barbas de Cavalo, são as definidas para as áreas de 
protecção complementar;  

3. Accionados que sejam alguns dos mecanismos a que se refere o ponto anterior e por 
despacho conjunto dos Ministros que tutelam as áreas da Conservação da Natureza e das 
Pescas sob proposta da Comissão Directiva do Parque ouvido o seu Conselho Consultivo, 
poderá ser alargada a implementação do Regulamento a parte ou à totalidade da restante 
área do Parque Marinho;  

4. Uma vez que durante o período transitório as restrições à pesca comercial decorrentes da 
aplicação de estatutos de protecção mais elevados não incidirão em parte da área do 
Parque, durante este tempo, e na mesma área, não se aplicarão à pesca lúdica à linha as 
disposições a que se refere o n.º 2 do artigo 55º.  

5. A manutenção da pesca durante o período transitório em parte da área classificada como 
área de Protecção Total, obriga a considerar esta área, e durante aquele período, como 
área onde o mergulho amador poderá ser realizado no âmbito do artigo 57º.  

6. Nas áreas do Parque onde o presente Regulamento não se aplique nos termos do ponto n.º 
2 deste artigo, pode ainda proceder-se à pesca com redes de emalhar de um pano 
fundeadas com malhagem não inferior a 80mm e de três panos (tresmalho) com 
malhagem não inferior a 100mm, devendo observar-se os seguintes condicionalismos, 
para além do disposto no Regulamento da pesca por arte de emalhar aprovado pela 
Portaria n.º 1102-H/2000, de 22 de Novembro:  

a) Até um máximo de duas caçadas, desde que o comprimento máximo de cada caçada 
não ultrapasse os 900 metros; 

b) a altura máxima autorizada é, para as redes de emalhar de um pano, de 4 m e, para as 
redes de tresmalho, de 2.5 m;  

c) as redes de emalhar apenas podem permanecer caladas em cada dia entre 3 horas 
antes e 1 hora depois do nascer e do pôr do Sol, no caso das redes de emalhar de um 
pano;  

d) as redes de tresmalho apenas podem permanecer caladas entre as 13horas de cada dia 
e 1 hora depois do nascer do Sol do dia seguinte; 

e) a distância mínima entre caçadas e de afastamento à linha de costa é de ¼ de milha; 
f) entre 1 de Janeiro e 1 de Março não é autorizado o uso de redes de emalhar de um 

pano; 
g) as redes também deverão estar marcadas conforme o estabelecido no artigo 54º.  

7. Nas praias da Califórnia e do Ouro, na baía de Sesimbra, pode ainda proceder-se à pesca 
com arte Xávega, desde que enquadrada em eventos turísticos ou culturais, ficando nestes 
casos as respectivas operações de pesca sujeitas a autorização da Comissão Directiva do 
Parque Natural.  
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Artigo 65º 
Vigência  

O POPNA entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República e a 
sua vigência manter-se-á enquanto subsistir a indispensabilidade de tutela dos interesses 
públicos que visa salvaguardar.  

Artigo 66º 
Planta de Síntese 

1. Os limites do Parque Natural e a delimitação das diversas áreas sujeitas a regime de 
protecção estão demarcadas na Planta de Síntese anexa a este Regulamento.  

2. As dúvidas surgidas pela sua leitura, poderão ser esclarecidas pela consulta da Planta à 
escala 1/25000 para o efeito arquivada na sede do Parque Natural.  
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ANEXO I 
Espécies da Flora e da Fauna Terrestres protegidas na área do Parque Natural 

Flora 

 
Família Taxon Nome vulgar 

HEMIONITIDACEAE Consentinia vellea (Aiton) Tod.  
ASPLENIACEAE Asplenium petrarchae (Guérin) DC. 

subsp. petrarchae 
avencão peludo 

CUPRESSACEAE Juniperus phoenicea L. subsp. 
turbinata (Guss.) Nyman 

zimbreira, sabina da praia, 
zimbro das areias 

FAGACEAE Quercus coccifera L. subsp. 
rivasmartinezii Capelo & J.C.Costa 

carrasco arbóreo 

 Quercus faginea Lam. subsp. 
broteroi (Coutinho) A. Camus 

carvalho cerquinho, carvalho 
português 

 Quercus rotundifolia Lam. azinheira 
 Quercus suber L.   sobreiro 
 Quercus x airensis Franco & Vasc. carrasco peludo 
RANUNCULACEAE Ranunculus gramineus L.  
CARYOPHYLLACEAE Herniaria marítima Link  
 Silene longicilia (Brot.) Otth  
PLUMBAGINACEAE Armeria rouyana Daveau  
MALVACEAE Lavatera maritima Gouan   
CISTACEAE Fumana laevipes (L.) Spach  
 Helianthemum apenninum (L.) Mill. 

subsp. stoechadifolium (Brot.) Samp. 
 

 Helianthemum marifolium (L.) Mill. 
subsp. marifolium 

 

CRUCIFERAE Arabis sadina (Samp.) Cout.  
 Diplotaxis viminea (L.) DC.  
 Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) 

O.E.Schulz subsp. nasturtiifolium 
 

 Hesperis laciniata All. subsp. 
spectabilis (Jord.) Rouy & Foucaud. 

 

 Hornungia petraea (L.) Rchb.  
 Iberis procumbens Lange subsp. 

microcarpa Franco & P. Silva 
 

DROSERACEAE Drosophyllum lusitanicum (L.) Link erva-pinheira-orvalhada 
ROSACEAE Sorbus domestica L. sorveira 
LEGUMINOSAE Trifolium physodes M. Bieb.  
 Ulex densus Welw. ex Webb tojo gatunha 
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Família Taxon Nome vulgar 
EUPHORBIACEAE Euphorbia pedroi Molero & Rovira  
 Euphorbia transtagana Boiss.  
SANTALACEAE Osyris lanceolata Hoscht. & Steud.  
ACERACEAE Acer monspessulanum L. zêlha 
ZYGOPHYLLACEAE Fagotia cretica L.  
UMBELLIFERAE Bupleurum fruticosum L.  
 Bupleurum gerardi All.  
 Conopodium thalictrifolium (Boiss.) 

Calest. 
 

CONVOLVULACEAE Convolvulus fernandesii P. Silva & 
Teles 

 

SOLANACEAE Withania frutescens (L.) Pauquy  
LABIATAE Lavandula multifida L. alfazema de folha recortada 
 Teucrium chamaedrys L. carvalhinha 
 Teucrium haenseleri Boiss.  
 Thymus camphoratus Hoffmanns.  
 Thymus carnosus Boiss.  
SCROPHULARIACEAE Chaenorrhinum serpyllifolium 

(Lange) Lange subsp. lusitanicum R. 
Fernandes 

 

 Bartsia aspera (Brot.) Lange  
 Linaria supina (L.) Chaz.  
OROBANCHACEAE Orobanche rosmarina G. Beck   
RUBIACEAE Galium corrudifolium Vill. subsp. 

falcatum (Willk. & Costa) Franco 
 

VALERIANACEAE Valeriana tuberosa L.  
COMPOSITAE Santolina impressa Hoffmanns. & 

Link 
 

 Serratula baetica DC. subsp. 
lusitanica Cantó 

 

 Serratula estremadurensis Franco  
 Volutaria crupinoides (Desf.) Maire  
PALMAE Chamaerops humilis L. palmeira anã, palmeira das 

vassouras 
GRAMINEAE Piptatherum coerulescens (Desf.) 

Beauv. 
 

 Pseudarrhenatherum pallens (Link) 
J. Holub 

 

 Stipa offneri Breistr.  
LILIACEAE Narcissus calcicola Mendonça  
 Ruscus aculeatus L. gilbardeira 
 Scilla hyacinthoides L.  
 Allium triquetrum L.  
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Família Taxon Nome vulgar 
AMARYLLIDACEAE Narcissus bulbocodium L. campainha amarela, 

campainha dos montes 
ORCHIDACEAE Limodorum abortivum (L.) Swartz  

Fauna 

Todas as espécies constantes do Anexo II da Convenção de Berna,  do Anexo I da Directiva 
79/409/CEE e dos Anexos II e IV da Directiva 92/43/CEE que ocorrem naturalmente na área 
do Parque Natural, acrescidas das seguintes: 

 
Família Espécie Nome vulgar 

Scolopacidae Scolopax rusticola galinhola
Columbidae Streptopelia turtur rola
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ANEXO II 

Condicionamentos relativos à realização de obras  
1. Instrução de processos de obras para efeitos de análise e parecer.  
1.1. Os projectos de obras de construção, alteração, ampliação, reconstrução, recuperação ou 
conservação de edifícios, bem como de quaisquer outras estruturas construídas, devem 
obrigatoriamente ser acompanhados, para além dos elementos exigidos na legislação 
aplicável ao licenciamento municipal de obras, pelos seguintes elementos:  
1.1.1. Levantamento fotográfico e aerofotogramétrico do local e área envolvente.  
1.1.2. Levantamento topográfico do terreno à escala conveniente, sempre que se justifique.  
1.1.3. Planta de implantação a escala adequada com indicação do conjunto de obras a levar a 
efeito.  
1.1.4. Localização de estaleiros de obra e respectiva descrição, incluindo locais para depósito 
de materiais.  
1.1.5. Localização, traçados esquemáticos e especificação das infra-estruturas necessárias, 
nomeadamente abastecimento de água, drenagem, tratamento de águas residuais, redes 
eléctricas, telefónicas e de gás.  
1.1.6. Peças desenhadas com cortes longitudinais e transversais do local da obra, incluindo a 
representação do perfil natural do terreno e a modelação final do mesmo.  
1.1.7. Levantamento e identificação de espécies vegetais de porte arbóreo e maciços de 
vegetação significativos a manter e a eliminar durante a execução dos trabalhos.  
1.1.8. Estudo de integração paisagística à escala adequada, excepto no âmbito limitado à 
recuperação e conservação de edifícios.  
1.1.9. Plano de ordenamento agro-florestal da exploração, incluindo os elementos gráficos e 
desenhados necessários ao completo esclarecimento das acções a empreender.  
1.2. Todos os projectos de especialidade deverão ter um técnico credenciado responsável.  
2. Condicionantes gerais  
2.1. Os projectos de novas construções, de ampliação, de reconstrução ou de alteração de 
edifícios existentes deverão ser formulados tendo em vista a salvaguarda dos aspectos 
relacionados com a preservação do património construído existente, dos valores culturais, das 
características rurais, bem como dos valores ambientais e paisagísticos em presença, de modo 
a garantir uma integração harmoniosa das obras a realizar, evitando a descaracterização das 
zonas em que se integram e a contribuindo para um reforço da identidade regional.  
2.2. Os edifícios de arquitectura tradicional ou outros com valor cultural deverão ser, sempre 
que possível, conservados ou recuperados, admitindo-se apenas a sua reconstrução quando 
aquelas operações não sejam possíveis por inviabilidade técnico-económica.  
2.3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a reconstrução dos edifícios pré-existentes 
ou em ruínas que ultrapassem a capacidade de construção resultante dos índices máximos 
definidos no presente Regulamento, só será admitida quando os mesmos se encontrem 
devidamente registados ou licenciados à data da entrada em vigor do presente Regulamento, 
e desde que o seu estado permita identificar a tipologia e a volumetria das construções, de 
modo a poderem ser reconstituídos.  
2.4. Não são admitidas novas construções em parcelas resultantes de operações de destaque, 
quando a contabilização das áreas de construção existentes e aprovadas tendo em conta a 
propriedade original, não permita o cumprimento dos índices de construção previstos no 
presente Regulamento em ambas as parcelas.  
2.5. O condicionamento da construção, bem como o ónus do não fraccionamento resultantes 
das construções aprovadas com base nos índices previstos no presente Regulamento devem 

 53



 

ser inscritos no registo predial sobre os prédios rústicos em que as mesmas se integram.  
2.6. As novas construções não deverão ultrapassar a cércea máxima de 3,5 m, correspondente 
a 1 piso, com excepção das instalações de apoio às actividades florestais e agrícolas, desde 
que sejam justificadas tecnicamente e que não ponham em causa os valores paisagísticos em 
presença.  
2.7. Os edifícios destinados a habitação deverão ficar claramente separados de quaisquer 
outras construções e entre si, de forma a impossibilitar tecnicamente a sua unificação com 
recurso a outras construções.  
2.8. As construções não destinadas à habitação não poderão exceder individualmente uma 
Superfície Total de Pavimentos de 500m2, com excepção da situação prevista no n.º 7 do 
Art.º 25º e das instalações de apoio às actividades florestais e agrícolas, desde que sejam 
justificadas tecnicamente e que não ponham em causa os valores paisagísticos em presença..  
2.9. Os telheiros ou alpendres integrados nas construções destinadas a habitação e turismo, 
não poderão exceder 10% da respectiva Superfície Total de Pavimentos. 
2.10. No índice máximo de construção aplicável a cada propriedade não são contabilizadas as 
áreas de estacionamento em cave até um máximo de dois lugares de estacionamento, 
correspondentes a 60 m2 de área bruta de construção.  
3. Infra-estruturas eléctricas e telefónicas  
3.1. As novas infra-estruturas eléctricas e telefónicas a instalar, bem como a ampliação das 
redes existentes na área do Parque Natural, só serão autorizadas se forem efectuadas através 
de infra-estruturas enterradas sob as vias.  
3.2. Excepcionam-se do disposto no número anterior, os casos em que as instalações 
subterrâneas sejam susceptíveis de pôr em causa a estabilidade dos solos ou de afectar a 
vegetação existente, bem como as pequenas obras de extensão das redes existentes quando 
não ofereçam um agravamento significativo em termos de impacto visual.  
3.3. As obras de remodelação e recuperação das redes aéreas existentes deverão ser, sempre 
que possível, equacionadas numa perspectiva de progressiva substituição das infra-estruturas 
aéreas por traçados enterrados sob as vias.  
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ANEXO III 

Espécies marinhas protegidas no Parque Natural da Arrábida 

Secção A - Espécies Estritamente Protegidas 

Flora 

Família Espécie Nome vulgar 
Laminareaceae Saccorhiza polyschides golfo

Laminaria ochroleuca golfo
Cystoseiraceae Cystoseira usneoides cauda-de-raposa 

Corallinaceae 
 

Mesophillum lichenoides 
  

 
outras coralináceas 
incrustantes  

Gelidiales Gelidium sesquipedale alga-vermelha
Potamogetonaceae 
 

Zostera marina 
 

seba 

Fauna 

Família Espécie Nome vulgar 
Myliobatidae Myliobatis aquila ratão
Muraenidae Muraena helena moreia
Phycidae Ciliata mustela laibeque

 
Gaidropsarus mediterraneus abrótea da poça 

Gaidropsarus vulgaris laibeque
Gadidae Pollachius pollachius juliana
Batrach
oididae 

Halobatrachusdidact
ylus 

charroco 

Syngnathidae Entelurus aequoreus marinha

 
Hippocampus hippocampus cavalo-marinho 

 
Hippocampus ramulosus cavalo- 

marinho
Syngnathus açus agulhinha
Syngonthus thyple agulhinha
Nerophis lumbriciformes agulhinha

Triglidae Trigloporus lastoviza cabra-riscada
Cottidae Taurulus bubalis peixe-diabo
Serranidae Serranus atricauda serrano-de-rolo 

 
Serranus hepatus 
 

serrano-ferreiro 
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Família Espécie Nome vulgar 

Sparidae Diplodus bellottii sargo-do-Senegal 

Diplodus puntazzo sargo-bicudo
Oblada melanura judia
Pagrus auriga pargo-sêmola

Centracan
thidae

Spicara maena trombeiro 

Pomacentrida Chromis chromis castanheta 

Labridae Centrolabrus exoletus bodião-da-rocha 

 
Symphodus cinereus bodião-cinzento 

 
Symphodus mediterraneus bodião 

Symphodus ocellatus bodião
Symphodus roissali bodião
Symphodus rostratus bodílte

Blenniidae Coryphoblennius galerita caboz 

Lipophrys canevai caboz
Lipophrys pholis caboz
Lipophrys trigloides caboz
Parablennius incognitus caboz
Parablennius rouxi caboz
Parablennius sanguinolentus caboz 

Gobiesocidae Diplecogaster 
bimaculata 

pegador 

Lepadogaster candollei pegador
Lepadogaster purpurea pegador

Gobiidae Gobius cobitis caboz
Gobius gasteveni caboz
Gobius paganellus caboz
Gobius xantocephalus caboz
Gobiusculus flavescens caboz

 
Pomatoschistus marmoratus caboz 

Thorogobius ephippiatus caboz
Bothidae Bothus podas carta
Scophthalmidae Phrynorhombus regius bruxa 

 
Zeugopterus punctatus rodovalho-bruxa 
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Família Espécie Nome vulgar 
Soleidae Synaptura lusitanica língua-de-vaca
Tetraod
ontidae 

Sphoeroides marmoratus peixe-balão 

Phocoenidae Phocoena phocoena boto
Delphinidae Delphinus delphis golfinho
 Tursiops truncatus roaz

Secção B - Espécies protegidas no âmbito da Pesca Comercial, cuja captura ou perturbação 
para além dos termos do artigo 54°carece de autorização do Parque Natural. 

Fauna 

Família Espécie Nome vulgar 
Rajidae Raja undulata raia
Congridae Conger conger safio
Clupeidae Sardina pilchardus sardinha
Phycidae Phycis phycis abrótea
Gadidae Trisopterus luscus faneca
Zeidae Zeus faber peixe-galo
Moronidae Dicentrarchus labrax robalo
Carangidae Trachurus trachurus carapau
Sparídae Boops boops boga
 Diplodus annularis alcorraz
 Diplodus cervinus sargo-veado
 Diplodus sargus sargo
 Diplodus vulgaris safia
 Pagellus acarne besugo
 Pagrus pagrus pargo
 Sarpa salpa salema
 Sparus aurata dourada
 Spondyliosoma cantharus choupa 
Mullidae Mullus surmuletus salmonete
Ammodytidae Ammodytidae n.id. galeotas
 Hyperoplus lanceolatus galeota-maior
Scombridae Scomber japonicus cavala
Scophthalmidae Scophthalmus rhombus rodovalho 

Soleidae Solea senegalensis linguado
 Solea vulgaris linguado
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ANEXO IV 
Património Arqueológico Conhecido 

 

#  Sítio Arqueológico  Tipo  
1  Alferrar  Achado isolado  
2  Alto da Queimada  Povoado  
3  Cabeço dos Caracóis/Porto de Cambas  Habitat  
4  Cabeço Gordo  Villa  
5  Casal do Bispo  Habitat  
6  Casalinho  Vestígios diversos  
7  Castro de Chibanes  Povoado fortificado  
8  Cruz da Légua  Villa  
9  Esteval  Villa  
10  Fazendinha  Gruta  
11  Fonte da Rotura  Gruta  
12  Grutas da Quinta do Anjo  Gruta artificial  
13  Moinho do Cuco  Habitat  
14  Monte do Cabrito  Mina  
15  Monte do Vaqueiro  Habitat  
16  Pai Mouro  Habitat  
17  Painel das Almas  Vestígios diversos  
18  Pedrão  Povoado  
19  Pena  Gruta  
20  Quinta da Comenda  Villa  
21  Quinta do Rego da Àgua  Vestígios diversos  
22  Rasca  Cetária  
23  Rotura  Povoado fortificado  
24  São Luís Velho  Estrutura  
25  Serra de São Francisco 3  Habitat  
26  Vinha Grande  Vestígios diversos  
27  Aguncheiras  Estação de ar livre  
28  Aldeia  Estação de ar livre  
29  Alto da Fonte Nova  Estação de ar livre  
30  Areia do Mastro  Estação de ar livre  
31  Baía de Aguncheiras  Estação de ar livre  
32  Baleeira  Estação de ar livre  
33  Barraca do Papo Seco  Estação de ar livre  
34  Boca do Chapim Norte  Vestígios diversos  
35  Boca do Chapim Sul  Estação de ar livre  
36  Boca dos Bobaleiros  Estação de ar livre  
37  Cabo Espichel  Jazida  
38  Casal do Golamas  Estação de ar livre  
39  Casal do Golamas  Jazida  
40  Casal do Mocinho  Estação de ar livre  
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# Sítio Arqueológico Tipo 
41  Chã dos Navegantes  Vestígios diversos  
42  Concheiro  Concheiro  
43  Farol  Jazida  
44  Fonte do Carvalho  Habitat   
45  Forte da Baralha  Estação de ar livre  
46  Lapa 4 de Maio  Gruta  
47  Lapa da Janela 1  Gruta  
48  Lapa da Janela 3  Gruta  
49  Lapa do Bugio  Necrópole  
50  Lapa do Fumo  Gruta  
51  Lapa do Piolho  Necrópole  
52  Lapa do Sapo  Gruta  
53  Pedreiras  Vestígios diversos  
54  Picoto  Estação de ar livre  
55  Picoto Sul  Estação de ar livre  
56  Pinheirinhos  Estação de ar livre  
57  Pinheirinhos 1  Gruta  
58  Pinheirinhos 2  Gruta  
59  Planalto do Cabo Espichel  Estação de ar livre  
60  Ponta de Cortes  Estação de ar livre  
61  Praia dos Lagosteiros  Estação de ar livre  
62  Promontório do Morro  Estação de ar livre  
63  Ribeira da Fonte Nova  Indeterminado  
64  Ribeira do Cavalo  Gruta  
65  Ribeira do Chapim  Indeterminado  
66  Ribeira dos Caixeiros  Estação de ar livre  
67  Sampaio  Anta  
68  Santana  Jazida  
69  Terras do Areeiro  Estação de ar livre  
70  Tranca/Rechã da Tranca  Estação de ar livre  
71  Castelo dos Mouros  Habitat  
72  Creiro  Cetária  
73  Figueira Brava  Gruta  
74  Lapa de Santa Margarida  Gruta  
75  Lapa dos Morcegos  Gruta  
76  Lapa dos Morcegos  Gruta  
77  Outão  Vestígios diversos  
78  Praia de Galápos  Habitat  
79  Roça do Casal do Meio  Tholos  
80  Serra da Cela (Portinho da Arrábida)  Habitat  
81  Vale da Palha  Necrópole  
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	ANEXO I
	Espécies da Flora e da Fauna Terrestres protegidas na área d
	Família
	Taxon
	Nome vulgar
	hemionitidaceae




	Consentinia vellea (Aiton) Tod.
	aspleniaceae
	cupressaceae
	fagaceae



	Quercus coccifera L. subsp. rivasmartinezii Capelo & J.C.Cos
	Quercus faginea Lam. subsp. broteroi (Coutinho) A. Camus
	Quercus rotundifolia Lam.
	Quercus suber L.
	Quercus x airensis Franco & Vasc.
	ranunculaceae

	Ranunculus gramineus L.
	caryophyllaceae

	Herniaria marítima Link
	Silene longicilia (Brot.) Otth
	plumbaginaceae

	Armeria rouyana Daveau
	malvaceae

	Lavatera maritima Gouan
	cistaceae

	Fumana laevipes (L.) Spach
	Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp. stoechadifolium (Br
	Helianthemum marifolium (L.) Mill. subsp. marifolium
	cruciferae

	Arabis sadina (Samp.) Cout.
	Diplotaxis viminea (L.) DC.
	Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz subsp. nasturt
	Hesperis laciniata All. subsp. spectabilis (Jord.) Rouy & Fo
	Hornungia petraea (L.) Rchb.
	Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & P. Silva
	droseraceae

	Drosophyllum lusitanicum (L.) Link
	rosaceae

	Sorbus domestica L.
	leguminosae

	Trifolium physodes M. Bieb.
	Ulex densus Welw. ex Webb
	Família
	Taxon
	Nome vulgar
	euphorbiaceae




	Euphorbia pedroi Molero & Rovira
	Euphorbia transtagana Boiss.
	santalaceae

	Osyris lanceolata Hoscht. & Steud.
	aceraceae

	Acer monspessulanum L.
	zygophyllaceae

	Fagotia cretica L.
	umbelliferae

	Bupleurum fruticosum L.
	Bupleurum gerardi All.
	Conopodium thalictrifolium (Boiss.) Calest.
	Convolvulaceae

	Convolvulus fernandesii P. Silva & Teles
	solanaceae

	Withania frutescens (L.) Pauquy
	labiatae

	Lavandula multifida L.
	Teucrium chamaedrys L.
	Teucrium haenseleri Boiss.
	Thymus camphoratus Hoffmanns.
	Thymus carnosus Boiss.
	Scrophulariaceae

	Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicu
	Bartsia aspera (Brot.) Lange
	Linaria supina (L.) Chaz.
	orobanchaceae

	Orobanche rosmarina G. Beck
	rubiaceae

	Galium corrudifolium Vill. subsp. falcatum (Willk. & Costa) 
	valerianaceae

	Valeriana tuberosa L.
	compositae

	Santolina impressa Hoffmanns. & Link
	Serratula baetica DC. subsp. lusitanica Cantó
	Serratula estremadurensis Franco
	Volutaria crupinoides (Desf.) Maire
	palmae

	Chamaerops humilis L.
	gramineae

	Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv.
	Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
	Stipa offneri Breistr.
	liliaceae

	Narcissus calcicola Mendonça
	Ruscus aculeatus L.
	Scilla hyacinthoides L.
	Allium triquetrum L.
	Família
	Taxon
	Nome vulgar
	amaryllidaceae




	Narcissus bulbocodium L.
	orchidaceae

	Limodorum abortivum (L.) Swartz
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