
 

1- GRUPO: EXPANSÃO, INTENSIFICAÇÃO E ALTERAÇÕES CULTURAIS 

Inclui as acções relacionadas com a expansão e intensificação agrícolas, e ainda as relativas à 

manutenção e/ou alteração do uso agrícola, particularmente no que respeita ao pastoreio.  

1.1- Pastoreio: Acções relacionadas especificamente com a gestão do pastoreio 

1.1.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a região crítica 

Habitat HAB 3120. Águas oligotróficas muito 
pouco mineralizadas em solos 
geralmente arenosos do oeste 
mediterrânico com Isoëtesspp. 

Pastoreio Intensivo 
Excesso de pisoteio 

HAB 3170. Charcos temporários 
mediterrânicos * 

HAB 4020. Charnecas húmidas 
atlânticas temperadas de Erica 
ciliaris e Erica tetralix * 

Sobre pastoreio 

HAB 5330. Matos 
termomediterrânicos pré-desérticos 

Pastoreio intensivo 

HAB 6310. Montados de 
Quercusspp. de folha perene 

Pastoreio 

HAB 9240. Carvalhais ibéricos de 
Quercus faginea e Quercus 
canariensis 

HAB 2230. Dunas com prados da 
Malcolmietalia 

Pastoreio 

HAB 6420. Pradarias húmidas 
mediterrânicas de ervas altas da 
Molinio-Holoschoenion 

Pastoreio intensivo 

HAB 9330. Florestas de Quercus 
suber 

Pastoreio 

HAB 1240. Falésias com vegetação 
das costas mediterrânicas com 
Limonium spp. endémicas    

 

HAB 2110. Dunas móveis 
embrionárias  

 

HAB 2120. Dunas móveis do cordão 
litoral com Ammophila arenaria 
("dunas brancas")  

 

HAB 2130. Dunas fixas com 
vegetação herbácea ("dunas 
cinzentas") * 

Pastoreio 

HAB 2150. Dunas fixas 
descalcificadas atlânticas (Calluno 
Ulicetea) * 

 

HAB. 2250. Dunas litorais com 
Juniperus spp.* 

 

HAB 2260. Dunas com vegetação 
esclerófila da Cisto-Lavenduletalia  

 

HAB 2270. Dunas com florestas de 
 



Pinus pinea e ou Pinus pinaster * 

HAB 92A0. Florestas-galerias de 
Salix alba e Populus alba  

 

HAB 9540. Pinhais mediterrânicos de 
pinheiros mesógenos endémicos 

 

HAB 5210. Matagais arborescentes 
de Juniperus spp. 

 

Flora FL 1573. Euphorbia transtagana * 

FL 1487. Jonopsidium acaule* * 

FL 1851. Hyacinthoides vicentina Pastoreio intensivo 

FL 1726. Linariaalgarviana Pastoreio intensivo 

FL 1549. Ononinshackelii Não preservação de pastagens 
espontâneas 
Afectação de pastagens a gado que 
não ovino 

FL 1743. PlantagroAlmogravensis Pastoreio intensivo * 

Fauna Invertebrados FA 1065. Euphydryasaurinia Pastoreio intensivo 

Mamíferos  FA 1338. Microtuscabrerae - 

FA 1310. Miniopterusschreibersi 

FA 1307. Myotisblythii 

FA 1324. Myotismyotis 

FA 1304. Rhinolophusferrumequinum 

FA 1303. Rhinolophushipposideros 
 

FA 1302. Rhinolophusmehelyi 

Répteis FA 1220.  Emysorbicularis Pastoreio em áreas sensíveis 

FA1221. Mauremys leprosa 

Aves AV A255. Anthuscampestris Ausência de pastoreio 
Pastoreio intensivo 

AV A215. Bubo bubo  

AV A133. Burhinusoedicnemus Pastoreio intensivo 

AV A243. Calandrellabrachydactyla Ausência de pastoreio 
Sobrepastoreio AV A245. Galeridatheklae 

AV A346. Pyrrhocoraxpyrrhocorax 

AV A128. Tetraxtetrax 

Outros valores 

 Florestas mistas com montado  

Cursos de água e comunidades 
ripícolas arbustivas, arbóreas e 
herbáceas 

 

*: Não há uma ameaça associada directamente ao pastoreio. Para estas espécies, refere-se 

como admissível o pastoreio de percurso 

1.1.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

20 6 1 6 0 2 7 2 

 

1.1.3- Orientações RN2000: 

Adoptar práticas de pastoreio específicas 

Manter práticas de pastoreio extensivo 

Salvaguardar de pastoreio 

 



1.1.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º e) A reconversão das actividades que, de acordo com o nível de protecção 
definido para cada área, sejam incompatíveis com a manutenção do estado de 
conservação favorável dos valores naturais 

 

Art. 7º f) A regulação das instalações e actividades susceptíveis de gerar impactes 
negativos, ordenando a sua implantação e funcionamento 
 

 

Art. 15º 1 b) [Apenas permitido] A manutenção dos actuais sistemas agrícolas e de 
pastoreio tradicional 

APP I 

Art. 17º 1 c) [Apenas permitido] A agricultura e o pastoreio em regime extensivo APP 
II 

Art. 45º 1 b) Assegurar a manutenção da biodiversidade 
PRM 

Art. 46º 3 i) O encabeçamento máximo permitido é de 2 CN/ha de 
SF, com excepção dos centros de agrupamento de animais e as explorações 
existentes à data de entrada em vigor do presente regulamento 

PRM 

Art. 46º 12 Para as áreas de valor natural elevado e excepcional deve ser 
estabelecido um programa de gestão e monitorização da biodiversidade, incluindo a 
avaliação do impacte do pastoreio, com base em indicadores biológicos adequados, 
que deve ser objecto de um protocolo de colaboração envolvendo as entidades com 
jurisdição na área do Perímetro de Rega do Mira 

PRM 

Art. 46º 13 As empresas agro -pecuárias do Perímetro de Rega do Mira, em 
articulação com a Associação de Beneficiários do Mira, devem promover/desenvolver 
acções de conservação da natureza designadamente nas áreas onde ocorrem 
charcos temporários, com a colaboração do ICNB, I. P 

PRM 

 

 

1.1.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 2. 2. 1 Avaliação de risco para novos locais agrícolas Maior 

AF. 2. 2. 2 Plano de gestão para minimização dos riscos Menor 

AF. 5. 1. 1Plano de conservação e gestão da vida selvagem para a unidade de 
produção que reconhece o impacto das actividades agrícolas no ambiente 

 

AF. 5. 1. 3 Compatibilidade de política de conservação com produção agrícola 
comercial sustentável e minimizadora de impacto ambiental 

Recom. 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção Recom. 

AF. 5. 1. 6 Acções para favorecer habitats e aumentar biodiversidade na unidade de 
produção 

Recom. 

 

1.1.6- PC&CC LEAF: 

We use a grazing management system to reduce erosion and run off risk and position 
gateways and tracks to reduce damage. 

We avoid overgrazing next to sensitive habitats, watercourses and riverbanks. 

Our permanent pastures contain some fine-leaved native grasses, some tussocky patches and 
flowering plants. 

 

 

 

 

 



1.1.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º e) 
Art. 7º f) 
Art. 15º 1 b) 
Art. 17º 1 c) 
Art. 45º 1 b) 
Art. 46º 12 
Art. 46º 13 
AF. 5.1.1 
AF. 5.1.3 
AF. 2.2.1 
AF. 2.2.2 
AF. 5.1.5 
AF. 5.1.6 
 
 

We avoid overgrazing… 
 

Exclusivo We use a grazing management… 
 

Art. 46º 3 i) 
Adoptar práticas de pastoreio… 
Manter práticas de pastoreio… 
Salvaguardar de pastoreio 
Our permanent pastures… 
 

 

1.1.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 3 

GLOBALGAP 6 0 0 0 

LEAF 0 1 1 1 

POPNSACV 7 0 0 1 

 

 

1.2- Intensificação agrícola: Conjunto de acções dirigidas para uma utilização mais intensiva 

do solo e de outros factores de produção, com vista à obtenção de maiores rendimentos 

1.2.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a região crítica 

Habitats 
HAB 1240. Falésias com vegetação 
das costas mediterrânicas com 
Limonium spp. endémicas    

 

HAB 2110. Dunas móveis 
embrionárias  

 

HAB 2120. Dunas móveis do cordão 
litoral com Ammophila arenaria 
("dunas brancas")  

 

HAB 2130. Dunas fixas com 
vegetação herbácea ("dunas 
cinzentas") * 

 

HAB 2150. Dunas fixas 
 



descalcificadas atlânticas (Calluno 
Ulicetea) * 

HAB. 2250. Dunas litorais com 
Juniperus spp.* 

Alguns usos agrícolas intensivos 

HAB 2260. Dunas com vegetação 
esclerófila da Cisto-Lavenduletalia  

 

HAB 2270. Dunas com florestas de 
Pinus pinea e ou Pinus pinaster * 

 

HAB 92A0. Florestas-galerias de 
Salix alba e Populus alba  

 

HAB 9540. Pinhais mediterrânicos de 
pinheiros mesógenos endémicos 

 

HAB 5210. Matagais arborescentes 
de Juniperus spp. 

Intensificação agrícola 

Flora FL 1886. Avenulahackelii ** 

FL 1549. Ononinshackelii* Intensificação agrícola 

Fauna Invertebrados FA 1065. Euphydryasaurinia 

Mamíferos  FA 1338. Microtuscabrerae - Intensificação das práticas agrícolas 
Intensificação agrícola 

FA 1310. Miniopterusschreibersi Intensificação de uso de 
agroquímicos FA 1307. Myotisblythii 

FA 1324. Myotismyotis 

FA 1304. Rhinolophusferrumequinum 

FA 1303. Rhinolophushipposideros 

FA 1302. Rhinolophusmehelyi 

Aves AV Accipiternisus 
 

 

AV A255. Anthuscampestris 
 

Intensificação agrícola 

AV Aves migradoras planadoras 
 

 

AV A215. Bubo bubo 
 

Alteração ou abandono de diversas 
práticas agrícolas tradicionais 

AV A133. Burhinusoedicnemus 
 

Intensificação agrícola 

AV A243. Calandrellabrachydactyla 

 

AV A080. Circaetusgallicus 
 

AV A103. Falcoperegrinus 
 

Alteração ou abandono de diversas 
práticas agrícolas tradicionais 

AV A245. Galeridatheklae 
 

Intensificação agrícola 

AV A093. Hieraaetusfasciatus 
 

Alteração ou abandono de diversas 
práticas agrícolas tradicionais 

AV A346. Pyrrhocoraxpyrrhocorax 
 

Intensificação agrícola 

AV A128. Tetraxtetrax 

Outros valores 

 Florestas mistas com montado  

Áreas de floresta mista 
 

Povoamentos de resinosas 
 

Culturas permanentes, de culturas 
anuais de sequeiro, e de vegetação 
herbácea 

 



**: Não há uma ameaça associada à intensificação agrícola. No entanto, a ficha de espécie 

refere que se deve “avaliar os impactos dos usos previstos no Perímetro de Rega do Mira 

sobre os locais de ocorrência”. 

1.2.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

11 2 1 7 0 0 12 4 

 

1.2.3- Orientações RN2000:  

Assegurar mosaico de habitats 

Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos 

Condicionar a intensificação agrícola 

Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas 

 

1.2.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º e) A reconversão das actividades que, de acordo com o nível de protecção 
definido para cada área, sejam incompatíveis com a manutenção do estado de 
conservação favorável dos valores naturais 

 

Art. 7º f) A regulação das instalações e actividades susceptíveis de gerar impactes 
negativos, ordenando a sua implantação e funcionamento 
 

 

Art. 15º 1 b) [Apenas permitido] A manutenção dos actuais sistemas agrícolas e de 
pastoreio tradicional 

APP I 

Art. 17º 1 c) [Apenas permitido] A agricultura e o pastoreio em regime extensivo APP 
II 

APC I Art. 19º 1 a) [Condicionada(s)] As actividades florestais e agrícolas que 
impliquem alterações ao relevo natural, corte de vegetação arbórea e drenagem de 
terrenos, nos termos dos artigos 49.º e 50.º 

APC I 

Art. 19º 1 b) [Condicionada(s)] A alteração do uso actual dos terrenos ou da 
morfologia do solo, designadamente através da alteração de culturas permanentes, 
instalação de novos povoamentos florestais ou a sua reconversão 

APC I 

Art. 45º 1 b) Assegurar a manutenção da biodiversidade 
PRM 

Art. 46º 3 o) A instalação de estufas obedece às seguintes condições PRM 

Art. 46º 3 p) A instalação de pomares ou de culturas protegidas em abrigos, estufins 
ou túneis elevados obedece às seguintes condições 

PRM 

Art. 46º 9 Nas áreas do Perímetro de Rega do Mira abrangidas por área de protecção 
complementar do tipo I, que correspondem a faixas de protecção de 50 m 
relativamente a charcos temporários, para além do disposto no artigo 19.º, não são 
permitidas a drenagem, a mobilização do solo com destruição do imperme, o 
nivelamento e a desinfecção do solo, bem como a instalação de estufas e pomares 

PRM 

Art. 46º 12 Para as áreas de valor natural elevado e excepcional deve ser 
estabelecido um programa de gestão e monitorização da biodiversidade, incluindo a 
avaliação do impacte do pastoreio, com base em indicadores biológicos adequados, 
que deve ser objecto de um protocolo de colaboração envolvendo as entidades com 
jurisdição na área do Perímetro de Rega do Mira 

PRM 

Art. 46º 13 As empresas agro -pecuárias do Perímetro de Rega do Mira, em 
articulação com a Associação de Beneficiários do Mira, devem promover/desenvolver 
acções de conservação da natureza designadamente nas áreas onde ocorrem 
charcos temporários, com a colaboração do ICNB, I. P 

PRM 

 



1.2.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 5. 1. 1Plano de conservação e gestão da vida selvagem para a unidade de 
produção que reconhece o impacto das actividades agrícolas no ambiente 

Menor 

AF. 5. 1. 3 Compatibilidade de política de conservação com produção agrícola 
comercial sustentável e minimizadora de impacto ambiental 

Recom. 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção Recom. 

AF. 5. 1. 6 Acções para favorecer habitats e aumentar biodiversidade na unidade de 
produção 

Recom. 

CB. 2. 4. 1 Registos dos métodos, densidades e datas de sementeira/plantação Menor 

 

1.2.6- PC&CC LEAF: 

We undersow using leys where appropriate to enhance wildlife value. 

 

1.2.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º e) 
Art. 7º f) 
Art. 15º 1 b) 
Art. 17º 1 c) 
Art. 19º 1 a) 
Art. 45º 1 b) 
Art. 46º 12 
Art. 46º 13 
AF. 5.1.1 
AF. 5.1.3 
AF. 5.1.5 
AF. 5.1.6 

Art. 46º 3 o) 
Art. 46º 3 p) 
Art. 46º 9 
CB. 2. 4. 1  
Assegurar mosaico de habitats 
Outros condicionamentos 
específicos… 
We undersow using leys… 

Exclusivo Condicionar a intensificação 
agrícola 
 

Assegurar a manutenção… 
 

 

1.2.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 1 2 1 

GLOBALGAP 4 0 1 0 

LEAF 0 0 1 0 

POPNSACV 8 0 3 0 

 

 

 

1.3- Expansão agrícola: acções que conduzem à alteração do uso do solo em novos terrenos 

para uma utilização agrícola 

1.3.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a região crítica 

Habitats HAB 4020. Charnecas húmidas Actividades agrícolas 



atlânticas temperadas de Erica 
ciliaris e Erica tetralix * 

HAB 5330. Matos 
termomediterrânicos pré-desérticos 

Expansão agrícola 

HAB 6420. Pradarias húmidas 
mediterrânicas de ervas altas da 
Molinio-Holoschoenion 

Conversão em agricultura de regadio 

HAB 9330. Florestas de Quercus 
suber 

Expansão agrícola 

HAB 2230. Dunas com prados da 
Malcolmietalia 

Culturas agrícolas em montados 
psamófilos 

Flora FL 1644. Armeriarouyana* Alteração do uso do solo para 
agricultura intensiva 

FL 1743. Plantagoalmogravensis Actividades agrícolas 

FL 1731. Verbascumlitigiosum 

FL 1851. Hyacinthoides vicentina 
 

Uso agrícola dirigido para a produção 
de hortícolas, forrajeiras, pequenos 
frutos, hidroponia, etc. FL 1726. Linariaalgarviana 

Outros valores 

 
Áreas de floresta mista 

 

Povoamentos de resinosas 
 

Culturas permanentes, de culturas 
anuais de sequeiro, e de vegetação 
herbácea 

 

 

1.3.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

5 5 0 0 0 0 0 3 

 

1.3.3- Orientações RN2000:  

Assegurar mosaico de habitats 

Condicionar expansão de uso agrícola 

Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas 

 

1.3.4- Normas POPNSACV: 

 

Art. 7º e) A reconversão das actividades que, de acordo com o nível de protecção 
definido para cada área, sejam incompatíveis com a manutenção do estado de 
conservação favorável dos valores naturais 

 

Art. 7º f) A regulação das instalações e actividades susceptíveis de gerar impactes 
negativos, ordenando a sua implantação e funcionamento 
 

 

Art. 19º 1 a) [Condicionada(s)] As actividades florestais e agrícolas que impliquem 
alterações ao relevo natural, corte de vegetação arbórea e drenagem de terrenos, nos 
termos dos artigos 49.º e 50.º 

APC I 

Art. 19º 1 b) [Condicionada(s)] A alteração do uso actual dos terrenos ou da 
morfologia do solo, designadamente através da alteração de culturas permanentes, 
instalação de novos povoamentos florestais ou a sua reconversão 

APC I 



Art. 45º 1 b) Assegurar a manutenção da biodiversidade 
PRM 

Art. 46º 3 o) A instalação de estufas obedece às seguintes condições PRM 

Art. 46º 3 p) A instalação de pomares ou de culturas protegidas em abrigos, estufins 
ou túneis elevados obedece às seguintes condições 

PRM 

Art. 46º 9 Nas áreas do Perímetro de Rega do Mira abrangidas por área de protecção 
complementar do tipo I, que correspondem a faixas de protecção de 50 m 
relativamente a charcos temporários, para além do disposto no artigo 19.º, não são 
permitidas a drenagem, a mobilização do solo com destruição do imperme, o 
nivelamento e a desinfecção do solo, bem como a instalação de estufas e pomares 

PRM 

Art. 46º 12 Para as áreas de valor natural elevado e excepcional deve ser 
estabelecido um programa de gestão e monitorização da biodiversidade, incluindo a 
avaliação do impacte do pastoreio, com base em indicadores biológicos adequados, 
que deve ser objecto de um protocolo de colaboração envolvendo as entidades com 
jurisdição na área do Perímetro de Rega do Mira 

PRM 

Art. 46º 13 As empresas agro -pecuárias do Perímetro de Rega do Mira, em 
articulação com a Associação de Beneficiários do Mira, devem promover/desenvolver 
acções de conservação da natureza designadamente nas áreas onde ocorrem 
charcos temporários, com a colaboração do ICNB, I. P 

PRM 

 

 

1.3.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 2. 2. 1 Avaliação de risco para novos locais agrícolas Maior 

AF. 2. 2. 2 Plano de gestão para minimização dos riscos Menor 

 

1.3.6- PC&CC LEAF: 

We notified the relevant authorities, where appropriate and completed an Environmental 
Impact Assessment (EIA), where you are planning to bring or have brought ?uncultivated land 
or semi-natural areas? into more intensive agricultural use by clearance of vegetation, 
cultivation, fertilization, liming, drainage, introducing high stocking rates, or earth moving etc. 
CFP Ref 6.4 

 

1.3.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º e) 
Art. 7º f) 
Art. 19º 1 a) 
Art. 45º 1 b) 
Art. 46º 12 
Art. 46º 19 
AF. 2.2.1 
AF. 2.2.2 
We notified the relevant 
authorities… 

Art. 19º 1 b) 
Art. 46º 3 o) 
Art. 46º 3 p) 
Art. 46º 9 
Assegurar mosaico de habitats 
Outros condicionamentos 
específicos… 

Exclusivo  Condicionar expansão de uso agrícola 

 

 

 

 



1.3.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 2 1 

GLOBALGAP 2 0 0 0 

LEAF 1 0 0 0 

POPNSACV 6 0 4 0 

 

1.4- Abandono agrícola: Acções que conduzem à alteração do uso do solo por abandono da 

sua utilização agrícola 

1.4.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a região crítica 

Aves AV A215. Bubo bubo Abandono e alteração de práticas 
agro-pecuárias tradicionais 
 

AV A103. Falco peregrinus 

AV A093. Hieraaetus fasciatus 

AV A346. Pyrrhocorax pyrrhocorax Abandono agrícola e do pastoreio 
extensivo 
 

AV A128. Tetrax tetrax 

 

1.4.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

0 0 0 0 0 0 5 0 

 

1.4.3- Orientações RN2000:  

Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas 

 

1.4.4- Normas POPNSACV: 

Art. 45º 1 b) Assegurar a manutenção da biodiversidade PRM 

Art. 46º 12 Para as áreas de valor natural elevado e excepcional deve ser 
estabelecido um programa de gestão e monitorização da biodiversidade, incluindo a 
avaliação do impacte do pastoreio, com base em indicadores biológicos adequados, 
que deve ser objecto de um protocolo de colaboração envolvendo as entidades com 
jurisdição na área do Perímetro de Rega do Mira 

PRM 

 

1.4.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção Maior 

AF. 5. 1. 6 Acções para favorecer habitats e aumentar biodiversidade na unidade de 
produção 

Menor 

 

1.4.6- PC&CC LEAF: 

Não há medidas de gestão presentes nos PC&CC LEAF específicas para esta região crítica 



 

1.4.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 45º 1 b) 
Art. 46º 12 
AF. 5. 1. 5 
AF. 5. 1. 6 

Outros condicionamentos 
específicos… 

Exclusivo   

 

1.4.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 1 0 

GLOBALGAP 2 0 0 0 

LEAF 0 0 0 0 

POPNSACV 2 0 0 0 

 

 

2- GRUPO: TÉCNICAS E PRÁTICAS CULTURAIS 

Inclui as acções relativas às técnicas utilizadas no processo produtivo, e que têm 

consequências na qualidade do solo, nas condições de desenvolvimento da cultura e nessas 

próprias técnicas. 

2.1- Mobilização do solo: acções que envolvam o uso de técnicas de mobilização do solo 

como operação cultural 

2.1.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a região crítica 

Habitats HAB 3120. Águas oligotróficas muito 
pouco mineralizadas em solos 
geralmente arenosos do oeste 
mediterrânico com Isoëtesspp. 

Mobilizações do solo sem 
consideração da ocorrência de 
depressões sazonalmente 
encharcadas 

HAB 3170 Charcos temporários 
mediterrânicos * 

HAB 5330. Matos 
termomediterrânicos pré-desérticos 
 

Arroteamentos para expansão 
agrícola e silvícola 

Flora FL 1743. Plantagoalmogravensis 
 

Mobilizações ocasionais do solo 

FL 1644 Armeriarouyana* 
 

Mobilização do solo 

FL 1785 Centaureafraylensis 
 

Mobilizações do solo recorrendo a 
técnicas não recomendadas 

FL 1851. Hyacinthoides vicentina 
 

Mobilizações profundas do solo 

FL 1726. Linariaalgarviana Mobilizações do solo recorrendo a 
técnicas não recomendadas FL 1549. Ononinshackelii 

Outros 

 
Áreas de dunas, plataformas litorais 

 



sobrelevadas, arribas e áreas 
adjacentes integradas em protecção 
parcial do tipo I 

Linhas de água, incluindo o leito, a 
margem e a respectiva faixa de 
protecção, brejos húmidos e charcos 
temporários mediterrânicos, isolados 
e em complexos, integrados em 
protecção parcial do tipo II 

 

Faixa de protecção de 50 metros aos 
charcos temporários mediterrânicos 
integrados em protecção 
complementar do tipo I 

 

 

2.1.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

3 6 0 0 0 0 0 3 

 

2.1.3- Orientações RN2000:  

Condicionar mobilização do solo 

 

2.1.4- Normas POPNSACV 

Art. 7º d) O desenvolvimento de práticas, agrícolas e florestais, compatíveis com a 
conservação dos valores naturais em presença, por exemplo, a agricultura biológica e 
a produção integrada 

 

Art. 7º r) A divulgação das boas práticas de gestão e dos resultados das parcerias  

Art. 9º 1 p) [Condicionada(s)] A alteração da morfologia do solo ou do coberto vegetal, 
com excepção da normal gestão florestal e agrícola, nos termos dos artigos 49.º, 50.º 
e 52.º 

 

Art. 45º 1 a) Enquadrar o uso agrícola de forma a permitir o aproveitamento 
do seu potencial produtivo, respeitando os objectivos de conservação da natureza 

PRM 

Art. 45º 1 b) Assegurar a manutenção da biodiversidade PRM 

Art. 45º 1 c) Garantir a preservação dos recursos solo e água PRM 

Art. 45º 1 d) Incentivar a aplicação de boas práticas agrícolas PRM 

Art. 45º 1 e) Incentivar uma actividade agrícola ambientalmente sustentável PRM 

Art. 46º 9 Nas áreas do Perímetro de Rega do Mira abrangidas por área de protecção 
complementar do tipo I, que correspondem a faixas de protecção de 50 m 
relativamente a charcos temporários, para além do disposto no artigo 19.º, não são 
permitidas a drenagem, a mobilização do solo com destruição do imperme, o 
nivelamento e a desinfecção do solo, bem como a instalação de estufas e pomares 

PRM 

Art. 46º 13 As empresas agro -pecuárias do Perímetro de Rega do Mira, em 
articulação com a Associação de Beneficiários do Mira, devem promover/desenvolver 
acções de conservação da natureza designadamente nas áreas onde ocorrem 
charcos temporários, com a colaboração do ICNB, I. P 

PRM 

 

 

 



2.1.5- PC&CC GLOBALGAP: 

CB. 4. 2. 1 Utilização de técnicas para melhorar ou manter a estrutura do solo e 
evitar a sua compactação 

Recom. 

CB. 4. 3. 1 Adopção de técnicas culturais que minimizem os riscos de erosão do solo Menor 

 

2.1.6- PC&CC LEAF: 

We use soil-mapping techniques CFP Ref 2.3 

We assess field conditions prior to operations being carried out to ensure timeliness, correct 
conditions and the most appropriate equipment and techniques are used? CFP Ref 2.8 

We identify and map all areas prone to erosion and take remedial action to avoid problems. 

We place buffer strips in high risk areas of erosion. 

We use combination cultivation and drilling operations as appropriate. 

We minimise the impact of our activities on air, water and soil. 

We adopt practices that optimise water infiltration. 

 

2.1.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º d) 
Art. 7º r) 
Art. 45º 1 a) 
Art. 46º 13 
CB. 4. 2. 1 
CB. 4. 3. 1 
We assess field conditions… 
We identify and map all areas… 
We use combination cultivation… 
We take measures to avoid… 

We use soil-mapping techniques 
Art. 9º 1 p) 
Art. 46º 9 

Exclusivo Condicionar mobilização do solo  

 

2.1.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 1 0 

GLOBALGAP 2 0 0 0 

LEAF 4 0 1 0 

POPNSACV 6 0 2 0 

 

2.2- Queimadas: acções envolvendo o uso do fogo 

2.2.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a região 
crítica 

Habitats HAB 4020. Charnecas húmidas 
atlânticas temperadas de Erica 
ciliaris e Erica tetralix * 

Queimadas 

Fauna Invertebrados FA 1065 Euphydryasaurinia Fogo 

Mamíferos FA 1338. Microtuscabrerae Queimadas 

 



2.2.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

1 0 1 1 0 0 0 0 

 

2.2.3- Orientações RN2000:  

Condicionar queimadas 

 

2.2.4- Normas POPNSACV: 

Art. 9º 1 s) [Condicionada(s)] A realização de queimadas, fogos controlados ou outros 
fogos, excepto nas áreas com infra -estruturas destinadas para o efeito, para controlo 
de pragas florestais ou para prevenção de incêndios e em situações de emergência 
para combate a incêndios 

 

 

2.2.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 5. 1. 1Plano de conservação e gestão da vida selvagem para a unidade de 
produção que reconhece o impacto das actividades agrícolas no ambiente 

Menor 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção Recom. 

 

2.2.6- PC&CC LEAF: 

 

2.2.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo AF. 5.1.1 
AF. 5.1.5 

 

Exclusivo Condicionar queimadas Art. 9º 1 s) 

 

2.2.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 1 0 0 

GLOBALGAP 2 0 0 0 

LEAF 0 0 0 0 

POPNSACV 0 0 0 1 

 

2.3- Conservação do solo: acções realizadas e/ou técnicas usadas no processo produtivo 

susceptíveis de melhorar e/ou contrariar efeitos negativos nas características do solo e 

decorrente aptidão agrícola (por exemplo, através da compactação e/ou erosão), e não 

abrangidas em outros pontos críticos 

2.3.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Não há valores naturais associados a ameaças relativas a esta região crítica 



2.3.2- Valores directamente associados: 

Não há valores naturais associados a ameaças relativas a esta região crítica 

2.3.3- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNCVSA 

específicas para esta região crítica 

2.3.4- Normas POPNSACV: 

Art. 9º 1 p) [Condicionada(s)] A alteração da morfologia do solo ou do coberto vegetal, 
com excepção da normal gestão florestal e agrícola, nos termos dos artigos 49.º, 50.º 
e 52.º 

 

Art. 45º 1 c) Garantir a preservação dos recursos solo e água PRM 

Art. 45º 1 d) Incentivar a aplicação de boas práticas agrícolas PRM 

Art. 45º 1 e) Incentivar uma actividade agrícola ambientalmente sustentável PRM 

Art. 46º 3 q) Quando a área total explorada com hortifruticultura e culturas 
ornamentais, de ar livre ou protegidas, for superior a 10 ha, deve ser garantida uma 
área de dimensão igual a 20 % desta, ocupada com culturas melhoradoras do solo, de 
prevenção de pragas e doenças, para alimentação das espécies selvagens ou em 
pousio, as quais podem ser realizadas nas áreas livres previstas na subalínea vi) da 
alínea n) e na subalínea iii) da alínea o) 

PRM 

Art. 46º 9 Nas áreas do Perímetro de Rega do Mira abrangidas por área de protecção 
complementar do tipo I, que correspondem a faixas de protecção de 50 m 
relativamente a charcos temporários, para além do disposto no artigo 19.º, não são 
permitidas a drenagem, a mobilização do solo com destruição do imperme, o 
nivelamento e a desinfecção do solo, bem como a instalação de estufas e pomares 

PRM 

 

2.3.5- PC&CC GLOBALGAP: 

CB. 4. 2. 1 Utilização de técnicas para melhorar ou manter a estrutura do solo e 
evitar a sua compactação 

Recom. 

CB. 4. 3. 1 Adopção de técnicas culturais que minimizem os riscos de erosão do solo Menor 

 

2.3.6- PC&CC LEAF: 

We use soil-mapping techniques CFP Ref 2.3 

We use a grazing management system to reduce erosion and run off 
risk and position gateways and tracks to reduce damage. 

Our feeders/drinkers are located to avoid soil compaction, water logging 
and any potential water quality problems. 

We assess field conditions prior to operations being carried out to 
ensure timeliness, correct conditions and the most appropriate 
equipment and techniques are used? CFP Ref 2.8 

We identify and map all areas prone to erosion and take remedial action 
to avoid problems. 

We adopt a general policy to conserve and build up soil organic matter. 
CFP Ref 2.4 

We place buffer strips in high risk areas of erosion. 

We use suitable equipment to minimise soil structural damage and 
compaction 

We use combination cultivation and drilling operations as appropriate 

We minimise the impact of our activities on air, water and soil 

We adopt practices that optimise water infiltration. 

 



2.3.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 9º 1 p) 
Art. 45º 1 c) 
Art. 45º 1 d) 
Art. 45º 1 e) 
CB. 4.2.1 
CB. 4.3.1 
We use a grazing management… 
We assess field conditions… 
We identify and map all areas… 
We adopt a general policy… 
We minimize the impact of our… 
We adopt practices that…  

Art. 46º 3 q) 
Art. 46º 9 
We use soil-mapping techniques… 
We use combination cultivation… 
Our feeders/drinkers are… 
 

Exclusivo  We place buffer strips… 
We use suitable equipment… 
 

 

2.3.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 2 0 0 0 

LEAF 6 0 3 2 

POPNSACV 4 0 2 0 

 

2.4- Rotações: 

2.4.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Não há valores associados a ameaças relativas a esta região crítica 

2.4.2- Valores directamente associados: 

Não há valores associados a ameaças relativas a esta região crítica 

2.4.3- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNCVSA 

específicas para esta região crítica 

2.4.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º d) O desenvolvimento de práticas, agrícolas e florestais, compatíveis com a 
conservação dos valores naturais em presença, por exemplo, a agricultura biológica e 
a produção integrada 

 

Art. 7º r) A divulgação das boas práticas de gestão e dos resultados das parcerias  

Art. 45º 1 a) Enquadrar o uso agrícola de forma a permitir o aproveitamento 
do seu potencial produtivo, respeitando os objectivos de conservação da natureza 

PRM 

Art. 45º 1 d) Incentivar a aplicação de boas práticas agrícolas 
PRM 

45º 1 e) Incentivar uma actividade agrícola ambientalmente sustentável 
PRM 

Art. 46º 3 q) Quando a área total explorada com hortifruticultura e culturas 
ornamentais, de ar livre ou protegidas, for superior a 10 ha, deve ser garantida uma 
área de dimensão igual a 20 % desta, ocupada com culturas melhoradoras do solo, de 

PRM 



prevenção de pragas e doenças, para alimentação das espécies selvagens ou em 
pousio, as quais podem ser realizadas nas áreas livres previstas na subalínea vi) da 
alínea n) e na subalínea iii) da alínea o) 

 

2.4.5- PC&CC GLOBALGAP: 

CB. 3. 1. 1 Existência de rotação de culturas no caso de culturas anuais, quando 
possível 

Recom. 

 

2.4.6- PC&CC LEAF: 

We use soil-mapping techniques CFP Ref 2.3 

We adopt a general policy to conserve and build up soil organic matter. 
CFP Ref 2.4 

We consider winter cover crops on areas prone to erosion and leaching. 

We consider the use of white clover and other legumes in our rotation. 

Crop rotations are an essential part of our cropping decisions. 

We have a long term cropping and rotation plan. CFP Ref 2.7 

Our rotations are planned to minimise environmental impact. 

We, through rotation and leaving land uncropped, give flora and fauna 
the ability to thrive on some land? R Ref 6.18 

 

2.4.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º d) 
Art. 7º r) 
Art. 45º 1 a) 
Art. 45º 1 d) 
Art. 46º 3 q) 
We adopt a general policy… 
We, through rotation and leaving… 

We use soil-mapping techniques…  

Exclusivo CB. 3. 1. 1 
Crop rotations are an essential… 
We have a long term cropping… 
Our rotations are planned… 
We consider winter cover crops… 

We consider the use of white… 
 

 

2.4.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 1 0 0 

LEAF 2 4 1 1 

POPNSACV 5 0 0 0 

 

2.5-Instalação das culturas: Acções e/ou técnicas usadas na instalação das culturas, 

incluindo cuidados a ter com a preparação do material vegetal a instalar 

2.5.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Não há valores associados a ameaças relativas a esta região crítica 



2.5.2- Valores directamente associados: 

Não há valores associados a ameaças relativas a esta região crítica 

2.5.3- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNCVSA 

específicas para esta região crítica 

2.5.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º f) A regulação das instalações e actividades susceptíveis de gerar impactes 
negativos, ordenando a sua implantação e funcionamento 

 

Art. 46º 3 o) A instalação de estufas obedece às seguintes condições PRM 

46º 3 p) A instalação de pomares ou de culturas protegidas em abrigos, estufins ou 
túneis elevados obedece às seguintes condições 

PRM 

Art. 46º 12 Para as áreas de valor natural elevado e excepcional deve ser 
estabelecido um programa de gestão e monitorização da biodiversidade, incluindo a 
avaliação do impacte do pastoreio, com base em indicadores biológicos adequados, 
que deve ser objecto de um protocolo de colaboração envolvendo as entidades com 
jurisdição na área do Perímetro de Rega do Mira 

PRM 

 

2.5.5- PC&CC GLOBALGAP: 

CB. 2. 4. 1 Registos dos métodos, densidades e datas de sementeira/plantação Menor 

FV. 1. 1. 1Produtor consciente da importância de uma produção dequalidade nas 
plantas-mãe (culturas para produção das sementes) dacultura registada 

Recom. 

 

2.5.6- PC&CC LEAF: 

We assess field conditions prior to operations being carried out to 
ensure timeliness, correct conditions and the most appropriate 
equipment and techniques are used? CFP Ref 2.8 

We place buffer strips in high risk areas of erosion. 

We adopt a general policy to conserve and build up soil organic matter. 
CFP Ref 2.4 

We take measures to avoid fine seedbeds 

We use combination cultivation and drilling operations as appropriate 

We practice stale seedbed techniques. 

We minimise the number of passes, time and horsepower to prepare a 
seedbed and reduce compaction. 

We establish tramlines and drill accurately to ensure uniformity in 
applications of fertiliser and pesticides. 

We consider all factors in determining sowing dates. 

We ensure that wildlife cannot access dressed seed through soil cover. 

We select varieties dependent on their use or market requirements. 

We ensure that the seed is good quality to aid establishment and crop 
health. 

We choose varieties that establish well and compete effectively with 
weeds. 

We select seed rates to achieve target plant population. 

We ensure that the seed crop is clean and kept separately. 

We undersow using leys where appropriate to enhance wildlife value. 

We distribute different crops around the farm and avoid large blocks of 
single species. 

 



2.5.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º f) 
FV. 1. 1. 1 
We assess field conditions… 
We use combination cultivation… 
We adopt a general policy… 

Art. 46º 3 p) 
Art. 46º 12 
CB. 2. 4. 1 
We place buffer strips… 
We minimize the number of passes… 
We establish tramlines and drill… 
We ensure that the seed… 
We choose varieties that… 
We undersow using… 

Exclusivo We consider all factors in… 
We distribute different crops… 

We take measures to avoid… 
We practice stael seedbed… 
We select seed rates… 

 

2.5.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 1 0 1 0 

LEAF 3 2 6 3 

 1 0 2 0 

 

2.6-Controlo de pragas e infestantes: acções e/ou técnicas dirigidas para o controlo de 

infestantes, excluindo as associadas ao uso de fitofármacos  

2.6.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Não há valores associados a ameaças relativas a esta região crítica 

2.6.2- Valores directamente associados: 

Não há valores associados a ameaças relativas a esta região crítica 

2.6.3- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNCVSA 

específicas para esta região crítica 

2.6.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º d) O desenvolvimento de práticas, agrícolas e florestais, compatíveis com a 
conservação dos valores naturais em presença, por exemplo, a agricultura biológica e 
a produção integrada 

 

Art. 7º r) A divulgação das boas práticas de gestão e dos resultados das parcerias  

Art. 45º 1 d) Incentivar a aplicação de boas práticas agrícolas PRM 

Art. 45º 1 e) Incentivar uma actividade agrícola ambientalmente sustentável PRM 

Art. 46º 3 q) Quando a área total explorada com hortifruticultura e culturas 
ornamentais, de ar livre ou protegidas, for superior a 10 ha, deve ser garantida uma 
área de dimensão igual a 20 % desta, ocupada com culturas melhoradoras do solo, de 
prevenção de pragas e doenças, para alimentação das espécies selvagens ou em 
pousio, as quais podem ser realizadas nas áreas livres previstas na subalínea vi) da 
alínea n) e na subalínea iii) da alínea o) 

PRM 

 



2.6.5- PC&CC GLOBALGAP: 

Não há medidas de gestão presentes nos PC&CC GLOBALGAP específicas para esta região 

crítica 

2.6.6- PC&CC LEAF: 

We assess weed seed bank history and target management accordingly 

We choose varieties that establish well and compete effectively with 
weeds 

We consider mechanical weeding as a form of weed control 

We use biological control and other husbandry techniques 

We use cultivation measures to reduce pest risk 

We ensure that wildlife cannot access dressed seed through soil cover 

 

2.6.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º r) 
Art. 45º 1 d) 
Art. 45º 1 e) 
We assess weed bank history… 

Art. 46º 3 q) 
We choose varieties… 
We ensure that wildlife… 

Exclusivo We use cultivation measures… We consider mechanical weeding…  

 

2.6.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 0 0 0 

LEAF 1 1 2 1 

POPNSACV 3 0 1 0 

 

 

2.7-Equipamento usado na exploração: acções usadas com vista a melhorar a eficiência do 

uso de máquinas e equipamentos agrícolas, e diminuir os riscos para o ambiente 

2.7.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Não há valores associados a ameaças relativas a esta região crítica 

2.7.2- Valores directamente associados: 

Não há valores associados a ameaças relativas a esta região crítica 

2.7.3- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

específicas para esta região crítica 

2.7.4- Normas POPNSACV: 

Não há medidas de gestão presentes no Plano de Ordenamento do PNCVSA específicas para 

esta região crítica 



2.7.5- PC&CC GLOBALGAP: 

Não há medidas de gestão presentes nos PC&CC GLOBALGAP específicas para esta região 

crítica 

2.7.5- PC&CC LEAF: 

We assess field conditions prior to operations being carried out to 
ensure timeliness, correct conditions and the most appropriate 
equipment and techniques are used? CFP Ref 2.8 

We use suitable equipment to minimise soil structural damage and 
compaction 

We calibrate drills and broadcasters to ensure accuracy 

Our storage facilities and vehicles are clean, well maintained and 
managed 

We regularly monitor and record temperatures, of food stores to reduce 
risk of infestation and quality deterioration 

We avoid dirty equipment entering food stores 

We schedule regular maintenance of storage equipment to ensure 
energy efficient operation and reliability 

We minimise the impact of our activities on air, water and soil 

We match tractors and equipment to ensure operational efficiency 

We prevent applications and operations on all field boundaries and 
margins and minimise driving on them 

 

2.7.6- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo We assess field conditions… 
We minimize the impact… 
We prevent applications and… 

We calibrate drills and broadcasters… 
We use suitable equipment… 

Exclusivo  Our storages facilities are clean… 
We regularly monitor… 
We avoid dirty equipment… 
We schedule regular maintenance… 
We match tractors and equipment… 

 

2.7.7- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 0 0 0 

LEAF 1 0 2 5 

POPNSACV 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



2.8- Outras técnicas: inclui acções relacionadas com outras técnicas e práticas alvo de 

condicionamentos específicos 

2.8.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a região 
crítica 

Habitats HAB 4020. Charnecas húmidas 
atlânticas temperadas de Erica 
ciliaris e Erica tetralix * 

 

HAB 6410. Pradarias com Molinia 
em solos calcários, turfosos e argilo-
limosos (Molinion caeruleae)                                                           

 

AV A133. Burhinus oedicnemus Uso de maquinaria agrícola 

AV A080. Circaetus gallicus  Podas severas 

AV A128. Tetrax tetrax Ceifa e lavoura em épocas de 
nidificação 

 

2.8.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

2 0 0 0 0 0 3 0 

 

2.8.3- Orientações RN2000:  

Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas 

 

2.8.4- Normas POPNSACV: 

Art. 9º 2 c) [Condicionada(s)] A vedação dos terrenos com malha inferior à da rede 
ovelheira e para alturas superiores a 1,5 m com excepção do disposto artigos 45.º e 
46.º, dentro da área agrícola do 
Perímetro de Rega do Mira 

 

Art. 19º 2 a) [Condicionada(s)] As acções de limpeza de matos, o corte de sebes de 
compartimentação e de galerias ripícolas 

APCI 

Art. 46º 3 h) As vedações a instalar não podem ultrapassar uma altura máxima de 1,8 
m e a malha da respectiva rede não pode ser inferior à malha com 15 cm/20 cm da 
rede ovelheira, excepto junto a áreas sociais ou em explorações em que o processo 
produtivo o exija, nomeadamente, no caso de corta -ventos e ensombramento 
 

PRM 

Art. 46º 3 i) A instalação de novas vedações não pode usar arame farpado, 
exceptuando as destinadas à actividade pecuária 

PRM 

 

 

2.8.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção Recom. 

AF. 5. 1. 6 Acções para favorecer habitats e aumentar biodiversidade na unidade de 
produção 

Recom. 

 



2.8.6- PC&CC LEAF: 

We are fully certified members of an appropriate assurance scheme for 
each of our farm enterprises. CFP Ref 1.13 

We maintain and manage field boundaries for stock control, 
environmental and wildlife benefit. 

We assess field conditions prior to operations being carried out to 
ensure timeliness, correct conditions and the most appropriate 
equipment and techniques are used? CFP Ref 2.8 

We prevent applications and operations on all field boundaries and 
margins and minimise driving on them. CFP Ref 6.16 

We, through rotation and leaving land uncropped, give flora and fauna 
the ability to thrive on some land? R Ref 6.18 

We undersow using leys where appropriate to enhance wildlife value. 

 

2.8.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo AF. 5. 1. 5 
AF. 5. 1. 6 
We are fully certified members… 
We assess field conditions… 
 

Art. 9º 2 c) 
Art. 19º 2 a) 
Art. 46º 3 h) 
Art. 46º 3 i) 
Outros condicionamentos 
específicos…* 
We maintain and manage field… 
We prevent applications… 
We, through rotation… 
We undersow using leys 

Exclusivo   

* Optou-se por classificar aqui como específico, uma vez que a orientação assim 

genericamente designada inclui restrições muito concretas e específicas no caso desta região 

crítica 

2.8.6- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 1 0 

GLOBALGAP 2 0 0 0 

LEAF 2 0 4 0 

POPNSACV 0 0 4 0 

 

 

3- GRUPO: FERTILIZAÇÃO, FITOFÁRMACOS, REGA E GESTÃO DE RESÍDUOS 

Inclui as acções relativas à incorporação de factores de produção, geração de resíduos e sua 

gestão 

Nota: optou-se por integrar aqui a eficiência energética, na perspectiva em que consideramos a 

energia como um factor de produção, que gera resíduos a gerir 

 

 

 



3.1- Aplicação de fertilizantes inorgânicos: 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a região 
crítica 

Habitats HAB 6410. Pradarias com Molinia 
em solos calcários, turfosos e argilo-
limosos (Molinion caeruleae)     

Eutrofização da água a montante 

Habitats HAB 1150. Lagunas costeiras * Poluição por efluentes urbanos, 
agrícolas e industriais não tratados 

HAB 1410. Prados salgados 
mediterrânicos (Juncetalia maritimi)  

Poluição por efluentes domésticos, 
agrícolas e industriais 

HAB 3110. Águas oligotróficas muito 
pouco mineralizadas das planícies 
arenosas (Littorelletalia uniflorae)        

Eutrofização provocada pela 
acumulação de nutrientes 
Poluição por efluentes não tratados 
de origem urbana, turística, agrícola 
ou ambiental 

HAB 3120. Águas oligotróficas muito 
pouco mineralizadas em solos 
geralmente arenosos do oeste 
mediterrânico com Isoëtes spp. 

Eutrofização provocada pela 
acumulação de nutrientes 
provenientes de actividades 
agrícolas e agro-industriais 

HAB 3170 Charcos temporários 
mediterrânicos * 

HAB 3260. Cursos de água dos 
pisos basal a montano com 
vegetação da Ranunculion fluitantis 
e da Callitricho-Batrachion         
 

Eutrofização da água 

HAB 3290. Cursos de água 
mediterrânicos intermitentes da 
Paspalo-Agrostidion  
 

Agricultura intensiva 

HAB 6410. Pradarias com Molinia 
em solos calcários, turfosos e argilo-
limosos (Molinion caeruleae)                                                           
 

Eutrofização da água a montante 

HAB 1150. Lagunas costeiras * Poluição por efluentes urbanos, 
agrícolas e industriais não tratados 

Flora FL 1851. Hyacinthoides vicentina 
 

Aplicação de herbicidas (…) 

FL 1726. Linaria algarviana 
 

Aplicação excessiva de herbicias 

Flora FL 1743. Plantago almogravensis 
 

Actividade agrícola, administração 
de agro-químicos através dos 
sistemas de rega e por percolação 
nos campos agrícolas adjacentes 
(…) 

Fauna Invertebrados FA 1044. Coenagrion mercuriale  

FA 1065. Euphydryas aurinia Utilização excessiva de produtos 
químicos 

Invertebrados   

Mamíferos FA 1310. Miniopterus schreibersi Poluição resultante da 
intensificação da utilização de 
produtos químicos na agricultura, 
pecuária e silvicultura, 
nomeadamente pesticidas e 
fertilizantes 

FA 1307. Myotis blythii 

FA 1324. Myotis myotis 

FA 1304. Rhinolophus 
ferrumequinum 

FA 1303. Rhinolophus hipposideros 

FA 1302. Rhinolophus mehelyi 

Mamíferos FA 1355. Lutra lutra 
 

Intensificação da utilização de 
pesticidas e fertilizantes na 



agricultura 

Peixes   

Peixes FA 1103. Alosa fallax 
 

(…) fontes de poluição difusa 
devidas à intensificação da 
utilização de pesticidas e 
fertilizantes na agricultura 

FA 1128. Chondrostoma lusitanicum 
 

Répteis FA 1259. Lacerta schreiberi 

Répteis FA 1220. Emys orbicularis 

FA 1259. Lacerta schreiberi 

FA 1221. Mauremys leprosa 

Aves AV A083. Accipiter nisus [n.e.] 

AV A255. Anthus campestris Aumento da utilização de agro-
químicos AV A133. Burhinus oedicnemus 

AV A243. Calandrella brachydactyla 
 

AV A031. Ciconia ciconia Utilização de adubos, pesticidas e 
herbicidas nas zonas de 
alimentação (…) 

AV A080. Circaetus gallicus  Aumento da utilização de agro-
químicos AV A103. Falco peregrinus 

AV A245. Galerida theklae 

AV Passeriformes migradores de 
matos e bosques 

AV A346. Pyrrhocorax pyrrhocorax 

AV A128. Tetrax tetrax 

Aves   

 

3.1.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a região 
crítica 

Habitats HAB 6410. Pradarias com Molinia 
em solos calcários, turfosos e 
argilo-limosos (Molinion caeruleae)     

Eutrofização da água a montante 

HAB 1150. Lagunas costeiras * Poluição por efluentes urbanos, 
agrícolas e industriais não tratados 

HAB 1410. Prados salgados 
mediterrânicos (Juncetalia maritimi)  

Poluição por efluentes domésticos, 
agrícolas e industriais 

HAB 3110. Águas oligotróficas 
muito pouco mineralizadas das 
planícies arenosas (Littorelletalia 
uniflorae)        

Eutrofização provocada pela 
acumulação de nutrientes 
Poluição por efluentes não tratados 
de origem urbana, turística, agrícola 
ou ambiental 

HAB 3120. Águas oligotróficas 
muito pouco mineralizadas em 
solos geralmente arenosos do oeste 
mediterrânico com Isoëtes spp. 

Eutrofização provocada pela 
acumulação de nutrientes 
provenientes de actividades 
agrícolas e agro-industriais 

HAB 3170 Charcos temporários 
mediterrânicos * 

HAB 3260. Cursos de água dos 
pisos basal a montano com 
vegetação da Ranunculion fluitantis 
e da Callitricho-Batrachion         
 

Eutrofização da água 

HAB 3290. Cursos de água 
mediterrânicos intermitentes da 
Paspalo-Agrostidion  

Agricultura intensiva 



 

FL 1743. Plantago almogravensis 
 

Actividade agrícola, administração 
de agro-químicos através dos 
sistemas de rega e por percolação 
nos campos agrícolas adjacentes 
(…) 

Fauna Invertebrados FA 1044. Coenagrion mercuriale  

FA 1065. Euphydryas aurinia Utilização excessiva de produtos 
químicos 

Mamíferos FA 1310. Miniopterus schreibersi Poluição resultante da 
intensificação da utilização de 
produtos químicos na agricultura, 
pecuária e silvicultura, 
nomeadamente pesticidas e 
fertilizantes 

FA 1307. Myotis blythii 

FA 1324. Myotis myotis 

FA 1304. Rhinolophus 
ferrumequinum 

FA 1303. Rhinolophus hipposideros 

FA 1302. Rhinolophus mehelyi 

FA 1355. Lutra lutra 
 

Intensificação da utilização de 
pesticidas e fertilizantes na 
agricultura 

Peixes FA 1103. Alosa fallax 
 

(…) fontes de poluição difusa 
devidas à intensificação da 
utilização de pesticidas e 
fertilizantes na agricultura 

FA 1128. Chondrostoma 
lusitanicum 
 

Répteis FA 1259. Lacerta schreiberi 

FA 1220. Emys orbicularis 

FA 1259. Lacerta schreiberi 

FA 1221. Mauremys leprosa 

Aves AV A083. Accipiter nisus [n.e.] 

AV A255. Anthus campestris Aumento da utilização de agro-
químicos AV A133. Burhinus oedicnemus 

AV A243. Calandrella brachydactyla 
 

AV A031. Ciconia ciconia Utilização de adubos, pesticidas e 
herbicidas nas zonas de 
alimentação (…) 

AV A080. Circaetus gallicus  Aumento da utilização de agro-
químicos AV A103. Falco peregrinus 

AV A245. Galerida theklae 

AV Passeriformes migradores de 
matos e bosques 

AV A346. Pyrrhocorax pyrrhocorax 

AV A128. Tetrax tetrax 

Outros 

 
Áreas de dunas, plataformas litorais 
sobrelevadas, arribas e áreas 
adjacentes integradas em protecção 
parcial do tipo I 

 

Linhas de água, incluindo o leito, a 
margem e a respectiva faixa de 
protecção, brejos húmidos e 
charcos temporários 
mediterrânicos, isolados e em 
complexos, integrados em 
protecção parcial do tipo II 

 

Faixa de protecção de 50 metros 
aos charcos temporários 

 



mediterrânicos integrados em 
protecção complementar do tipo I 

 

3.1.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

8 1 2 7 2 4 11 3 

 

3.1.3- Orientações RN2000:  

Condicionar uso de agroquímicos/ adoptar técnicas alternativas 

Condicionar uso de agro-químicos/ adoptar técnicas alternativas em 
áreas contíguas ao habitat 

 

3.1.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º a) A conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna mais 
relevantes, especialmente os de interesse comunitário listados em legislação 
específica 

 

Art. 7º d) O desenvolvimento de práticas, agrícolas e florestais, compatíveis com a 
conservação dos valores naturais em presença, por exemplo, a agricultura biológica e 
a produção integrada 

 

Art. 7º r) A divulgação das boas práticas de gestão e dos resultados das parcerias  

Art. 45º 1 a) Enquadrar o uso agrícola de forma a permitir o aproveitamento o seu 
potencial produtivo, respeitando os objectivos de conservação da natureza 

 

Art. 45º 1 b) Assegurar a manutenção da biodiversidade 
PRM 

45º 1 c) Garantir a preservação dos recursos solo e água PRM 

45º 1 d) Incentivar a aplicação de boas práticas agrícolas PRM 

Art. 45º 1 e) Incentivar uma actividade agrícola ambientalmente sustentável PRM 

Art. 45 2 b) A implantação e gestão de um sistema de monitorização da composição 
química do solo, o qual será alvo de protocolo envolvendo as entidades com jurisdição 
na matéria 

PRM 

Art. 45º 2 c) A divulgação, com periodicidade anual, das condições específicas a 
respeitar na prática da fertilização e protecção fitossanitária para as diversas culturas 
na área do 
Perímetro de Rega do Mira, estabelecidas pelas entidades competentes para o efeito 

PRM 

Art. 46º 3 a) Os impactes negativos significativos da actividade agrícola no meio 
envolvente devem ser evitado 

PRM 

Art. 46º 13 As empresas agro -pecuárias do Perímetro de Rega do Mira, em 
articulação com a Associação de Beneficiários do Mira, devem promover/desenvolver 
acções de conservação da natureza designadamente nas áreas onde ocorrem 
charcos temporários, com a colaboração do ICNB, I. P 

PRM 

 

3.1.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 4. 1. 1 Identificação de todas as possíveis fontes de poluição Menor 

AF. 5. 1. 3 Compatibilidade de política de conservação com produção agrícola 
comercial sustentável e minimizadora de impacto ambiental 

Recom. 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção Recom. 

AF. 5. 1. 6 Acções para favorecer habitats e aumentar biodiversidade na unidade de Recom. 



produção 

CB. 5. 1. 1 Programação da aplicação de fertilizantes e matéria orgânica para 
optimizar a sua eficácia e/ou utilização pela cultura 

Menor 

CB. 5. 3 Registo de todas as aplicações de fertilizantes ao solo e foliares, orgânicos 
e inorgânicos incluindo: a parcela, pomar ou estufa; a data; o tipo de fertilizante; a 
quantidade; o método de aplicação; o operador 

Menor 

CB. 5. 4. 1 Equipamento de aplicação de fertilizantes conservado em boas condições 
e verificado anualmente 

Menor 

CB. 5. 7 Fertilizantes inorgânicos acompanhados por informação quanto ao seu 
conteúdo em nutrientes e conteúdo químico, incluindo metais pesados 

Menor/ 
Recom. 

 

3.1.6- PC&CC LEAF: 

We use soil-mapping techniques CFP Ref 2.3 

We establish tramlines and drill accurately to ensure uniformity in applications of fertiliser and 
pesticides. 

We are or we use a qualified person for our crop nutrition advice. CFP Ref 2.1 

Our operators / contractors are trained in accurate application techniques of nutrients. CFP Ref 
2.11 

We have a Nutrient Management Plan - this is integrated with the Manure Management Plan. 
CFP Ref 2.2 

We regularly analyse the soil nutrient and pH value of the soil.  

We use nutrient balance sheets as part of our Nutrient Management Plan. 

We ensure that the soil is kept at optimum pH. 

We ensure that applications of organic and inorganic fertilisers are targeted. 

We ensure that timings of applications are suitable to minimise impact on the environment and 
any nutrient loss 

We match the rate of application to the plants requirements and growth stage. 

We avoid unrealistic yield and quality projections which lead to overuse of Nitrogen. 

We measure our nitrogen efficiency per tonne of crop R Ref 2.13 

We take steps to estimate soil nitrogen supply to the growing crop. CFP Ref 2.6 

We choose quality fertiliser. 

We regularly maintain, calibrate and check all application machinery for rate and evenness of 
spread for each operation. CFP Ref 4.5 

We consider altering application rates in response to in-field variations of soil status. 

We consider precision farming technology. 

We take measures to prevent drinking, ground and surface water contamination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Condicionar uso de agroquímicos… 
Coondicionar (…) contíguas… 
Art. 7º a) 
Art. 7º d) 
Art. 7º r) 
Art. 45º 1 a) 
Art. 45º 1 b) 
Art. 45º 1 c) 
Art. 45º 1 d) 
46º 3 a)  
46º 13 
AF. 4. 1. 1 
AF. 5. 1. 3 
AF. 5. 1. 5 
AF. 5. 1. 6 
CB. 5. 1. 1 
We have a Nutrient Management 
Plan… 
We regularly maintain, calibrate 
and … 
We take measures to prevent… 

CB. 5. 3 
CB. 5. 4 
CB. 5. 7 
We use soil-mapping techniques 
We establish tramlines and drill… 
We are or we use… 
Our operators / contractors are 
trained… 
We regularly analyse the soil… 
We use nutrient balance sheets… 
We ensure that applications… 
We ensure that timings… 
We match the rate of application… 
We avoid unrealistic yield… 
We measure our nitrogen efficiency… 
We choose quality fertilizer 
We regularly maintain, calibrate and 
check… 
We consider altering application 
rates… 
We consider precision farming… 

Exclusivo   

 

3.1.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 2 0 0 0 

GLOBALGAP 5 0 3 0 

LEAF 3 0 15 0 

POPNSACV 0 0 0 0 

 

 

3.2- Aplicação de fertilizantes orgânicos: 

3.2.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a região 
crítica 

Habitats HAB 6410. Pradarias com Molinia 
em solos calcários, turfosos e 
argilo-limosos (Molinion caeruleae)     

Eutrofização da água a montante 

HAB 1150. Lagunas costeiras * Poluição por efluentes urbanos, 
agrícolas e industriais não tratados 

HAB 1410. Prados salgados 
mediterrânicos (Juncetalia maritimi)  

Poluição por efluentes domésticos, 
agrícolas e industriais 

HAB 3110. Águas oligotróficas 
muito pouco mineralizadas das 
planícies arenosas (Littorelletalia 
uniflorae)        

Eutrofização provocada pela 
acumulação de nutrientes 
Poluição por efluentes não tratados 
de origem urbana, turística, agrícola 
ou ambiental 

HAB 3120. Águas oligotróficas Eutrofização provocada pela 



muito pouco mineralizadas em 
solos geralmente arenosos do oeste 
mediterrânico com Isoëtes spp. 

acumulação de nutrientes 
provenientes de actividades 
agrícolas e agro-industriais 

HAB 3170 Charcos temporários 
mediterrânicos * 

HAB 3260. Cursos de água dos 
pisos basal a montano com 
vegetação da Ranunculion fluitantis 
e da Callitricho-Batrachion         
 

Eutrofização da água 

HAB 3290. Cursos de água 
mediterrânicos intermitentes da 
Paspalo-Agrostidion  
 

Agricultura intensiva 

FL 1743. Plantago almogravensis 
 

Actividade agrícola, administração 
de agro-químicos através dos 
sistemas de rega e por percolação 
nos campos agrícolas adjacentes 
(…) 

Fauna Invertebrados FA 1044. Coenagrion mercuriale  

FA 1065. Euphydryas aurinia Utilização excessiva de produtos 
químicos 

Mamíferos FA 1310. Miniopterus schreibersi Poluição resultante da 
intensificação da utilização de 
produtos químicos na agricultura, 
pecuária e silvicultura, 
nomeadamente pesticidas e 
fertilizantes 

FA 1307. Myotis blythii 

FA 1324. Myotis myotis 

FA 1304. Rhinolophus 
ferrumequinum 

FA 1303. Rhinolophus hipposideros 

FA 1302. Rhinolophus mehelyi 

FA 1355. Lutra lutra 
 

Intensificação da utilização de 
pesticidas e fertilizantes na 
agricultura 

Peixes FA 1103. Alosa fallax 
 

(…) fontes de poluição difusa 
devidas à intensificação da 
utilização de pesticidas e 
fertilizantes na agricultura 

FA 1128. Chondrostoma 
lusitanicum 
 

Répteis FA 1259. Lacerta schreiberi 

FA 1220. Emys orbicularis 

FA 1259. Lacerta schreiberi 

FA 1221. Mauremys leprosa 

Aves AV A083. Accipiter nisus [n.e.] 

AV A255. Anthus campestris Aumento da utilização de agro-
químicos AV A133. Burhinus oedicnemus 

AV A243. Calandrella brachydactyla 
 

AV A031. Ciconia ciconia Utilização de adubos, pesticidas e 
herbicidas nas zonas de 
alimentação (…) 

AV A080. Circaetus gallicus  Aumento da utilização de agro-
químicos AV A103. Falco peregrinus 

AV A245. Galerida theklae 

AV Passeriformes migradores de 
matos e bosques 

AV A346. Pyrrhocorax pyrrhocorax 

AV A128. Tetrax tetrax 

Outros 

 
Áreas de dunas, plataformas litorais 

 



sobrelevadas, arribas e áreas 
adjacentes integradas em protecção 
parcial do tipo I 

Linhas de água, incluindo o leito, a 
margem e a respectiva faixa de 
protecção, brejos húmidos e 
charcos temporários 
mediterrânicos, isolados e em 
complexos, integrados em 
protecção parcial do tipo II 

 

Faixa de protecção de 50 metros 
aos charcos temporários 
mediterrânicos integrados em 
protecção complementar do tipo I 

 

 

3.2.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

8 1 2 7 2 4 11 3 

 

3.2.3- Orientações RN2000:  

Condicionar uso de agroquímicos/ adoptar técnicas alternativas 

Condicionar uso de agro-químicos/ adoptar técnicas alternativas em 
áreas contíguas ao habitat 

 

3.2.4- Normas POPSACV: 

Art. 7º a) A conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna mais 
relevantes, especialmente os de interesse comunitário listados em legislação 
específica 

 

Art. 7º d) O desenvolvimento de práticas, agrícolas e florestais, compatíveis com a 
conservação dos valores naturais em presença, por exemplo, a agricultura biológica e 
a produção integrada 

 

Art. 7º r) A divulgação das boas práticas de gestão e dos resultados das parcerias  

Art. 9º 1 n) [Condicionada(s)] A deposição de lamas em solos agrícolas  

Art. 45º 1 a) Enquadrar o uso agrícola de forma a permitir o aproveitamento o seu 
potencial produtivo, respeitando os objectivos de conservação da natureza 

 

Art. 45º 1 b) Assegurar a manutenção da biodiversidade 
PRM 

45º 1 c) Garantir a preservação dos recursos solo e água PRM 

45º 1 d) Incentivar a aplicação de boas práticas agrícolas PRM 

Art. 45º 1 e) Incentivar uma actividade agrícola ambientalmente sustentável PRM 

Art. 45 2 b) A implantação e gestão de um sistema de monitorização da composição 
química do solo, o qual será alvo de protocolo envolvendo as entidades com jurisdição 
na matéria 

PRM 

Art. 45º 2 c) A divulgação, com periodicidade anual, das condições específicas a 
respeitar na prática da fertilização e protecção fitossanitária para as diversas culturas 
na área do 
Perímetro de Rega do Mira, estabelecidas pelas entidades competentes para o efeito 

PRM 

Art. 46º 3 a) Os impactes negativos significativos da actividade agrícola no meio 
envolvente devem ser evitados 

PRM 



Art. 46º 13 As empresas agro -pecuárias do Perímetro de Rega do Mira, em 
articulação com a Associação de Beneficiários do Mira, devem promover/desenvolver 
acções de conservação da natureza designadamente nas áreas onde ocorrem 
charcos temporários, com a colaboração do ICNB, I. P 

PRM 

 

3.2.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 4. 1. 1 Identificação de todas as possíveis fontes de poluição Menor 

AF. 5. 1. 3 Compatibilidade de política de conservação com produção agrícola 
comercial sustentável e minimizadora de impacto ambiental 

Recom. 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção Recom. 

AF. 5. 1. 6 Acções para favorecer habitats e aumentar biodiversidade na unidade de 
produção 

Recom. 

CB. 5. 1. 1 Programação da aplicação de fertilizantes e matéria orgânica para 
optimizar a sua eficácia e/ou utilização pela cultura 

Menor 

CB. 5. 3 Registo de todas as aplicações de fertilizantes ao solo e foliares, orgânicos 
e inorgânicos incluindo: a parcela, pomar ou estufa; a data; o tipo de fertilizante; a 
quantidade; o método de aplicação; o operador 

Menor 

CB. 5. 4. 1 Equipamento de aplicação de fertilizantes conservado em boas condições 
e verificado anualmente 

Menor 

CB. 5. 6. 1 Não utilização de lamas urbanas ou domésticas Maior 

CB. 5. 6. 2 Avaliação do risco da utilização de fertilizantes orgânicos antes da sua 
utilização 

Menor 

CB. 5. 6. 3 Avaliação da quantidade de nutrientes fornecida pelos fertilizantes 
orgânicos 

Recom. 

CB. 5. 7 Fertilizantes inorgânicos acompanhados por informação quanto ao seu 
conteúdo em nutrientes e conteúdo químico, incluindo metais pesados 

Menor/ 
Recom. 

 

3.2.6- PC&CC LEAF: 

We use soil-mapping techniques CFP Ref 2.3 

We establish tramlines and drill accurately to ensure uniformity in applications of fertiliser and 
pesticides. 

We are or we use a qualified person for our crop nutrition advice. CFP Ref 2.1 

Our operators / contractors are trained in accurate application techniques of nutrients. CFP Ref 
2.11 

We have a Nutrient Management Plan - this is integrated with the Manure Management Plan. 
CFP Ref 2.2 

We regularly analyse the soil nutrient and pH value of the soil.  

We use nutrient balance sheets as part of our Nutrient Management Plan. 

We ensure that the soil is kept at optimum pH. 

We ensure that applications of organic and inorganic fertilisers are targeted. 

We ensure that timings of applications are suitable to minimise impact on the environment and 
any nutrient loss 

We match the rate of application to the plants requirements and growth stage. 

We avoid unrealistic yield and quality projections which lead to overuse of Nitrogen. 

We measure our nitrogen efficiency per tonne of crop R Ref 2.13 

We take steps to estimate soil nitrogen supply to the growing crop. CFP Ref 2.6 

We choose quality fertiliser. 

We regularly maintain, calibrate and check all application machinery for rate and evenness of 
spread for each operation. CFP Ref 4.5 

We consider altering application rates in response to in-field variations of soil status. 

We consider precision farming technology. 

We have a Manure Management Plan, integrated with the Nutrient Management Plan. CFP Ref 
4.3 

We ensure that we apply manure and slurry in the correct conditions to minimise pollution. 



We consider application techniques that reduce ammonia losses, e.g. trailing hoses, injectors 
and other best practice techniques 

We observe appropriate intervals prior to cutting or grazing land after applying manures and 
slurries. 

We compost manures and other household waste. 

If we use sewage sludge, domestic waste or composts, we comply with the appropriate 
regulations 

 

3.2.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Condicionar uso de agroquímicos… 
Coondicionar (…) contíguas… 
Art. 7º a) 
Art. 7º d) 
Art. 7º r) 
Art. 45º 1 a) 
Art. 45º 1 b) 
Art. 45º 1 c) 
Art. 45º 1 d) 
46º 3 a)  
46º 13 
AF. 4. 1. 1 
AF. 5. 1. 3 
AF. 5. 1. 5 
AF. 5. 1. 6 
CB. 5. 1. 1 
We have a Nutrient Management 
Plan… 
We regularly maintain, calibrate 
and … 
We take measures to prevent… 

CB. 5. 3 
CB. 5. 4 
CB. 5. 7 
We use soil-mapping techniques 
We establish tramlines and drill… 
We are or we use… 
Our operators / contractors are 
trained… 
We regularly analyse the soil… 
We use nutrient balance sheets… 
We ensure that applications… 
We ensure that timings… 
We match the rate of application… 
We avoid unrealistic yield… 
We measure our nitrogen efficiency… 
We choose quality fertilizer 
We regularly maintain, calibrate and 
check… 
We consider altering application 
rates… 
We consider precision farming… 

Exclusivo Art. 9º 1 n) 
We have a Manure Management 
Plan… 
If we use sewage sludge… 
 
 

CB. 5. 6. 1. 
CB. 5. 6. 2. 
CB. 5. 6. 3. 
We ensure that we apply manure… 
We consider application techniques… 
We observe appropriate intervals… 
We compost manures… 
 

 

3.3.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 2 0 0 0 

GLOBALGAP 5 0 3 3 

LEAF 3 2 15 4 

POPNSACV 9 1 0 0 

 

 

 

 

 



3.4- Rega:  

3.4.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a ponto 
região crítica 

Flora FL 1743. Plantago almogravensis 
 

Actividade agrícola, administração 
de agro-químicos através dos 
sistemas de rega e por percolação 
nos campos agrícolas adjacentes 
(…) 

Outros 

 Áreas de dunas, plataformas litorais sobrelevadas, arribas e áreas 
adjacentes integradas em protecção parcial do tipo I 

Linhas de água, incluindo o leito, a margem e a respectiva faixa de 
protecção, brejos húmidos e charcos temporários mediterrânicos, isolados 
e em complexos, integrados em protecção parcial do tipo II 

Faixa de protecção de 50 metros aos charcos temporários mediterrânicos 
integrados em protecção complementar do tipo I 

 

3.4.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

0 1 0 0 0 0 0 3 

 

3.4.3- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

específicas para este região crítica. 

3.4.4- Normas POPSACV: 

Art. 7º a) A conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna mais 
relevantes, especialmente os de interesse comunitário listados em legislação 
específica 

 

Art. 7º d) O desenvolvimento de práticas, agrícolas e florestais, compatíveis com a 
conservação dos valores naturais em presença, por exemplo, a agricultura biológica e 
a produção integrada 

 

Art. 7º r) A divulgação das boas práticas de gestão e dos resultados das parcerias  

Art. 45º 1 a) Enquadrar o uso agrícola de forma a permitir o aproveitamento o seu 
potencial produtivo, respeitando os objectivos de conservação da natureza 

 

Art. 45º 1 b) Assegurar a manutenção da biodiversidade 
PRM 

45º 1 c) Garantir a preservação dos recursos solo e água PRM 

45º 1 d) Incentivar a aplicação de boas práticas agrícolas PRM 

Art. 45º 1 e) Incentivar uma actividade agrícola ambientalmente sustentável PRM 

Art. 46º 3 a) Os impactes negativos significativos da actividade agrícola no meio 
envolvente devem ser evitados 

PRM 

Art. 46º 3 g) O atravessamento das linhas de água por equipamentos de rega só é 
permitido com recurso a passagens amovíveis, que devem ser retiradas no final da 
campanha de produção 

PRM 

Art. 46º 3 m) A drenagem dos terrenos nas parcelas agrícolas tem que ser compatível 
com a rede de drenagem primária e secundária definidas para o Perímetro de Rega 
do Mira, não podendo as valas ultrapassar 1,0 m de profundidade, salvo em casos 

PRM 



excepcionais em que é admitida outra profundidade, carecendo esta situação de 
autorização da entidade concessionária do Perímetro de Rega do Mira, com consulta 
ao ICNB, I. P., que deve responder no prazo de 20 dias úteis 

Art. 46º 12 Nas áreas do Perímetro de Rega do Mira abrangidas por área de 
protecção complementar do tipo I, que correspondem a faixas de protecção de 50 m 
relativamente a charcos temporários, para além do disposto no artigo 19.º, não são 
permitidas a drenagem, a mobilização do solo com destruição do imperme, o 
nivelamento e a desinfecção do solo, bem como a instalação de estufas e pomares 

PRM 

Art. 46º 13 As empresas agro -pecuárias do Perímetro de Rega do Mira, em 
articulação com a Associação de Beneficiários do Mira, devem promover/desenvolver 
acções de conservação da natureza designadamente nas áreas onde ocorrem 
charcos temporários, com a colaboração do ICNB, I. P 

PRM 

 

3.4.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 4. 1. 1 Identificação de todas as possíveis fontes de poluição Menor 

AF. 5. 1. 3 Compatibilidade de política de conservação com produção agrícola 
comercial sustentável e minimizadora de impacto ambiental 

Recom. 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção Recom. 

AF. 5. 1. 6 Acções para favorecer habitats e aumentar biodiversidade na unidade de 
produção 

Recom. 

CB. 6. 2. 1 Escolha do sistema de rega utilizado justificada relativamente à 
conservação dos recursos hídricos  

Menor 

CB. 6. 2. 2 Elaborado plano de gestão dos recursos hídricos que optimize a gestão 
da água e reduza os desperdícios 

Recom. 

CB. 6. 2. 3. Existem registos da água usada na rega / fertirrega Recom. 

CB. 6. 3. 1. Não são utilizadas águas residuais não tratadas para rega / fertirrega Maior 

CB. 6. 3. 2 Avaliação anual dos riscos de poluição da água de rega/ fertirrega Menor 

CB. 6. 3. 3. A água de rega é analisada com a frequência definida na avaliação de 
riscos 

Menor 

CB. 6. 3. 4. As análises são realizadas num laboratório adequado Recom. 

CB. 6. 3. 5. Foram tomadas medidas para corrigir resultados adversos Recom. 

 

3.4.6- PC&CC LEAF: 

We use soil-mapping techniques CFP Ref 2.3 

We consider precision farming technology 

We minimise the impact of our activities on air, water and soil 

We have completed a water management plan for the whole farm, including drawing up an 
action plan. CFP Ref 5.4 

We are aware of the legal requirements for on farm water use and protection 

We review our water management plan annually. CFP Ref 5.5 

All water pipes are mapped and water use accounted for 

We involve everyone on the farm in helping to identify water-saving ideas 

We save clean rainwater from the roofs as long as there is no health risk. 

We maintain existing drains and ensure they are free flowing. 

We manage drainage ditch clearance and cutting, to ensure water quality, appropriate levels 
and to encourage wildlife. 

We restrict the timing and frequency of water course management. CFP Ref 6.7 

We schedule irrigation. 

We adopt practices that optimise water infiltration. 

We monitor and record water quality, methods and rates of application and timing according to 
schedule and rainfall. 

We apply a fertigation strategy where appropriate. 

We consider the use of appropriate storage reservoirs. 

We manage our reservoirs with regard to water quality, safety and wildlife. 



We select irrigation methods for accuracy and placement. 

We measure our water efficiency of our crops. CFP Ref 5.7 

We are increasing our percentage of stored water from periods of natural rainfall abundance 
over direct abstraction and developing rainwater harvesting and water reuse opportunities on 
an annual basis. R Ref 5.9 

We take measures to prevent. 

 

3.4.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º a) 
Art. 7º d) 
Art. 7º r) 
Art. 45º 1 a) 
Art. 45º 1 b) 
Art. 45º 1 c) 
Art. 45º 1 d) 
Art. 45º 1 e) 
Art. 45 3 a) 
Art. 46º 3 m) 
Art. 46º 13 
AF. 4. 1. 1 
AF. 5. 1. 3. 
AF. 5. 1. 5. 
AF. 5. 1. 6. 
We consider precision… 
We minimise the impact… 
We adopt practices… 
We take measures to prevent… 

Art. 46º 3 g) 
Art. 46º 3 m) 
Art. 46º 12 
CB. 6. 2. 1. 
CB. 6. 2. 3. 
CB. 6. 3. 2 
CB. 6. 3. 3. 
CB. 6. 3. 4. 
CB. 6. 3. 5. 
We use soil-mapping… 
All water pipes are mapped… 
We manage drainage ditch… 
We monitor and record… 
We manage our reservoirs… 
We measure our water… 

Exclusivo CB. 6. 2. 2 
We have completed a water… 
We are aware of the legal… 
We review our water… 
We restrict the timing… 
We apply a fertigation… 
We select irrigation… 
We are increasing our 
percentage… 

CB. 6. 3. 1. 
We involve everyone… 
We save clean rainwater… 
We maintain existing drains… 
We schedule irrigation… 
We consider the use… 
 

 

3.4.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 4 1 6 1 

LEAF 4 7 6 5 

POPNSACV 11 0 3 0 

 

 

 

 

 

 



3.5- Gestão de resíduos: 

3.5.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Outros 

 Áreas de dunas, plataformas litorais sobrelevadas, arribas e áreas 
adjacentes integradas em protecção parcial do tipo I 

Linhas de água, incluindo o leito, a margem e a respectiva faixa de 
protecção, brejos húmidos e charcos temporários mediterrânicos, isolados 
e em complexos, integrados em protecção parcial do tipo II 

Faixa de protecção de 50 metros aos charcos temporários mediterrânicos 
integrados em protecção complementar do tipo I 

 

3.5.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

0 0 0 0 0 0 0 3 

 

3.5.3- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

específicas para esta região crítica. 

3.5.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º a) A conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna mais 
relevantes, especialmente os de interesse comunitário listados em legislação 
específica 

 

Art. 7º d) O desenvolvimento de práticas, agrícolas e florestais, compatíveis com a 
conservação dos valores naturais em presença, por exemplo, a agricultura biológica e 
a produção integrada 

 

Art. 7º r) A divulgação das boas práticas de gestão e dos resultados das parcerias  

Art. 7º s) Promover a recolha selectiva de resíduos e o seu encaminhamento para 
destino adequado, nos termos do regime geral dos resíduos, aprovado pelo Decreto –
Lei n.º 178/2006, de 5 Setembro, em cooperação com as entidades competentes, 
nomeadamente os municípios 

 

Art. 8º g) [Interdita] A descarga de águas residuais não tratadas ou de quaisquer 
efluentes não tratados, designadamente industriais, domésticos ou pecuários, de 
excedentes de pesticidas ou de caldas de pesticidas e de águas de lavagem com uso 
de detergentes, nos termos da legislação em vigor 
 

 

Art. 8º h) [Interdita] A instalação de aterros destinados a resíduos perigosos, não 
perigosos ou inertes ou qualquer outra unidade destinada ao armazenamento e 
tratamento de resíduos sólidos, com excepção da deposição de sedimentos não 
contaminados e das situações previstas no presente regulamento 

 

Art. 45º 1 a) Enquadrar o uso agrícola de forma a permitir o aproveitamento o seu 
potencial produtivo, respeitando os objectivos de conservação da natureza 

 

Art. 45º 1 b) Assegurar a manutenção da biodiversidade 
PRM 

45º 1 c) Garantir a preservação dos recursos solo e água PRM 

45º 1 d) Incentivar a aplicação de boas práticas agrícolas PRM 

Art. 45º 1 e) Incentivar uma actividade agrícola ambientalmente sustentável PRM 

Art. 46º 3 a) Os impactes negativos significativos da actividade agrícola no meio 
envolvente devem ser evitados 

PRM 



Art. 46º 3 b) A recolha e a concentração temporária na exploração agrícola dos 
resíduos decorrentes do processo produtivo, designadamente, materiais plásticos, 
pneus e óleos, até lhes ser dado um destino adequado 

 

PRM 

Art. 46º 3 c) recolha e a concentração temporária na exploração agrícola, utilizando 
para o efeito os espaços destinados ao armazenamento dos respectivos produtos e, 
posteriormente, proceder à sua entrega nos estabelecimentos de venda ou outros 
locais que venham a ser definidos para o efeito, de embalagens de produtos 
fitofarmacêuticos e dos excedentes dos mesmos, os quais devem ser mantidos na 
sua embalagem de origem 

PRM 

Art. 46º 13 As empresas agro -pecuárias do Perímetro de Rega do Mira, em 
articulação com a Associação de Beneficiários do Mira, devem promover/desenvolver 
acções de conservação da natureza designadamente nas áreas onde ocorrem 
charcos temporários, com a colaboração do ICNB, I. P 

PRM 

Art. 46 3 d) Os fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos devem estar armazenados 
em instalações resguardadas, secas, ventiladas, sem exposição directa ao sol, de 
piso impermeabilizado e situadas a mais de 10 m de linhas de água, valas, condutas 
de drenagem, poços, furos ou nascentes, excepto no caso de depósitos de fertirrega 
que tenham um sistema de protecção contra fugas 

PRM 

 

3.5.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 4. 1. 1 Identificação de todas as possíveis fontes de poluição Menor 

AF. 4. 2. 1 Plano de gestão de resíduos e compostagem dos resíduos orgânicos na 
unidade de produção 

Recom. 

AF. 4. 2. 2 Plano de gestão de resíduos implementado Recom. 

AF. 4. 2. 4 Número adequado de locais para colocação do lixo  

AF. 5. 1. 3 Compatibilidade de política de conservação com produção agrícola 
comercial sustentável e minimizadora de impacto ambiental 

Recom. 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção Recom. 

CB. 5. 5 Fertilizantes armazenados em locais: separados dos produtos 
fitofarmacêuticos; cobertos, limpos, secos; adequados à redução de riscos de 
contaminação de fontes de água e do meio ambiente 

Menor 

CB. 8. 7 Produtos farmacêuticos armazenados: de acordo com legislação em vigor; 
num local de estrutura sólida, seguro, adequado às temperaturas da região, 
resistente ao fogo, ventilado, bem iluminado, afastado de outros materiais e 
preparado para reter derrames; em prateleiras compostas por materiais não 
absorventes; com equipamentos adequados para medição e preparação das caldas; 
com equipamentos adequados para tratar de derrames acidentais; em local cujo 
acesso e chaves se limita a trabalhadores com formação adequada no 
manuseamento de produtos fitofarmacêuticos; na sua embalagem original; de modo 
a separar os produtos fitofarmacêuticos autorizados para as culturas da rotação dos 
outros produtos fitofarmacêuticos; de modo a não existirem produtos líquidos 
armazenados em prateleiras por cima dos produtos em pó 

Menor 

CB. 8. 9 Embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos: não são reutilizadas; são 
eliminadas de forma a evitar a sua exposição a pessoas e a contaminação do meio 
ambiente; eliminadas por um sistema oficial de recolha e eliminação de embalagens, 
quando disponível (com armazenamento de embalagens vazias de acordo com esse 
sistema); enxaguadas, sendo que a água de enxaguamento é adicionada ao 
depósito do equipamento de aplicação da calda; são guardadas em local seguro até 
à sua eliminação 

Menor 

 

3.5.6- PC&CC LEAF: 

We have a system in place to take action if produce is found to contain levels of residue above 
the MRL 



We comply with best practice in the storage of organic material such as slurry, silage and FYM. 
CFP Ref 7.4 

We have adequate safe holding capacity for FYM and slurry. CFP Ref 7.5 
We dispose of tank washings and surplus spray in accordance with local Groundwater 
Regulations 

We consider safety as a priority during the transport of pesticides, both concentrate and dilute 

We try to minimise washings by calculating precise quantities/using full cans 

We only use and store plant protection products that have approval. CFP Ref 3.19 
 

We have completed a waste minimisation process on the farm. CFP Ref 4.2 

We separate and store waste in bins or skips until further disposal and avoid leaking 
containers, pumps etc. 
 

We minimise the impact of our activities on air, water and soil. 
 

We have sufficient storage space for any by-products or potential pollutants. 
 

All our fixed fuel tanks are bunded. CFP Ref 4.4 
 

We ensure that by-products and wastes are disposed of without risk to water quality and the 
wider environment CFP Ref 4.6 
 

We operate on a reduce, reuse, recycle policy. 

We participate in local recycling schemes 

We recycle or dispose of our plastics in compliance with the law and best practice 

We comply with best practice with fallen stock 

We ensure chemical containers are labelled correctly and are not used for other purposes 

We have contacted the relevant authority for advice on the management of farm waste 

We return sealed chemical and drug containers to the manufacturer or to a licensed waste 
disposal contractor 

We buy goods that the supplier will accept the return of packaging and containers for recycling 
or disposal 

We maintain existing drains and ensure they are free flowing 

We consider the use of appropriate storage reservoirs 

We manage our reservoirs with regard to water quality, safety and wildlife 

We take measures to prevent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º a) 
Art. 7º d) 
Art. 7º r) 
Art. 45º 1 a) 
Art. 45º 1 b) 
Art. 45º 1 c) 
Art. 45º 1 d) 
Art. 45º 1 e) 
Art. 46º 3 a)  
Art. 46º 13 
AF. 4. 1. 1 
AF. 5. 1. 3 
AF. 5. 1. 5. 
We minimise the impact… 
We comply with best practice… 
We take measures to prevent… 

We have a system in place… 
We consider safety as a priority… 
We only use and store plant… 
We maintain existing drains… 
We recycle or dispose… 
We ensure that by-products… 
 

Exclusivo Art. 7º s) 
Art. 46º 3 b) 
Art. 46º 3 c) 
AF. 4. 2. 1 
AF. 4. 2. 2 
CB. 5. 5 
We have completed a waste… 
We have contacted the relevant… 
We operate on a reduce… 
We comply with best… 
We manage our reservoirs… 

Art. 8º g)  
Art. 8º h) 
Art. 46º 3 d) 
AF. 4. 2. 4. 
CB. 8. 5.* 
CB. 8. 7.* 
We have adequate safe… 
We try to minimise washings… 
We separate and store waste… 
We have sufficient storage… 
All our fixed fuel… 
We participate in local… 
We ensure chemical containers… 
We return sealed chemical… 
We buy goods… 
We consider the use… 

*Estes PC&CC são aqui classificados porque são o somatório de orientações específicas e 

exclusivas 

3.5.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 3 3 0 2 

LEAF 3 5 6 11 

POPNSACV 10 3 0 3 

 

3.6- Protecção das culturas: 

3.6.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaças associadas a região 
crítica 

Habitats HAB 6410. Pradarias com Molinia 
em solos calcários, turfosos e 
argilo-limosos (Molinion caeruleae)     

 

HAB 1150. Lagunas costeiras * Poluição por efluentes urbanos, 



agrícolas e industriais não tratados 

HAB 1410. Prados salgados 
mediterrânicos (Juncetalia maritimi)  

Poluição por efluentes domésticos, 
agrícolas e industriais 

HAB 3110. Águas oligotróficas 
muito pouco mineralizadas das 
planícies arenosas (Littorelletalia 
uniflorae)        

Poluição por efluentes não tratados 
de origem urbana, turística, agrícola 
ou ambiental 

HAB 3120. Águas oligotróficas 
muito pouco mineralizadas em 
solos geralmente arenosos do oeste 
mediterrânico com Isoëtes spp. 

 

HAB 3170 Charcos temporários 
mediterrânicos * 

HAB 3260. Cursos de água dos 
pisos basal a montano com 
vegetação da Ranunculion fluitantis 
e da Callitricho-Batrachion         
 

 

HAB 3290. Cursos de água 
mediterrânicos intermitentes da 
Paspalo-Agrostidion  
 

Agricultura intensiva 

Flora FL 1743. Plantago almogravensis 
 

Actividade agrícola, administração 
de agro-químicos através dos 
sistemas de rega e por percolação 
nos campos agrícolas adjacentes 
(…) 

Fauna Invertebrados FA 1044. Coenagrion mercuriale  

FA 1065. Euphydryas aurinia Utilização excessiva de produtos 
químicos 

Mamíferos FA 1310. Miniopterus schreibersi Poluição resultante da 
intensificação da utilização de 
produtos químicos na agricultura, 
pecuária e silvicultura, 
nomeadamente pesticidas e 
fertilizantes 

FA 1307. Myotis blythii 

FA 1324. Myotis myotis 

FA 1304. Rhinolophus 
ferrumequinum 

FA 1303. Rhinolophus hipposideros 

FA 1302. Rhinolophus mehelyi 

FA 1355. Lutra lutra 
 

Intensificação da utilização de 
pesticidas e fertilizantes na 
agricultura 

Peixes FA 1103. Alosa fallax 
 

(…) fontes de poluição difusa 
devidas à intensificação da 
utilização de pesticidas e 
fertilizantes na agricultura 

FA 1128. Chondrostoma 
lusitanicum 
 

Répteis FA 1259. Lacerta schreiberi 

FA 1220. Emys orbicularis 

FA 1259. Lacerta schreiberi 

FA 1221. Mauremys leprosa 

Aves AV A083. Accipiter nisus [n.e.] 

AV A255. Anthus campestris Aumento da utilização de agro-
químicos AV A133. Burhinus oedicnemus 

AV A243. Calandrella brachydactyla 
 

AV A031. Ciconia ciconia Utilização de adubos, pesticidas e 
herbicidas nas zonas de 
alimentação (…) 

AV A080. Circaetus gallicus  Aumento da utilização de agro-
químicos AV A103. Falco peregrinus 



AV A245. Galerida theklae 

AV Passeriformes migradores de 
matos e bosques 

AV A346. Pyrrhocorax pyrrhocorax 

AV A128. Tetrax tetrax 

Outros 

 
Áreas de dunas, plataformas litorais 
sobrelevadas, arribas e áreas 
adjacentes integradas em protecção 
parcial do tipo I 

 

Linhas de água, incluindo o leito, a 
margem e a respectiva faixa de 
protecção, brejos húmidos e 
charcos temporários 
mediterrânicos, isolados e em 
complexos, integrados em 
protecção parcial do tipo II 

 

Faixa de protecção de 50 metros 
aos charcos temporários 
mediterrânicos integrados em 
protecção complementar do tipo I 

 

 

3.6.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

8 1 2 7 2 4 11 3 

 

3.6.3- Orientações RN2000:  

Condicionar uso de agroquímicos/ adoptar técnicas alternativas 

Condicionar uso de agro-químicos/ adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas ao 
habitat 

 

3.6.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º a) A conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna mais 
relevantes, especialmente os de interesse comunitário listados em legislação 
específica 

 

Art. 7º d) O desenvolvimento de práticas, agrícolas e florestais, compatíveis com a 
conservação dos valores naturais em presença, por exemplo, a agricultura biológica e 
a produção integrada 

 

Art. 7º r) A divulgação das boas práticas de gestão e dos resultados das parcerias  

Art. 45º 1 a) Enquadrar o uso agrícola de forma a permitir o aproveitamento o seu 
potencial produtivo, respeitando os objectivos de conservação da natureza 

 

Art. 45º 1 b) Assegurar a manutenção da biodiversidade 
PRM 

45º 1 c) Garantir a preservação dos recursos solo e água PRM 

45º 1 d) Incentivar a aplicação de boas práticas agrícolas PRM 

Art. 45º 1 e) Incentivar uma actividade agrícola ambientalmente sustentável PRM 

Art. 45º 2 c) A divulgação, com periodicidade anual, das condições específicas a 
respeitar na prática da fertilização e protecção fitossanitária para as diversas culturas 
na área do 

PRM 



Perímetro de Rega do Mira, estabelecidas pelas entidades competentes para o efeito 

Art. 46º 3 a) Os impactes negativos significativos da actividade agrícola no meio 
envolvente devem ser evitados 

PRM 

Art. 46º 3 n) A desinfecção química do solo restringe -se a situações de excepção por 
ausência fundamentada de alternativa técnica, comprovada anualmente pela 
Autoridade Fitossanitária 
Nacional ou demais entidades competentes tendo em conta os resultados de 
monitorização de qualidade da água e carece de parecer anual do ICNB, I. P., 
mediante a apresentação de um plano de utilização da exploração 

PRM 

Art. 46º 12 Nas áreas do Perímetro de Rega do Mira abrangidas por área de 
protecção complementar do tipo I, que correspondem a faixas de protecção de 50 m 
relativamente a charcos temporários, para além do disposto no artigo 19.º, não são 
permitidas a drenagem, a mobilização do solo com destruição do imperme, o 
nivelamento e a desinfecção do solo, bem como a instalação de estufas e pomares 

PRM 

Art. 46º 13 As empresas agro -pecuárias do Perímetro de Rega do Mira, em 
articulação com a Associação de Beneficiários do Mira, devem promover/desenvolver 
acções de conservação da natureza designadamente nas áreas onde ocorrem 
charcos temporários, com a colaboração do ICNB, I. P 

PRM 

 

3.6.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 5. 1. 3 Compatibilidade de política de conservação com produção agrícola 
comercial sustentável e minimizadora de impacto ambiental 

Recom. 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção Recom. 

AF. 5. 1. 6 Acções para favorecer habitats e aumentar biodiversidade na unidade de 
produção 

Recom. 

CB. 7. 2 CB. 7. 3 CB. 7. 4 O produtor consegue evidenciar a implementação de pelo 
menos uma técnica incluída em cada uma das categorias «Prevenção», 
«Observação e monitorização» e «Intervenção» 

Menor 

CB. 7. 5 Protecção da cultura adequada com o uso mínimo de produtos 
fitofarmacêuticos 

Menor 

CB. 8. 1. 1 Produto farmacêutico aplicado é o mais adequado para o inimigo a 
combater, como indicado no rótulo do produto 

Maior 

CB. 8. 1. 2 Produtores utilizam apenas produtos fitofarmacêuticos homologados para 
essa cultura 

Maior 

CB. 8. 1. 5 Produtos fitofarmacêuticos proibidos na União Europeia não são 
utilizados nas culturas destinadas à venda na EU 

Maior 

CB. 8. 2 Registo de todas as aplicações e produtos fitofarmacêuticos, incluindo: 
nome e/ou a variedade da cultura; local e data de aplicação; nome comercial do 
produto; nome do operador; justificação para a sua aplicação; autorização técnica 
para a sua aplicação; informação sobre quantidades aplicadas; máquinas utilizadas; 
Intervalo de Segurança 

Maior/ 
Menor 

CB. 8. 3. 1 Respeito pelos Intervalos de Segurança Maior 

CB. 8. 4. 1 Equipamento de aplicação de produtos fitofarmacêuticos conservado em 
boas condições e verificado anualmente para assegurar uma aplicação correcta e 
precisa 

Menor 

CB. 8. 4. 3 Procedimentos  para a preparação das caldas de produtos 
fitofarmacêuticos seguidos conforme indicado no rótulo 

Menor 

 

3.6.6- PC&CC LEAF: 

We establish tramlines and drill accurately to ensure uniformity in applications of fertiliser and 
pesticides 

We have a planned and documented crop protection policy. CFP Ref 3.1 

Our crop protection advice is based on recommendations from a qualified adviser. CFP Ref 
3.14 



Where crop protection chemicals are used, we have a system for monitoring and recording. 
CFP Ref 3.3 

We consider the environmental impact of all crop protection practices, including chemical, 
mechanical and cultural. CFP Ref 3.6 

We use the appropriate rate of pesticide for the growing conditions, levels of infestation and 
type of pesticide. CFP Ref 3.7 

We develop strategies to avoid pest resistance to herbicides, fungicides, and insecticides. CFP 
Ref 3.2 

We consider potential interactions between different crop inputs 

We have a system in place to take action if produce is found to contain levels of residue above 
the MRL 

We use seed treatments that are appropriate for expected pest and disease incidence to 
minimise environmental effect 

We carry out a regular programme of crop walking. 

We record the justification of use for crop protection practices. CFP Ref 3.4 

We take precautions to ensure pesticide use is limited to the area in which it is required. CFP 
Ref 3.10 

We monitor local weather conditions and relate likelihood of disease to these factors. 

We consult warnings and fact sheets from local research and advisory organisations to assess 
disease risk. 

We use selective rather than broad spectrum products where possible and practical. 

We consider prophylactic applications only when they can be justified. 

We use economic thresholds for spraying decisions. 

We map heavy or recurrent infestations for patch spraying. 

We control noxious weeds through careful targeted applications. 

We use biological control and other husbandry techniques. 

We monitor pest levels and base control on thresholds. 

We ensure that steps are taken to protect operator, human, wildlife and pet safety 

We use pesticides at the correct rate, timing, etc for safe use. CFP Ref 3.20 

We consider the most appropriate machinery and nozzles for our operation. 

We check and calibrate application equipment on a regular basis to ensure accurate and 
targeted applications. 

We avoid application drift reaching sensitive sites e.g. field margins, hedgerows, water 
courses, neighbours land. 

We carry out Local Environmental Risk Assessments for Pesticides. 

We consider safety as a priority during the transport of pesticides, both concentrate and dilute. 

We record all pesticide applications. CFP Ref 3.17 

We only use and store plant protection products that have approval. CFP Ref 3.19 

We minimise the impact of our activities on air, water and soil. 

We take measures to prevent 

 

3.6.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Condicionar uso de agroquímicos… 
Condicionar uso (…) contíguas… 
Art. 7º a) 
Art. 7º d) 
Art. 7º r) 
Art. 45º 1 a) 
Art. 45º 1 b) 
Art. 45º 1 c) 
Art. 45º 1 d) 
Art. 45º 1 e) 
Art. 45º 2 c) 
Art. 46º 3 a)  
Art. 46º 13 
AF. 4. 1. 1 

Art. 46º 12  
CB. 8. 1. 1 
CB. 8. 1. 2 
CB. 8. 1. 5 
CB. 8. 2* 
We establish tramlines and drill… 
Our crop protection advice… 
We have a system in place… 
We record the justification… 
We use seed treatments… 
We use biological control… 
We consider safety as a priority… 
We record all pesticide… 
We only use and store plant… 



AF. 5. 1. 3 
AF. 5. 1. 5. 
AF. 5. 1. 6. 
Where crop protection chemicals… 
We consider the environmental… 
We minimise the impact… 
We carry out Local… 
We take measures to prevent… 

We monitor pest levels… 
We avoid application drift… 
 

Exclusivo CB. 7. 2 
CB. 7. 3 
CB. 7. 4 
CB. 7. 5 
We have a planned and… 
We ensure that steps are taken… 
We consider prophylactic… 

Art. 46º 3 n) 
CB. 8. 3. 1 
CB. 8. 4. 1 
CB. 8. 4. 3 
We use the appropriate rate… 
We develop strategies to avoid… 
We consider potential interactions… 
We carry out a regular… 
We take precautions… 
We monitor local weather conditions… 
We use selective rather… 
We consult warnings and fact… 
We use economic… 
We map heavy or recurrent… 
We control noxious weeds… 
We use pesticides at the correct rate… 
We consider the most appropriate… 
We check and calibrate application… 
 

 

3.6.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 2 0 0 0 

GLOBALGAP 4 4 4 3 

LEAF 5 3 11 14 

POPNSACV 11 0 0 1 

 

 

 

3.7- Eficiência energética: 

 

3.7.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Não há valores associados a ameaças relativas a esta região crítica 

 

3.7.2- Valores directamente associados: 

Não há valores associados a ameaças relativas a esta região crítica 

 

3.7.3- Orientações RN2000:  



Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNCVSA 

relativas para esta região crítica 

3.7.4- Normas POPNSACV: 

Art. 45º 1 e) Incentivar uma actividade agrícola ambientalmente sustentável PRM 

 

3.7.5- PC&CC GLOBALGAP: 

Não há medidas de gestão presentes nos PC&CC GLOBALGAP relativas a esta região crítica 

3.7.6- PC&CC LEAF: 

We minimise the impact of our activities on air, water and soil 

We reduce energy use by avoiding unnecessary cultivations and applications on the land 

We avoid wasting energy by ensuring good housekeeping and planning of operations 

When purchasing new equipment or establishing new buildings we look for water and energy 
efficient products/designs. R Ref 5.6 

We operate a regular programme of maintenance and repairs on all buildings, vehicles and 
equipment. 

 

3.7.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 45º 1 e) 
We minimise the impact… 

 

Exclusivo  We reduce energy use… 
We avoid wasting energy… 
When purchasing new… 
We operate a regular programme… 

 

3.7.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 0 0 0 

LEAF 1 0 0 4 

POPNSACV 1 0 0 0 

 

 

4- GRUPO: CONHECIMENTO, PLANIFICAÇÃO, MONITORIZAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E 

REGISTO 

Inclui as acções que possibilitam e comprovam o conhecimento e utilização das melhores 

práticas e técnicas agrícolas 

4.1- Planificação: 

4.1.1- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

relativas a esta região crítica 



4.1.2- Normas POPNSACV: 

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

relativas a esta região crítica 

4.1.3- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 2. 2. 1 Avaliação de risco para novos locais agrícolas Maior 

AF. 2. 2. 2 Plano de gestão para minimização dos riscos Menor 

AF. 4. 2. 1 Plano de gestão de resíduos e compostagem dos resíduos orgânicos na 
unidade de produção 

Recom. 

AF. 5. 1. 1 Plano de conservação e gestão da vida selvagem Menor 

AF. 5. 1. 2 Consideração da melhoria do ambiente da comunidade local, da flora e da 
fauna 

Recom. 

CB. 6. 2. 2 Elaborado plano de gestão dos recursos hídricos que optimize a gestão 
da água e reduza os desperdícios 

Recom. 

 

4.1.4- PC&CC LEAF: 

We have documented our farm Environmental Policy CFP Ref 1.4 

We have a documented plan setting out our short and long term environmental objectives. CFP 
Ref 1.5 

As part of the plan we have targets set to improve and enhance the environment. CFP Ref 1.6 

We carry out an annual review and update of the farms environment policy and plan. CFP Ref 
1.7 

We have a Nutrient Management Plan - this is integrated with the Manure Management Plan. 
CFP Ref 2.2 

We have a Manure Management Plan, integrated with the Nutrient Management Plan. CFP Ref 
4.3 

We have a planned and documented crop protection policy. CFP Ref 3.1 

We have completed a water management plan for the whole farm, including drawing up an 
action plan. CFP Ref 5.4 

We take account and analyse our water efficiency measurements, justify any change and plan 
to implement practices to improve water efficiency. CFP Ref 5.8 

We have a Whole Farm Conservation plan, based on the audit. CFP Ref 6.2 

Our Whole Farm Conservation Plan is an integral part of our farming system. CFP Ref 6.3 

We have developed a Biodiversity Action Plan (BAP). 

Our staff are involved in planning and implementing improvements to habitats and landscape 
features. CFP Ref 6.20 

 

4.1.5- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo We have completed a water… 
AF. 5. 1. 2 

AF. 2. 2. 1 
AF. 4. 2. 1 
We have a Nutrient Management… 
We have a Manure Management… 
We have a planned and documented… 
We take account and… 

Exclusivo CB. 6. 2. 2 
We have documented our farm… 
As part of the plan… 
We carry out an annual… 
We have a Whole Farm… 
We have developed… 

AF. 2. 2. 2 
AF. 5. 1. 1 
Our Whole Farm Conservation… 
Our staff are involved in planning 

 



4.1.6- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 1 1 2 2 

LEAF 1 5 4 2 

POPNSACV 0 0 0 0 

 

4.2- Avaliação/ Monitorização do estado de determinados recursos: 

4.2.1- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

relativas a esta região crítica 

4.2.2- Normas POPNSACV: 

Art. 7º p) A investigação científica, a avaliação do estado de conservação dos valores 
naturais e a monitorização dos processos hidrológicos, sedimentares, ecológicos e 
sócio -económicos mais relevantes no contexto do território do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, designadamente através da criação de 
condições para a recepção e trabalho de técnicos e investigadores 

 

Art. 7º q) A recolha de informação sistematizada e a elaboração de uma base de 
dados sobre os recursos genéticos animais e vegetais existentes no território do 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

 

Art. 45º 2 a) A implantação e gestão de um sistema de monitorização da qualidade da 
água que permita dispor de informação relativa à composição físico -química e 
microbiológica da água, indispensável para a gestão agrícola e protecção dos valores 
naturais, o qual será alvo de um protocolo de colaboração envolvendo as entidades 
com jurisdição na matéria 

PRM 

Art. 45 2 b) A implantação e gestão de um sistema de monitorização da composição 
química do solo, o qual será alvo de protocolo envolvendo as entidades com jurisdição 
na matéria 

PRM 

Art. 46º 12 Para as áreas de valor natural elevado e excepcional deve ser 

estabelecido um programa de gestão e monitorização da biodiversidade, incluindo a 

avaliação do impacte do pastoreio, com base em indicadores biológicos adequados, 

que deve ser objecto de um protocolo de colaboração envolvendo as entidades com 

jurisdição na área do Perímetro de Rega do Mira 

PRM 

 

4.2.3- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 2. 2. 1 Avaliação de risco para novos locais agrícolas Maior 

AF. 5. 1. 4 Avaliação de base da diversidade da fauna e da flora Recom. 

CB. 5. 6. 2 Avaliação do risco da utilização de fertilizantes orgânicos ante da sua 
utilização 

Menor 

CB. 6. 3. 2 Avaliação anual dos riscos de poluição da água de rega/ fertirrega Menor 

CB. 6. 3. 3 Água de rega analisada com a frequência definida na avaliação de riscos Menor 

FV. 3. 1. 1 A análise feita de acordo com a avaliação de riscos (CB.6.3.2) inclui os 
contaminantes microbiológicos 

Menor 

 

 



4.2.4- PC&CC LEAF: 

We take account of the broad characteristics of our site for cropping suitability and enterprise 
mix 

We assess field conditions prior to operations being carried out to ensure timeliness, correct 
conditions and the most appropriate equipment and techniques are used CFP Ref 2.8 

We identify and map all areas prone to erosion and take remedial action to avoid problems 

We are aware of soils and crops prone to trace element deficiencies. CFP Ref 2.5 

We regularly analyse the soil nutrient and pH value of the soil.  

We take steps to estimate soil nitrogen supply to the growing crop 

We consider altering application rates in response to in-field variations of soil status 

We consider the environmental impact of all crop protection practices, including chemical, 
mechanical and cultural. CFP Ref 3.6 

We monitor local weather conditions and relate likelihood of disease to these factors 

We consult warnings and fact sheets from local research and advisory organisations to assess 
disease risk 

We assess weed seed bank history and target management accordingly 

We monitor pest levels and base control on thresholds 

We check and calibrate application equipment on a regular basis to ensure accurate and 
targeted applications 

We carry out Local Environmental Risk Assessments for Pesticides 

We have identified and documented all potential pollutants on the farm 

We carry out an annual energy efficiency audit on the farm 

We monitor energy consumption including heating use and costs 

We check all areas vulnerable to pollution, e.g. watercourses, leaking or damaged troughs 

We are aware of any groundwater protection zones on the farm 

We have maps of all the drainage schemes for our fields and yards 

We visually monitor and record the quality of ditches and watercourses around our farm 

We monitor and record water quality, methods and rates of application and timing according to 
schedule and rainfall 

We measure our water efficiency of our crops. CFP Ref 5.7 

We take account and analyse our water efficiency measurements, justify any change and plan 
to implement practices to improve water efficiency. CFP Ref 5.8 

We have carried out a Whole Farm Conservation audit. CFP Ref 6.1 

We have a Whole Farm Conservation plan, based on the audit. CFP Ref 6.2 

We or our staff or any other persons monitor flora / fauna, wildlife and or the wider environment 
on our farm. CFP Ref 6.21 

We are aware of the number of large mammals on our land, monitor their effect on habitats and 
actively carry out management where necessary 

 

4.2.5- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º p) 
Art. 46º 12 
AF. 2. 2. 1 
CB. 6. 3. 2 
CB. 5. 6. 2 
We assess field conditions… 
We have identified and 
documented… 
We carry out Local 
Environmental… 

Art. 45º 2 a) 
Art. 45 2 b) 
CB. 6. 3. 3 
We identify and map… 
We regularly analyse… 
We monitor pest levels… 
We take steps to estimate… 
We consider altering… 
We check and calibrate… 
We measure our water… 
We check all areas vulnerable… 
We are aware of… 

Exclusivo Art. 7º q) 
We take account of the broad… 
We carry out an annual… 

AF. 5. 1. 4 
CB. 6. 3. 3 
FV. 3. 1. 1 



We monitor and record… 
We take account and analyse… 
We have carried out… 
We or our staff or any other… 

We are aware of soils and crops… 
We assess weed… 
We monitor energy… 
We have maps of… 
We visually monitor… 
We are aware of the number… 

 

4.2.6- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 3 0 1 3 

LEAF 3 6 9 6 

POPNSACV 2 1 2 0 

 

4.3- Conhecimento e reconhecimento acerca de técnicas e procedimentos: 

4.3.1- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

relativas a esta região crítica 

4.3.2- Normas POPNSACV: 

Art. 7º r) A divulgação das boas práticas de gestão e dos resultados das parcerias  

Art. 45º 1 d) Incentivar a aplicação de boas práticas agrícolas PRM 

Art. 45º 1 e) Incentivar uma actividade agrícola ambientalmente sustentável PRM 

Art. 45º 2 c) A divulgação, com periodicidade anual, das condições específicas a 

respeitar na prática da fertilização e protecção fitossanitária para as diversas culturas 

na área do Perímetro de Rega do Mira, estabelecidas pelas entidades competentes 

para o efeito 

PRM 

 

 

4.3.3- PC&CC GLOBALGAP: 

CB. 5. 2. 1 Recomendações de fertilização dadas por técnicos competentes e 
qualificados e com certificado oficial reconhecido, e produtores possuem evidência 
dessas competências e qualificações 

Menor 

CB. 5. 2. 2 Não obtendo aconselhamento externo, o produtor demonstra 
conhecimentos e qualificações para uso de fertilizantes 

Menor 

CB. 6. 2. 1 Escolha do sistema de rega utilizado justificada relativamente à 
conservação dos recursos hídricos 

Menor 

CB. 7. 1 Obtida assistência para implementação de práticas de Protecção Integrada, 
através de formação ou aconselhamento 

Menor 

CB. 7. 2 CB. 7. 3 CB. 7. 4 O produtor consegue evidenciar a implementação de pelo 
menos uma técnica incluída em cada uma das categorias «Prevenção», «Observação 
e monitorização» e «Intervenção» 

Menor 

CB. 8. 1. 6 Se recomendações para o uso de produtos fitofarmacêuticos fornecidas 
por consultor, este possui certificado reconhecido que demonstre a sua competência 

Maior 



e qualificação 

CB. 8. 1. 7 Se escolha de produtos fitofarmacêuticos feita pelo próprio produtor, este 
consegue demonstrar a sua competência e qualificação 

Maior 

 

4.3.4- PC&CC LEAF: 

The farm environmental policy is signed and understood by permanent members of staff. CFP 
Ref 1.8 

We are fully certified members of an appropriate assurance scheme for each of our farm 
enterprises. CFP Ref 1.13 

LEAF Marque farms only - We have obtained and completed a LEAF Marque Warranty Chain 
agreement for the current year. CFP Ref 1.14 

We are or we use a qualified person for our crop nutrition advice. CFP Ref 2.1 

Our operators / contractors are trained in accurate application techniques of nutrients. CFP Ref 
2.11 

We consider precision farming technology 

Our fertiliser store is safely sited and properly maintained to current best practice 

Our crop protection advice is based on recommendations from a qualified adviser 

We are trained in the identification of pest, diseases, crop disorders and beneficial organisms. 
R Ref 3.5 

All our operators, managers and contractors are trained in the proper use of pesticides with 
regular updates at appropriate intervals. CFP Ref 3.15 

We have test certificates for our sprayers from a nationally- recognised schemes or carry out 
appropriate maintenance and calibration to ensure safe and reliable operation. CFP Ref 3.16 

We seek professional advice in assessing and planning our pollution control. R Ref 4.1 

We recycle or dispose of our plastics in compliance with the law and best practice 

We comply with best practice in the storage of organic material such as slurry, silage and FYM. 
CFP Ref 7.4 

We comply with best practice with fallen stock. 

Our operators are appropriately trained on scheduling, management and equipment. 

We have a documented procedure and notification process that is displayed to alert relevant 
staff and or authorities, for dealing with spillages damaging to the environment CFP Ref 3.13 

Our staff are involved in planning and implementing improvements to habitats and landscape 
features. CFP Ref 6.20 

We are familiar with the indicators of sustainability appropriate to our business. 

 

4.3.5- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º r) 
Art. 45º 1 d) 
Art. 45º 1 e) 
Art. 45º 2 c) 
We consider prophylactic… 

CB. 5. 2. 1  
CB. 5. 2. 2 
CB. 6. 2. 1 
CB. 7. 1 
CB. 7. 2 
CB. 7. 3 
CB. 7. 4 
CB. 8. 1. 6 
CB. 8. 1. 7 
We are or we use a qualified… 
Our operators / contractors… 
We consider precision… 
Our fertiliser store… 
We are trained in the identification… 
All our operators, managers… 
We recycle or dispose of our plastics… 
We comply with best practice… 
We comply with best practice… 



We are fully certified members… 
Our staff are involved in planning… 
We have a documented… 
 

Exclusivo The farm environmental policy… We seek professional advice… 
We are familiar with the indicators… 
LEAF Marque farms only… 
We have test certificates… 

 

4.3.6- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 0 9 0 

LEAF 1 1 13 4 

POPNSACV 4 0 0 0 

 

 

4.4- Qualidade de material de propagação: 

4.4.1- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

relativas a esta região crítica 

4.4.2- Normas POPNSACV: 

Art. 45º 2 c) A divulgação, com periodicidade anual, das condições específicas a 

respeitar na prática da fertilização e protecção fitossanitária para as diversas culturas 

na área do Perímetro de Rega do Mira, estabelecidas pelas entidades competentes 

para o efeito 

PRM 

 

4.4.3- PC&CC GLOBALGAP: 

CB. 2. 1. 2 Garantia de qualidade ou de produção certificada de material de 
propagação comprado 

Menor 

CB. 2. 1. 3 Plantas compradas livres de sintomas visíveis de pragas e doenças Recom. 

CB. 2. 1. 4 Controlo de qualidade fitossanitária em caso de propagação em viveiros 
próprios 

Menor 

FV. 1. 1. 1 Produtor consciente da importância de uma produção de qualidade nas 
plantas-mãe (culturas para produção das sementes) da cultura registada 

Menor 

 

4.4.4- PC&CC LEAF: 

We ensure that the seed is good quality to aid establishment and crop health. 

We choose varieties that establish well and compete effectively with weeds. 

We use seed treatments that are appropriate for expected pest and disease incidence to 
minimise environmental effect. 

 

 



4.4.5- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 45º 2 c) We choose varieties… 
We use seed treatments… 

Exclusivo  CB. 2. 1. 2 
CB. 2. 1. 3 
CB. 2. 1. 4 
FV. 1. 1. 1 
We ensure that the seed… 
 

 

4.4.6- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 0 0 4 

LEAF 0 0 2 1 

POPNSACV 1 0 0 0 

 

4.5- Registos do uso de recursos na produção: 

4.5.1- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

relativas a esta região crítica 

4.5.2- Normas POPNSACV: 

Art. 7º q) A recolha de informação sistematizada e a elaboração de uma base de 

dados sobre os recursos genéticos animais e vegetais existentes no território do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; 

 

 

4.5.3- PC&CC GLOBALGAP: 

CB. 2. 1. 1 Documento que garanta qualidade das sementes Recom. 

CB. 2. 3. 1 Registo de tratamentos de sementes e porta-enxertos anuais Menor 

CB. 2. 3. 2 Registo de tratamentos com produtos fitofarmacêuticos durante a fase de 
desenvolvimento do material de propagação em viveiros próprios 

Menor 

CB. 2. 4. 1 Registos dos métodos, densidades e datas de sementeira/plantação Menor 

CB. 5. 3 Registo de todas as aplicações de fertilizantes ao solo e foliares, orgânicos 
e inorgânicos incluindo: a parcela, pomar ou estufa; a data; o tipo de fertilizante; a 
quantidade; o método de aplicação; o operador 

Menor 

CB. 6. 2. 3 Registos da água usada na rega/ fertirrega  Recom. 

CB. 8. 1. 3 São conservadas as facturas de aquisição dos produtos 
fitofarmacêuticos das culturas registadas 

Menor 

CB. 8. 2 Registo de todas as aplicações e produtos fitofarmacêuticos, incluindo: 
nome e/ou a variedade da cultura; local e data de aplicação; nome comercial do 
produto; nome do operador; justificação para a sua aplicação; autorização técnica 
para a sua aplicação; informação sobre quantidades aplicadas; máquinas utilizadas; 
Intervalo de Segurança 

Maior/ 
Menor 
 

CB. 8. 7. 14 Inventário dos produtos fitofarmacêuticos existentes disponível e 
actualizado 

Menor 

FV. 5. 6. 2 Existem mapas de localização dos iscos e/ou armadilhas Menor 



FV. 5. 6. 4 São mantidos registos pormenorizados das inspecções para controlo de 
pragas e das medidas tomadas 

Menor 

 

4.5.4- PC&CC LEAF: 

We record all cultivations and field operations. R Ref 2.9 

Where crop protection chemicals are used, we have a system for monitoring and recording. 
CFP Ref 3.3 

We have documented procedures in place to ensure that harvest intervals are observed. 

We record the justification of use for crop protection practices. CFP Ref 3.4 

We record all pesticide applications. CFP Ref 3.17 

We have identified and documented all potential pollutants on the farm. CFP Ref 4.7 

We record CO2 emissions from the energy consumption records. CFP Ref 5.3 

We record all new land drainage and identify outlets. CFP Ref 4.11 

We monitor and record water quality, methods and rates of application and timing according to 
schedule and rainfall. 

 

4.5.5- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º q) CB. 2. 4. 1 
CB. 5. 3 
CB. 8. 1. 3 
Where crop protection… 
We record the justification… 
We record all pesticide… 
We have identified and documented… 
We monitor and record… 

Exclusivo  CB. 2. 1. 1 
CB. 2. 3. 1 
CB. 2. 3. 2 
CB. 8. 7. 14 
FV. 5. 6. 2 
FV. 5. 6. 4 
We record all cultivations… 
We have documented procedures… 
We record CO2 emissions… 
We record all new land drainage… 

 

4.5.6- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 0 3 6 

LEAF 0 0 5 4 

POPNSACV 1 0 0 0 

 

4.6- Garantia de características dos fertilizantes e fitofármacos: 

4.6.1- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

relativas a esta região crítica 



4.6.2- Normas POPNSACV: 

Não há medidas de gestão presentes no Plano de Ordenamento do PNSACV relativas a esta 

região crítica 

4.6.3- PC&CC GLOBALGAP: 

CB. 5. 7 Fertilizantes inorgânicos acompanhados por informação quanto ao seu 
conteúdo em nutrientes e conteúdo químico, incluindo metais pesados 

Menor/ 
Recom. 

CB. 8. 1. 1 Produto farmacêutico aplicado é o mais adequado para o inimigo a 
combater, como indicado no rótulo do produto 

Maior 

CB. 8. 1. 2. Produtores utilizam apenas produtos fitofarmacêuticos homologados para 
essa cultura 

Maior 

CB. 8. 1. 3 São conservadas as facturas de aquisição dos produtos 
fitofarmacêuticos das culturas registadas 

Menor 

CB. 8. 1. 4  Existe lista actualizada dos produtos fitofarmacêuticos utilizados e 
autorizados para o uso nas culturas existentes 

Menor 

CB. 8. 1. 5 Produtos fitofarmacêuticos proibidos na União Europeia não são 
utilizados nas culturas destinadas à venda na EU 

Maior 

 

4.6.4- PC&CC LEAF: 

We choose quality fertiliser 

We only use and store plant protection products that have approval. CFP Ref 3.19 

 

4.6.5- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo We choose quality fertilizer 
We only use and store plant… 

CB. 5. 7 
CB. 8. 1. 1 
CB. 8. 1. 2 
CB. 8. 1. 3 
CB. 8. 1. 5 

Exclusivo  CB. 8. 1. 4 

 

4.6.6- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 0 5 1 

LEAF 2 0 0 0 

POPNSACV 0 0 0 0 

 

4.7- Conhecimento e consentaneidade com legislação e regulamentação pública em 

vigor: 

4.7.1- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

relativas a esta região crítica 

 

 



4.7.2- Normas POPNSACV: 

Não há medidas de gestão presentes no Plano de Ordenamento do PNSACV relativas a esta 

região crítica 

4.7.3- PC&CC GLOBALGAP: 

Não há PC&CC GLOBALGAP relativos a esta região crítica 

4.7.4- PC&CC LEAF: 

We comply with the current legislative requirements relating to nitrate sensitive areas. 

We can show that our seed is complying with relevant legislation and customer requirements. 

We are familiar with legislation associated with pollution and waste management. 

We are aware of the legal requirements for on farm water use and protection. 

We have considered the agri-environment schemes and grants that may be appropriate to our 
farm. 

We have taken account of Cross Compliance measures. 

When we remove trees from our farm, we obtained a license where required and appropriate. 
CFP Ref 6.8 

 

4.7.5- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo  We are aware of the legal… 

Exclusivo  We comply with… 
We can show that our seed… 
We are familiar with… 
We have considered the agri-
environment… 
We have taken account… 
When we remove trees from our 
farm… 

 

4.7.6- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 0 0 0 

LEAF 0 0 1 6 

POPNSACV 0 0 0 0 

 

4.8- Investigação: 

4.8.1- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

relativas a esta região crítica 

4.8.2- Normas POPNSACV: 

Art. 7º n) O apoio ao voluntariado ambiental, nacional e internacional, direccionando -o 

para acções de apoio às actividades de gestão e conservação da natureza, 

investigação científica e sensibilização ambiental 

 



Art. 7º p) A investigação científica, a avaliação do estado de conservação dos valores 

naturais e a monitorização dos processos hidrológicos, sedimentares, ecológicos e 

sócio -económicos mais relevantes no contexto do território do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, designadamente através da criação de 

condições para a recepção e trabalho de técnicos e investigadores 

 

 

4.8.3- PC&CC GLOBALGAP: 

Não há PC&CC GLOBALGAP relativos a esta região crítica 

4.8.4- PC&CC LEAF 

We have investigated growing crops which can be used for biofuels (such as oil seed rape) or 

biomass crops (such as Miscanthus or coppice willow) to supply other sectors with an 

alternative to fossil fuels. 

We test our farm saved seed in high risk years for moisture, purity, germination, thousand grain 

rate and disease. 

We have investigated installing an anaerobic digestion plant. 

 

4.8.5- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo  Art. 7º n) 

Art. 7º p) 

 

Exclusivo  We have investigated growing… 

We test our farm saved… 

We have investigated installing... 

 

4.8.6- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 0 0 0 

LEAF 0 0 0 3 

POPNSACV 0 0 2 0 

 

4.9- Relações com mercados: 

4.9.1- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

relativas a esta região crítica 

 

 



4.9.2- Normas POPNSACV: 

Não há medidas de gestão presentes no Plano de Ordenamento do PNSACV relativas a esta 

região crítica 

4.9.3- PC&CC GLOBALGAP: 

Não há PC&CC GLOBALGAP relativos a esta região crítica 

4.9.4- PC&CC LEAF: 

We have communicated our environmental policy to our suppliers and contractors. CFP Ref 
1.9 

We ask those that we do business with about their environmental commitment. 

We clearly identify and document market outlets for our products prior to production and 
integrate this within our enterprise planning process. CFP Ref 1.12 

We have the flexibility to meet our customer requirements, based on a good working 
relationship. 

We establish local markets for our products e.g. farmers markets, local shops and pubs 

 

4.9.5- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo  We establish local markets for our… 

Exclusivo  We have communicated our… 
We ask those that we do business… 
We clearly identify and document… 
We clearly identify and document 
market… 
We have the flexibility to meet… 
 

 

4.9.6- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 0 0 0 

LEAF 0 0 1 5 

POPNSACV 0 0 0 0 

 

4.10- Relações com comunidade: 

4.10.1- Orientações RN2000:  

Não há medidas de gestão presentes no Plano Sectorial Rede Natura 2000 para o PNSACV 

relativas a esta região crítica 

4.10.2- Normas POPNSACV: 

Art. 7º j) As acções de informação e formação que promovam o conhecimento e a 

difusão dos valores naturais e sócio-culturais, visando uma maior compreensão e 

participação pública na gestão do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina 

 



Art. 7º n) O apoio ao voluntariado ambiental, nacional e internacional, direccionando -o 

para acções de apoio às actividades de gestão e conservação da natureza, 

investigação científica e sensibilização ambiental 

 

Art. 7º o) O apoio à educação ambiental, à divulgação e ao reconhecimento dos 

valores naturais e do património cultural, bem como a fruição de valores locais, como 

a paisagem, a gastronomia e o artesanato 

 

 

4.10.3- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 5. 1. 2 Consideração da melhoria do ambiente da comunidade local, da flora e da 
fauna 

Menor/ 
Recom. 

 

4.10.4- PC&CC LEAF 

We are familiar with specified regional landscape characteristics. 

We actively promote local businesses/attractions and provide facilities for local events and 

external activities. 

We recognise the value of creating good will in the local community e.g. snow clearing and 

hedge trimming. 

We can demonstrate evidence of regular communication and participation with local community 

initiatives planned or under way to communicate a balanced and positive approach to farming. 

CFP Ref 1.10 

We seek to understand the public's concerns about farming. 

Our customers are informed about our commitment to IFM and LEAF. 

We keep all public and traditional rights of way clear from obstructions and keep stiles and 

gates in good condition. CFP Ref 6.24 

Our public rights of way are waymarked. CFP Ref 6.25 

We welcome responsible walkers through local promotion e.g. local pubs, libraries and parish 

magazines 

We identify and take advantage of PR opportunities for good news stories about farming. 

We use 'Speak Out' to help develop our communication skills 

We encourage people to learn and feel part of the farm by hosting farm visits. 

We encourage local schools and colleges to visit the farm. 

When hosting farm visits we provide hands on activities. 

When hosting farm visits we make the link between food and farming. 

When hosting farm visits we involve others. 



When hosting farm visits we keep it personal. 

When hosting visits we are positive, prepared and jargon free. 

When hosting farming visits we make them safe. 

When hosting farm visits we ask for feedback. 

We work with health groups to offer a farm walk to benefit patients. 

We donate (financial or in-kind) to local conservation / heritage / environmental projects. 

We take care to avoid damage or destruction of scheduled and areas of archaeological or 

historical interest. CFP 6.17 

 

4.10.5- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º n)  

Exclusivo  Art. 7º j) 

Art. 7º o) 

We are familiar with… 
We actively promote… 
We recognise the value… 
We can demonstrate evidence… 
We seek to understand… 
Our customers are informed… 
We keep all public and traditional… 
Our public rights of way… 
We welcome responsible walkers… 
We identify and take advantage… 
We use 'Speak Out' to help… 
We encourage people… 
We encourage local schools… 
When hosting farm visits…* 
We work with health groups… 
We donate (financial or in-kind)… 
We take care to avoid damage… 

 

4.10.6- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 0 

GLOBALGAP 0 0 0 0 

LEAF 0 0 0 17 

POPNSACV 1 0 0 2 

 

 

 



5- GRUPO: PRESERVAÇÃO DE VALORES NATURAIS (HABITATS, ESPÉCIES, 

PAISAGENS) 

Incluem as acções especificamente orientadas para a conservação de valores naturais 

5.1- Construção e manutenção de infra estruturas: 

5.1.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural  

Habitat HAB 6410. Pradarias com Molinia em 
solos calcários, turfosos e argilo-
limosos (Molinion caeruleae)                                                           

Impermeabilização dos caminhos 
rurais, através do uso de materiais 
como o betão ou o alcatrão, em 
detrimento da compactação 
Impermeabilização de bermas, 
valetas e valas de drenagem através 
do uso de materiais como o betão e 
o alcatrão 
Aprofundamento de bermas, valetas 
e valas de drenagem 

HAB 1210. Vegetação anual das 
zonas de acumulação de detritos 
pela maré 

Circulação de veículos 

HAB 1240. Falésias com vegetação 
das costas mediterrânicas com 
Limonium spp. endémicas    

Construções de infra-estruturas junto 
às arribas, designadamente 
habitações, estradas e caminhos 
Trânsito motorisado 

HAB 1310. Vegetação pioneira de 
Salicornia e outras espécies anuais 
das zonas lodosas e arenosas         

Trânsito de pessoas e veículos 
 

HAB 1410. Prados salgados 
mediterrânicos (Juncetalia maritimi) 

Trânsito pedonal e de veículos 
Destruição directa por edificação, 
aterros e abertura ou alargamento 
de estradas e caminhos 

HAB 1420. Matos halófilos 
mediterrânicos e termoatlânticos 
(Sarcocornetea fruticosi) 

Trânsito de pessoas e veículos 
Destruição directa do habitat por 
construções, aterros e abertura ou 
alargamento de estradas e caminhos 

HAB 1430. Matos halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea) 

Destruição directa do habitat através 
de abertura ou alargamento de vias 
de comunicação 
Pisoteio ou trânsito de veículos 

HAB 1510. Estepes salgadas 
mediterrânicas (Limonietalia) * 

Excesso de pisoteio ou trânsito de 
veículos 

HAB 2120. Dunas móveis do cordão 
litoral com Ammophila arenaria 
("dunas brancas") 

Circulação de veículos 

HAB 2130. Dunas fixas com 
vegetação herbácea ("dunas 
cinzentas") * 

HAB 2150. Dunas fixas com 
vegetação herbácea ("dunas 
cinzentas") * 

Destruição directa por alteração de 
uso do solo, nomeadamente por (…) 
abertura ou alargamento de vias de 
comunicação 

HAB 2190. Depressões húmidas 
intradunares 

HAB 2230. Dunas com prados da 
Malcolmietalia  

Trânsito de veículos 



HAB 2260. Dunas litorais com 
Juniperus spp.* 

Alteração do uso do solo, 
nomeadamente (…) abertura ou 
alargamento de estradas 

HAB 2330.Dunas interiores com 
prados abertos de Corynephorus e 
Agrostis  

Construção de infra-estruturas 

HAB 3110. Águas oligotróficas muito 
pouco mineralizadas das planícies 
arenosas (Littorelletalia uniflorae)        

Destruição directa do habitat 
(…abertura ou alargamento de 
caminhos…) 

HAB 4030. Charnecas secas 
europeias 

Destruição física através da 
construção de infra-estruturas e 
habitações 

HAB 5140. Formações de Cistus 
palhinhae em charnecas marítimas 
* 

Alteração do uso do solo, 
nomeadamente (…) abertura ou 
alargamento de estradas 

HAB 5330. Matos 
termomediterrânicos pré-desérticos 

Destruição directa por alteração de 
uso do solo, nomeadamente por (…) 
abertura ou alargamento de vias de 
comunicação 

HAB 5410. Friganas mediterrânicas 
ocidentais dos cimos de falésia 
(Astragalo-Plantaginetum subulatae) 

Destruição física do habitat através 
da construção de infra-estruturas 

HAB 6220. Subestepes de 
gramíneas e anuais da Thero-
Brachypodietea * 

Construção de infra-estruturas 

HAB 8210. Vertentes rochosas 
calcárias com vegetação casmofítica  

HAB 8220. Vertentes rochosas 
siliciosas com vegetação casmofítica  

Destruição directa por alteração de 
uso do solo, nomeadamente por (…) 
abertura ou alargamento de vias de 
comunicação (…) 

HAB 9330. Florestas de Quercus 
suber 

Alteração do uso do solo, por 
exemplo devido a: expansão urbana 
(…estruturas viárias…) 

Flora FL 1448. Herniaria algarvica Trânsito (…) automóvel (…) 

FL 1497. Diplotaxis vicentina  

FL 1673. Myosotis retusifolia Abertura ou alargamento de vias de 
comunicação (…) 

FL 1639. Limonium lanceolatum  

Fauna Invertebrados FA 1065 Euphydryas aurinia  

Mamíferos  FA 1338. Microtus cabrerae  

FA 1304. Rhinolophus 
ferrumequinum 

O atropelamento (…) 

FA 1303. Rhinolophus hipposideros 

FA 1302. Rhinolophus mehelyi 

Répteis FA 1259. Lacerta schreiberi Implantação de infra-estruturas 

Outros valores 

 Áreas colonizadas pela espécie 
Plantagro Almogravensis 

 

Dunas primárias, dunas secundárias, 
plataformas litorais sobrelevadas, 
arribas e áreas adjacentes, onde 
ocorrem comunidades biológicas 
características de promontórios 
rochosos expostos 

 

Bosques renaturalizados  

Lagoas temporárias com ocorrência 
de crustáceos endémicos e 

 



pteridófitos raros (Isoetes spp e 
Pilularia minuta) 

Área de matos endémicos com 
Cistus ladanifer ssp. sulcatus 
(=Cistus palhinhae) na Zambujeira do 
Mar 

 

Charcos, lagoachos e depressões 
temporariamente húmidas, e 
respectiva faixa de protecção com 
uma largura mínima de 50 m 

 

Matos autóctones  

Montados  

Florestas mistas com montado  

Cursos de água e comunidades 
ripícolas arbustivas, arbóreas e 
herbáceas 

 

Cursos de água permanentes e 
praias e areais 

 

Áreas de floresta mista 
 

Povoamentos de resinosas 
 

Culturas permanentes, de culturas 
anuais de sequeiro, e de vegetação 
herbácea 

 

 

5.1.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

24 4 1 4 0 1 0 14 

 

5.1.3- Orientações RN2000: 

Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes 

Condicionar a construção de infra-estruturas 

Reduzir mortalidade acidental 

 

5.1.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º f) A regulação das instalações e actividades susceptíveis de gerar impactes 
negativos, ordenando a sua implantação e funcionamento 

 

Art. 9º 1 f) [Condicionadas a] A abertura, beneficiação ou alteração de acessos viários, 
incluindo as obras de manutenção e conservação quando impliquem alteração do 
perfil transversal, bem como de acessos necessários à actividade agrícola, florestal e 
aquícola nos termos do artigo 54.º, com excepção das obras de manutenção e 
requalificação que não impliquem modificação da plataforma 

 

Art. 13º 2  As áreas de protecção total são espaços non aedificandi. APT 

Art. 15º 2 - As áreas de protecção parcial do tipo I são espaços non aedificandi, sem 
prejuízo do disposto no número seguinte 

PP I 

Art. 19º 1 d) [Condicionada(s)] A abertura de acessos viários e alargamento, 
modificação ou beneficiação da plataforma dos acessos existentes, nos termos do 
artigo 54.º 

APC I 

Art. 19º 1 e) [Condicionada(s)] As obras de construção, reconstrução, ampliação, e 
alteração das edificações, nos termos dos artigos 55.º e 56.º 

APC I 



Art. 21º c) [Condicionada(s)]   A abertura de acessos viários e alargamento ou 
modificação da plataforma dos acessos existentes; nos termos do artigo 54.º 

APC 
II 

Art. 46º 5 a)  Construções de apoio à actividade agrícola, quando integradas em 
explorações que o justifiquem, com base na produção própria, obedecendo aos 
seguintes parâmetros 

PRM 

Art. 46º 5 b)  Construções para alojamento de trabalhadores agrícolas temporários, 
nos casos em que a sazonalidade das produções o justifique, obedecendo às 
seguintes características 

PRM 

Art. 46º 5 c)  Obras de reconstrução, conservação de edifícios e ampliação, para 
garantir as condições mínimas de habitabilidade, desde que a área total de 
implantação, ou seja, a soma das áreas de implantação existente e a ampliar, seja 
inferior ou igual a 200 m2, para efeitos de habitação própria e permanente do 
agricultor a título principal, desde que cumpram os seguintes requisitos 

PRM 

 

 

5.1.5- PC&CC GLOBALGAP: 

Não há PC&CC GLOBALGAP relativos a esta região crítica 

 

5.1.6- PC&CC LEAF: 

We cut back roadside hedges and verges if there are any health and safety risks 

We keep all public and traditional rights of way clear from obstructions and keep stiles and 
gates in good condition. CFP Ref 6.24 

 

5.1.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º f)  

Exclusivo Apoiar tecnicamente o 
alargamento… 
Condicionar a construção … 
Reduzir mortalidade acidental 

Art. 9º 1 f) 
Art. 13º 2   
Art. 15º 2 
Art. 19º 1 d) 
Art. 21º c) 
Art. 46º 5 a)   
Art. 46º 5 b)   
Art. 46º 5 c)   
We cut back roadside hedges… 
We keep all public and traditional… 

 

5.1.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 3 0 0 

GLOBALGAP 0 0 0 0 

LEAF 1 0 8 0 

POPNSACV 0 0 0 2 

 

 

 



5.2- Infra estruturas hídricas: 

5.2.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural  

Habitat HAB 3260. Cursos de água dos pisos 
basal a montano com vegetação da 
Ranunculion fluitantis e da Callitricho-
Batrachion      

Aumento da profundidade da água 
como consequência, e. g., do 
represamento da água e da 
construção de açudes ou barragens 
a jusante 

HAB 3290. Cursos de água 
mediterrânicos intermitentes da 
Paspalo-Agrostidion 

 

HAB 91E0. Florestas aluviais de 
Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) * 

Construção de obras de hidráulica 

 Peixes FA 1103. Alosa fallax Construção de barragens 

 FA 1128. Chondrostoma lusitanicum Construção de barragens e açudes 

Répteis FA 1259. Lacerta schreiberi Construção de barragens 

Aves AV A215. Bubo bubo 
 

A degradação dos habitats de 
nidificação e/ou alimentação devido 
à construção de infra estruturas 
(…barragens…) (…) 

 AV A133. Burhinus oedicnemus A construção de (…) albufeiras… 

 AV A093. Hieraaetus fasciatus 
 

A degradação dos habitats de 
nidificação e/ou alimentação devido 
à construção de infra estruturas 
(…barragens…) (…) 

 AV A128. Tetrax tetrax A construção de (…) albufeiras… 

 

5.2.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

3 0 0 0 2 1 4 0 

 

5.2.3- Orientações RN2000: 

Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis 

Restringir construção de açudes em áreas sensíveis 

Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis 

Condicionar transvases 

 

5.2.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º f) A regulação das instalações e actividades susceptíveis de gerar impactes 
negativos, ordenando a sua implantação e funcionamento 
 

 

Art. 9º 1 i) [Condicionadas a(s)] A construção de açudes e barragens 
 

 

Art. 9º 1 j) [Condicionadas a(s)] A abertura de novas valas de drenagem, a alteração 
da rede de valas primárias e de linhas de água, com excepção do disposto nos artigos 
45.º e 46.º 

 



 

 

 

5.2.5- PC&CC GLOBALGAP: 

Não há PC&CC GLOBALGAP relativos a esta região crítica 

 

5.2.6- PC&CC LEAF: 

Não há PC&CC LEAF relativos a esta região crítica 

 

5.2.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º f)  

Exclusivo Art. 9º 1 i) 
 

Condicionar construção de açudes… 
Restringir construção de açudes… 
Condicionar construção de 
barragens… 
Condicionar transvases 
Art. 9º 1 j) 
 

 

5.2.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 0 0 0 4 

GLOBALGAP 0 0 0 0 

LEAF 0 0 0 0 

POPNSACV 1 1 0 1 

 

5.3- Uso e gestão de recursos hídricos: 

5.3.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaça 

Habitat HAB 3260. Cursos de água dos pisos 
basal a montano com vegetação da 
Ranunculion fluitantis e da Callitricho-
Batrachion         

Redução do caudal 

HAB 3120. Águas oligotróficas muito 
pouco mineralizadas em solos 
geralmente arenosos do oeste 
mediterrânico com Isoëtes spp. 

Drenagem 
Eutrofização 

HAB 3170. Charcos temporários 
mediterrânicos * 

HAB 3290. Cursos de água 
mediterrânicos intermitentes da 
Paspalo-Agrostidion 

 



HAB 2190. Depressões húmidas 
intradunares 

Captação em excesso de água dos 
aquíferos subterrâneos (…) ou 
drenagem… 

HAB 1150. Lagunas costeiras * Drenagem 
Aumento da concentração de 
nutrientes na água 

HAB 4020. Charnecas húmidas 
atlânticas temperadas de Erica 
ciliaris e Erica tetralix * 

A drenagem… 

HAB 6420. Pradarias húmidas 
mediterrânicas de ervas altas da 
Molinio-Holoschoenion 

Drenagem 

HAB 1110. Bancos de areia 
permanentemente cobertos por água 
do mar pouco profunda 

Poluição por efluentes não tratados 

HAB 1130. Estuários 

HAB 1140. Lodaçais e areais a 
descoberto na maré baixa 

Poluição por efluentes não tratados 
Aumento da carga de nutrientes na 
água 

HAB 1170. Recifes Poluição por efluentes não tratados 

HAB 1310. Vegetação pioneira de 
Salicornia e outras espécies anuais 
das zonas lodosas e arenosas 

HAB 1320. Prados de Spartina 
(Spartinion maritimae) 

HAB 1410. Prados salgados 
mediterrânicos (Juncetalia maritimi) 

Poluição por efluentes agrícolas… 

HAB 1420. Matos halófilos 
mediterrânicos e termoatlânticos 
(Sarcocornetea fruticosi) 

Poluição por efluentes não tratados 

HAB 3110. Águas oligotróficas muito 
pouco mineralizadas das planícies 
arenosas (Littorelletalia uniflorae)        

Eutrofização provocada pela 
acumulação de nutrientes 
Poluição por efluentes não 
tratados… 
(…) Drenagem ou captação de água 

HAB 3290. Cursos de água 
mediterrânicos intermitentes da 
Paspalo-Agrostidion 

 

HAB 6410. Pradarias com Molinia em 
solos calcários, turfosos e argilo-
limosos (Molinion caeruleae) 

Drenagem 
Eutrofização da água a montante 

HAB 8310. Grutas não exploradas 
pelo turismo 

Eutrofização da água 

Flora FL 1669. Myosotis lusitanica  

FL 1673. Myosotis retusifolia  

FL 1434. Salix salvifolia subsp. 
Australis 

 

FL 1851. Hyacinthoides vicentina Alteração do habitat por degradação 
das margens dos cursos de água 

FL 1743. Plantagro Almogravensis Alteração das condições de 
drenagem 

FL 1618. Thorella verticillatinundata Eutrofização e drenagem das lagoas 

Fauna Invertebrados FA 1044. Coenagrion mercuriale  

Mamíferos  FA 1355. Lutra lutra Poluição da água 
Regularização dos sistemas hídricos 



Sobre-exploração dos recursos 
hídricos 

FA 1310. Miniopterus schreibersi Poluição 
 FA 1307. Myotis blythii 

FA 1324. Myotis myotis 

FA 1304. Rhinolophus 
ferrumequinum 

FA 1303. Rhinolophus hipposideros 

FA 1302. Rhinolophus mehelyi 

Peixes FA 1103. Alosa fallax A regularização dos sistemas 
hídricos… 
A sobre-exploração dos recursos 
hídricos… 
A poluição… 

FA 1128. Chondrostoma lusitanicum A regularização dos sistemas 
hídricos… 
A sobre-exploração dos recursos 
hídricos… 
A poluição… 

Répteis FA 1220. Emys orbicularis Drenagem e aterro… 
A regularização dos sistemas 
hídricos… 
A sobre-exploração dos recursos 
hídricos… 
A poluição… 

FA 1221. Mauremys leprosa 

FA 1259. Lacerta schreiberi A regularização dos sistemas 
hídricos… 
A poluição… 

Aves AV Aves marinhas migradoras  

AV A094. Pandion haliaetus A poluição das águas em meios 
marinhos e dulciaquícolas, por 
efluentes (…) agrícolas… 

Outros valores 

 
Áreas de dunas, plataformas litorais 
sobrelevadas, arribas e áreas 
adjacentes integradas em protecção 
parcial do tipo I 

 

Linhas de água, incluindo o leito, a 
margem e a respectiva faixa de 
protecção, brejos húmidos e charcos 
temporários mediterrânicos, isolados 
e em complexos, integrados em 
protecção parcial do tipo II 

 

Faixa de protecção de 50 metros aos 
charcos temporários mediterrânicos 
integrados em protecção 
complementar do tipo I 

 

 

5.3.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

20 6 1 7 2 3 2 3 

 

 



5.3.3- Orientações RN2000: 

Melhorar transposição de barragens/ açudes 

Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água 

Condicionar captação de água 

Condicionar drenagem 

Monitorizar, manter/ melhorar qualidade da água 

Regular uso de açudes e charcas 

Assegurar caudal ecológico 

 

5.3.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º f) A regulação das instalações e actividades susceptíveis de gerar impactes 
negativos, ordenando a sua implantação e funcionamento 

 

Art. 46º 3 e) A manutenção do bom funcionamento hidráulico e ecológico das linhas 
de água e respectivas galerias ripícolas, numa faixa de 5 m de largura contados a 
partir de cada uma das margens ou do topo do talude, em caso de linhas de água 
encaixadas 

PRM 

Art. 46º 3 g) O atravessamento das linhas de água por equipamentos de rega só é 
permitido com recurso a passagens amovíveis, que devem ser retiradas no final da 
campanha de produção 

PRM 

Art. 46º 3 m) A drenagem dos terrenos nas parcelas agrícolas tem que ser compatível 
com a rede de drenagem primária e secundária definidas para o Perímetro de Rega 
do Mira, não podendo as valas ultrapassar 1,0 m de profundidade, salvo em casos 
excepcionais em que é admitida outra profundidade, carecendo esta situação de 
autorização da entidade concessionária do Perímetro de Rega do Mira, com consulta 
ao ICNB, I. P., que deve responder no prazo de 20 dias úteis 

PRM 

Art. 46º 9 Nas áreas do Perímetro de Rega do Mira abrangidas por área de protecção 
complementar do tipo I, que correspondem a faixas de protecção de 50 m 
relativamente a charcos temporários, para além do disposto no artigo 19.º, não são 
permitidas a drenagem, a mobilização do solo com destruição do imperme, o 
nivelamento e a desinfecção do solo, bem como a instalação de estufas e pomares 

PRM 

Art. 46º 13  As empresas agro -pecuárias do Perímetro de Rega do Mira, em 
articulação com a Associação de Beneficiários do Mira, devem promover/desenvolver 
acções de conservação da natureza designadamente nas áreas onde ocorrem 
charcos temporários, com a colaboração do ICNB, I. P 

PRM 

 

 

5.3.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 5. 1. 3 Compatibilidade de política de conservação com produção agrícola 
comercial sustentável e minimizadora de impacto ambiental 

 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção  

AF. 5. 1. 6 Acções para favorecer habitats e aumentar biodiversidade na unidade de 
produção 

 

CB. 6. 3. 2 Avaliação anual dos riscos de poluição da água de rega/ fertirrega  

CB. 6. 3. 3 Água de rega analisada com a frequência definida na avaliação de riscos  

CB. 6. 3. 4 Análises realizadas em laboratório adequado  

CB. 6. 3. 5 Foram tomadas medidas para corrigir resultados adversos  

CB. 6. 4. 1 Água captada a partir de fontes sustentáveis  

CB. 6. 4. 2 Foi pedido parecer (ou licença) sobre a captação aos serviços 
responsáveis, se legalmente exigido 

 

 

 



5.3.6- PC&CC LEAF: 

Our feeders/drinkers are located to avoid soil compaction, water logging and any potential 
water quality problems 

We avoid application drift reaching sensitive sites e.g. field margins, hedgerows, water 
courses, neighbours land 

Wherever chemical mixing occurs, we ensure that the site gives protection to the environment 
and surface water 

We have a documented procedure and notification process that is displayed to alert relevant 
staff and or authorities, for dealing with spillages damaging to the environment CFP Ref 3.13 

We take measures to prevent drinking, ground and surface water contamination 

We ensure that by-products and wastes are disposed of without risk to water quality and the 
wider environment CFP Ref 4.6 

We ensure that we avoid water pollution. 

We check all areas vulnerable to pollution, e.g. watercourses, leaking or damaged troughs. 

We are aware of any groundwater protection zones on the farm 

We work with our neighbours to improve water quality and management across the catchment 

We manage our reservoirs with regard to water quality, safety and wildlife 

 

5.3.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Art. 7º f) 
Art. 46º 3 e) 
Art. 46º 9 
Art. 46º 13   
Condicionar intervenções nas… 
AF. 5. 1. 3 
AF. 5. 1. 5 
AF. 5. 1. 6 
We take measures to prevent… 
 

Art. 46º 3 g) 
Art. 46º 3 m) 
CB. 6. 3. 2 
CB. 6. 3. 3 
CB. 6. 3. 4 
CB. 6. 3. 5 
Our feeders/drinkers are located… 
We avoid application… 
We have a documented… 
We ensure that by-products… 
We check all areas… 
We are aware of any groundwater… 
We manage our reservoirs… 

Exclusivo Melhorar transposição de… 
Condicionar captação de água 
Condicionar drenagem 
Regular uso de açudes… 
CB. 6. 4. 1 
We ensure that we avoid… 

Monitorizar, manter… 
Assegurar caudal ecológico 
CB. 6. 4. 2 
Wherever chemical mixing… 
We work with our neighbours… 

 

5.3.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 1 4 0 2 

GLOBALGAP 3 1 4 1 

LEAF 1 1 7 2 

POPNSACV 4 0 2 0 

 

 

 

 



5.4- Conservação de valores naturais: 

5.4.1- Valores directamente associados e ameaças: 

Valores naturais 

Tipo de valor natural Valor natural Ameaça 

 HAB 3290. Cursos de água 
mediterrânicos intermitentes da 
Paspalo-Agrostidion 

 

HAB 91E0. Florestas aluviais de 
Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) * 

Limpeza desregrada de margens de 
cursos de água 

HAB 92A0 Florestas-galerias de Salix 
alba e Populus alba 

Limpeza mecânica de linhas de água 

Flora FL 1669. Myosotis lusitanica  

FL 1673. Myosotis retusifolia  

FL 1434. Salix salvifolia subsp. 
Australis 

 

FL 1851. Hyacinthoides vicentina Alteração do habitat por degradação 
das margens dos cursos de água 

Fauna Invertebrados FA 1044. Coenagrion mercuriale  

FA 1065. Euphydryas aurinia Destruição/substituição da 
vegetação autóctone 

Mamíferos  FA 1355. Lutra lutra Destruição da vegetação ripícola 

FA 1338. Microtus cabrerae Limpeza de galerias ripícolas 
Destruição e fragmentação do 
habitat 

FA 1310. Miniopterus schreibersi Destruição das galerias ripícolas 
 FA 1307. Myotis blythii 

FA 1324. Myotis myotis 

FA 1304. Rhinolophus 
ferrumequinum 

FA 1303. Rhinolophus hipposideros 

FA 1302. Rhinolophus mehelyi 

Peixes FA 1103. Alosa fallax A regularização dos sistemas 
hídricos… 
A sobre-exploração dos recursos 
hídricos… 
A poluição… 

FA 1128. Chondrostoma lusitanicum … 
A destruição da vegetação 
ribeirinha… 

Répteis FA 1220. Emys orbicularis A destruição das galerias ripícolas… 

FA 1221. Mauremys leprosa 

FA 1259. Lacerta schreiberi A destruição das galerias ripícolas… 

Aves AV Aves marinhas migradoras  

AV A094. Pandion haliaetus  

Outros valores 

 
Áreas de dunas, plataformas litorais 
sobrelevadas, arribas e áreas 
adjacentes integradas em protecção 
parcial do tipo I 

 

Linhas de água, incluindo o leito, a 
margem e a respectiva faixa de 
protecção, brejos húmidos e charcos 
temporários mediterrânicos, isolados 
e em complexos, integrados em 

 



protecção parcial do tipo II 

Faixa de protecção de 50 metros aos 
charcos temporários mediterrânicos 
integrados em protecção 
complementar do tipo I 

 

 

5.4.2- Valores directamente associados: 

Valores Naturais Outros 

Habitats Flora Fauna Aves 

Invertebrados Mamíferos Peixes Répteis 

3 4 2 8 2 3 2 3 

 

5.4.3- Orientações RN2000: 

Assegurar mosaico de habitats 

Conservar/ promover sebes, bosquetes e arbustos 

Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água 

 

5.4.4- Normas POPNSACV: 

Art. 7º a) A conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna mais 
relevantes, especialmente os de interesse comunitário listados em legislação 
específica 

 

Art. 7º b) A valorização da paisagem, incluindo medidas de recuperação de espaços 
degradados 

 

Art. 7º c) A erradicação ou o controlo de espécies invasoras e de espécies que 
comportam risco ecológico 

 

Art. 7º f) A regulação das instalações e actividades susceptíveis de gerar impactes 
negativos, ordenando a sua implantação e funcionamento 

 

Art. 9º 1 l) [Condicionadas a(s)] A limpeza, desobstrução e regularização de linhas de 
água e das suas margens, excepto em situações de emergência 

 

Art. 9º 2 a) [Condicionadas a(s)] A limpeza de matos, o corte de sebes de 
compartimentação e de galerias ripícolas nas áreas de protecção parcial, excepto 
quando enquadradas por instrumentos de ordenamento florestal em vigor que tenham 
sido objecto de parecer favorável do ICNB, I. P., ou nos termos do n.º 1 do artigo 15.º 
do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho 

 

Art. 9º p) [Condicionadas a(s)] A alteração da morfologia do solo ou do coberto 
vegetal, com excepção da normal gestão florestal e agrícola, nos termos dos artigos 
49.º, 50.º e 52.º 

 

Art. 19º 2 a) [Condicionada(s)]  Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º, nas áreas de 
protecção complementar do tipo I estão sujeitas a autorização do ICNB, I. P., os 
seguintes actos e actividades: As acções de limpeza de matos, o corte de sebes de 
compartimentação e de galerias ripícolas 

APC I 

Art. 46º 3 e) A manutenção do bom funcionamento hidráulico e ecológico das linhas 
de água e respectivas galerias ripícolas, numa faixa de 5 m de largura contados a 
partir de cada uma das margens ou do topo do talude, em caso de linhas de água 
encaixadas 

PRM 

Art. 46º 3 f) A utilização exclusiva de espécies autóctones na consolidação de taludes 
de valas de drenagem e de charcas 

PRM 

Art. 46º 3 g) O atravessamento das linhas de água por equipamentos de rega só é 
permitido com recurso a passagens amovíveis, que devem ser retiradas no final da 
campanha de produção 

PRM 

Art. 46º 3 h) As vedações a instalar não podem ultrapassar uma altura máxima de 1,8 
m e a malha da respectiva rede não pode ser inferior à malha com 15 cm/20 cm da 
rede ovelheira, excepto junto a áreas sociais ou em explorações em que o processo 

PRM 



produtivo o exija, nomeadamente, no caso de corta -ventos e ensombramento 

Art. 46º 3 i) A instalação de novas vedações não pode usar arame farpado, 
exceptuando as destinadas à actividade pecuária 

PRM 

Art. 46º 3 q) Quando a área total explorada com hortifruticultura e culturas 
ornamentais, de ar livre ou protegidas, for superior a 10 ha, deve ser garantida uma 
área de dimensão igual a 20 % desta, ocupada com culturas melhoradoras do solo, de 
prevenção de pragas e doenças, para alimentação das espécies selvagens ou em 
pousio, as quais podem ser realizadas nas áreas livres previstas na subalínea vi) da 
alínea n) e na subalínea iii) da alínea o) 

PRM 

Art. 46º 6 As cortinas de abrigo instaladas contra a acção dos ventos na área do 
Perímetro de Rega do Mira são obras subsidiárias da obra de Aproveitamento 
Hidroagrícola do Mira, nos termos dos Decretos -Leis n.os 145/72, de 3 de Maio, e n.º 
269/82, de 10 de Julho, com a redacção conferida pelo Decreto -Lei n.º 86/2002, de 6 
de Abril, e regem -se pelo disposto nestes diplomas e legislação complementar 

PRM 

Art. 46º 9 Nas áreas do Perímetro de Rega do Mira abrangidas por área de protecção 
complementar do tipo I, que correspondem a faixas de protecção de 50 m 
relativamente a charcos temporários, para além do disposto no artigo 19.º, não são 
permitidas a drenagem, a mobilização do solo com destruição do imperme, o 
nivelamento e a desinfecção do solo, bem como a instalação de estufas e pomares 

PRM 

Art. 46º 12 Para as áreas de valor natural elevado e excepcional deve ser 
estabelecido um programa de gestão e monitorização da biodiversidade, incluindo a 
avaliação do impacte do pastoreio, com base em indicadores biológicos adequados, 
que deve ser objecto de um protocolo de colaboração envolvendo as entidades com 
jurisdição na área do Perímetro de Rega do Mira 

PRM 

 

 

5.4.5- PC&CC GLOBALGAP: 

AF. 5. 1. 3 Compatibilidade de política de conservação com produção agrícola 
comercial sustentável e minimizadora de impacto ambiental 

 

AF. 5. 1. 5 Acções para evitar deterioração de habitats na unidade de produção  

AF. 5. 1. 6 Acções para favorecer habitats e aumentar biodiversidade na unidade de 
produção 

 

AF. 5. 3 Conversão de locais não produtivos em locais de conservação da fauna e da 
flora 

 

FV. 5. 6. 1 Todas as entradas de edifícios e equipamentos, que possam entrar em 
contacto com roedores e aves, estão adequadamente protegidas de forma a evitar, 
sempre que possível, a entrada destes animais 

 

FV. 5. 6. 2 Existem mapas de localização dos iscos e/ou armadilhas  

FV. 5. 6. 3 Iscos colocados de forma a impedir o acesso das espécies não alvo  

 

5.4.6- PC&CC LEAF: 

We maintain and manage field boundaries for stock control, environmental and wildlife benefit 

We avoid overgrazing next to sensitive habitats, watercourses and riverbanks 

We take steps to minimise damage to beneficial organisms and wildlife. CFP Ref 3.8 

We ensure that steps are taken to protect operator, human, wildlife and pet safety. 

We avoid application drift reaching sensitive sites e.g. field margins, hedgerows, water 
courses, neighbours land 

We use 6 metre no spray buffer zones alongside residential and other buildings. CFP Ref 3.21 

We ensure that by-products and wastes are disposed of without risk to water quality and the 
wider environment CFP Ref 4.6 

We manage drainage ditch clearance and cutting, to ensure water quality, appropriate levels 
and to encourage wildlife. 

We have a minimum of 5% farm area available for habitat management, i.e. not used for 
cropping and food production. R 6.22 Ref 



We seek to preserve carbon sinks/maintain forests/areas of vegetation which naturally absorb 
carbon dioxide and preserve the ability of the soil to store carbon. 

We prevent applications and operations on all field boundaries and margins and minimise 
driving on them. CFP Ref 6.16 

We have 2 metre wide undisturbed field margins around all of our field boundaries. CFP Ref 
6.11 

Our field margins are under sympathetic management. CFP Ref 6.12 

We have conservation headlands around our cropped fields. 

We avoid ploughing under the canopy of in-field trees. CFP Ref 6.10 

We, through rotation and leaving land uncropped, give flora and fauna the ability to thrive on 
some land R Ref 6.18 

We use habitat banks in arable fields larger than 20ha. R Ref 6.14 

We undersow using leys where appropriate to enhance wildlife value. 

We adjust field operations to avoid nesting birds during nesting season. CFP Ref 6.19 

We maintain areas of semi natural grassland, wet meadows, hay meadows and other areas of 
wildlife value. 

We restrict the timing and frequency of field / boundary management, such as hedge cutting 
and mowing to appropriate intervals. CFP Ref 6.6 

We carry out positive management to retain hedge lines, such as laying or gapping. 

We provide nesting habitat, summer food and winter food for farmland birds. 

We retain traditional field boundaries, environmental / landscape features and other natural 
habitats. CFP Ref 6.5 

We have retained all your hedgerow, boundary and in field trees. CFP Ref 6.9 

We ensure that environmentally sensitive areas, as identified in your Whole Farm Conservation 
Plan, are protected and managed appropriately. CFP Ref 7.7 

We use native and / or beneficial species in seeding field margins and other habitats. CFP Ref 
6.15 

We manage our farm for wild/reared game and specific wildlife habitats. 

We distribute different crops around the farm and avoid large blocks of single species. 

We are aware of the number of large mammals on our land, monitor their effect on habitats and 
actively carry out management where necessary. 

We cut back roadside hedges and verges if there are any health and safety risks. 

 

5.4.7- Classificação: 

Classificação Geral Específico 

Não exclusivo Assegurar mosaico de habitats 
Condicionar intervenções nas 
margens… 
Art. 7º a) 
Art. 7º b) 
Art. 7º f) 
Art. 9º 1 l) 
Art. 9º p) 
Art. 46º 12 
AF. 5. 1. 3 
AF. 5. 1. 5 
AF. 5. 1. 6 
We maintain and manage… 
We take steps to minimize… 
We ensure that steps are taken… 
We prevent applications and… 
We prevent applications… 
We, through rotation and… 

Art. 46º 3 g) 
We avoid overgrazing… 
We avoid application drift… 
We ensure that by-products… 
We manage drainage ditch 
clearance… 
We undersow using leys where… 
 

Exclusivo Conservar/ promover sebes… 
Art. 9º 2 a) 
Art. 19º 2 a) 
We have a minimum of 5% farm 

Art. 7º c) 
Art. 46º 3 e) 
Art. 46º 3 f) 
Art. 46º 3 h) 



area… 
Our field margins are under… 
We carry out positive 
management… 
We ensure that environmentally… 

Art. 46º 3 i) 
Art. 46º 3 q) 
Art. 46º 6 
AF. 5. 3 
FV. 5. 6. 1 
FV. 5. 6. 2 
FV. 5. 6. 3 
We use 6 metre no spray buffer… 
We seek to preserve carbon… 
We have 2 metre wide undisturbed… 
We have conservation headlands… 
We avoid ploughing under… 
We use habitat banks… 
We adjust field operations… 
We maintain areas of semi natural… 
We restrict the timing… 
We provide nesting habitat… 
We retain traditional field… 
We have retained all your hedgerow… 
We use native and / or beneficial… 
We manage our farm for wild/reared… 
We distribute different… 
We cut back roadside hedges… 

 

5.4.8- Quadro resumo: 

Origem Geral, não 
exclusivo 

Geral, exclusivo Específico, não 
exclusivo 

Específico, 
exclusivo 

RN2000 2 1 0 0 

GLOBALGAP 3 0 0 4 

LEAF 6 4 5 16 

POPNSACV 6 2 1 7 

 


