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Em Portugal estão representados 22% do total de espécies descritas para a Europa. Muitas 
dessas espécies são endémicas da Europa, algumas da Península Ibérica e mesmo do território 
nacional. A fragmentação, degradação e destruição dos habitats naturais são as principais 
ameaças às espécies que ocorrem em Portugal. Apesar do seu inegável valor, a Rede Natura 
2000 apresenta, no entanto, algumas limitações para a gestão à pequena-média escala, uma 
vez que este instrumento é para a União Europeia e está focado em vastas áreas de elevado 
valor para a conservação, tornando-se os seus preceitos impraticáveis para a aplicação em 
pequenas manchas de habitats-relíquia. Alguns concelhos de Portugal não são abrangidos por 
áreas de proteção e conservação ambiental, não obstante a importância ecológica e cénica de 
alguns dos seus habitats e paisagens, tornando-se assim necessária a adoção de medidas para 
combater esta lacuna na conservação do património natural. 

O concelho de Lousada pertence ao distrito do Porto e integra o vale do rio Sousa. Caracterizado 
por uma elevada densidade populacional e dominado por explorações agrícolas e florestais, o 
seu território não integra nenhuma área protegida do Sistema Nacional de Áreas Classificadas, 
estando os habitats naturais muito fragmentados. 

No presente trabalho apresento os resultados do primeiro estudo pormenorizado da flora e 
habitats do concelho de Lousada. Através da prospeção em 20 pontos de amostragem dispersos 
na área concelhia e selecionados de forma a abranger as várias comunidades vegetais 
identificadas no concelho de Lousada, foi possível identificar 408 espécies pertencentes a 95 
famílias botânicas, das quais 24 são espécies com estatuto de proteção. Foram ainda registados 
cinco habitats naturais e seis subtipos (Anexo I da Diretiva Habitats), um deles de conservação 
prioritária. Após a avaliação dos valores naturais do concelho de Lousada, procedeu-se à 
delimitação de uma área para conservação, com a identificação e cartografia pormenorizada 
das espécies florísticas, das unidades de paisagem e dos habitats naturais identificados. A área 
foi classificada como Paisagem Protegida Local do rio Sousa Superior (PPLSS) a 18 de setembro 
de 2020 e o seu regulamento aprovado a 18 de dezembro do mesmo ano. A PPLSS corresponde 
a 16,8% da área concelhia e salvaguarda 84% das espécies florísticas, 20 espécies protegidas e 
quatro habitats naturais. Para complementar a PPLSS, desenvolveu-se um projeto de 
implementação de uma rede municipal de micro-reservas (classificação de 22 micro-reservas 
que representam a salvaguarda de 122,3 ha do território do concelho) para proteger os habitats 
ou espécies prioritárias que não estão abrangidas pela PPLSS ou que requerem uma gestão 
específica. Face à lacuna existente na legislação nacional relativamente às micro-reservas como 
instrumento de proteção, o Município de Lousada, suportado pelos resultados do trabalho 
desenvolvido no âmbito da dissertação aqui apresentada, vai avançar em 2021 com 
regulamentação municipal para o efeito. 

Este estudo constitui um importante contributo para a definição de uma estratégia municipal 
para a salvaguarda do património natural, recorrendo à classificação de áreas a diferentes 
escalas, como complemento aos instrumentos de gestão territorial vigentes. A estratégia do 
Município de Lousada evidencia alguns mecanismos que se têm mostrado eficientes na 
conservação da natureza, na consciencialização ambiental e envolvimento da população. 

O trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação de mestrado foi crucial para a classificação 
da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior, para o envolvimento da população na 
conservação dos valores naturais do concelho, através do projeto da rede municipal de micro-
reservas, e para munir o município e os seus vários projetos ambientais do conhecimento 
científico sobre o património natural desta região. 
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In Portugal, 22% of the total species described for Europe are represented. Many of these 
species are endemic to Europe, some to the Iberian Peninsula and even to the national 
territory. The fragmentation, degradation and destruction of natural habitats are the main 
threats to species that occur in Portugal. Despite its undeniable value, the Natura 2000 
Network, however, has some limitations for small-medium scale management, since this 
instrument is for the European Union and is focused on vast areas of high conservation value, 
making its impractical precepts for application in small patches of relic habitats. Some 
municipalities in Portugal are not covered by areas of environmental protection and 
conservation, despite the ecological and scenic importance of some of their habitats and 
landscapes, making it necessary to adopt measures to combat this gap in the conservation of 
the natural heritage. 

The municipality of Lousada belongs to the district of Porto and integrates the valley of the 
Sousa river. Characterized by a high population density and dominated by agricultural and 
forestry farms, its territory does not include any protected area of the National System of 
Classified Areas, the natural habitats being very fragmented. 

In this work I present the results of the first detailed study of the flora and habitats in the 
municipality of Lousada. Through the prospection of 20 sampling points dispersed in the 
municipality area and selected to cover the various plant communities identified in Lousada, it 
was possible to identify 408 species belonging to 95 botanical families, of which 24 are species 
with protection status. Five natural habitats and six subtypes (Appendix I of the Habitats 
Directive) were also registered, one of them for priority conservation. After assessing the 
natural values of the municipality of Lousada, an area for conservation was delimited, with the 
identification and detailed mapping of floristic species, landscape units and identified natural 
habitats. The area was classified as a Local Protected Landscape of the Sousa Superior River 
(PPLSS) on September 18, 2020 and its regulations approved on December 18 of the same year. 
The PPLSS corresponds to 16.8% of the municipal area and safeguards 84% of the floristic 
species, 20 protected species and four natural habitats. To complement the PPLSS, a project 
was implemented to implement a municipal micro-reserve network (classification of 22 micro-
reserves representing the safeguarding of 122.3 ha of the municipality's territory) to protect 
priority habitats or species that do not are covered by the PPLSS or require specific 
management. In view of the gap existing in the national legislation regarding micro-reserves as 
a protection instrument, the Municipality of Lousada, supported by the results of the work 
developed within the scope of the dissertation presented here, will advance in 2021 with 
municipal regulations for this purpose. 

This study is an important contribution to the definition of a municipal strategy for the 
safeguarding of the natural heritage, using the classification of areas at different scales, as a 
complement to the existing territorial management instruments. The strategy of the 
Municipality of Lousada shows some mechanisms that have been shown to be efficient in 
nature conservation, environmental awareness, and population involvement. 

The work developed within the scope of this master's thesis was crucial for the classification of 
the Local Protected Landscape of Sousa Superior, for the involvement of the population in the 
conservation of the county's natural values through the project of the municipal micro-reserve 
network and to equip the municipality and its various environmental projects of scientific 
knowledge about the natural heritage of this region. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

Portugal alberga cerca de 35 mil espécies de fauna e flora. Este número representa 22% 

do total de espécies descritas para a Europa e cerca de 2% das espécies no mundo. Do 

número total de espécies avaliadas pela lista vermelha de espécies da Europa, das 

presentes em Portugal, temos cerca de 15% que são consideradas ameaçadas e pelo menos 

7% que estão classificadas como quase ameaçadas (estatuto a nível europeu). Muitas 

dessas espécies são endémicas da Europa, algumas da Península Ibérica e mesmo do 

território nacional (Sánchez et al., 2013). 

Conhecer a flora e vegetação natural de uma região é fundamental pois, ao 

proporcionarem uma ampla diversidade de habitats para outras espécies, as comunidades 

vegetais surgem como notável indicador do estado de conservação de determinada área. 

A flora, a vegetação e os habitats naturais enquanto componentes biológicos dos 

ecossistemas funcionam como bons indicadores da evolução do meio, sendo a sua 

estrutura e composição reflexo do funcionamento dos ecossistemas e da ação antrópica aí 

existente (Breg Valjavec, Ribeiro e Čarni, 2017). 

A fragmentação, degradação e destruição dos habitats naturais são as principais 

ameaças às espécies de flora que ocorrem em Portugal. Para as espécies de água doce, as 

principais ameaças incluem a mudança dos padrões no fluxo de água e a sobre-exploração 

deste recurso natural, o que em muitos casos é ainda mais exacerbado pelo aumento das 

secas devido às alterações climáticas, à poluição e à introdução de espécies exóticas 

invasoras. Outras ameaças com grande impacto provêm da agricultura e pecuária como 

resultado da expansão e intensificação destas atividades, da urbanização e do turismo 

(Sánchez et al., 2013). 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas define as 

prioridades e aspirações globais para um envolvimento à escala mundial de governos, 

empresas e sociedade civil, de forma a promover a igualdade social, a paz, a prosperidade 

económica e social, a união e comunicação mundial, a proteção do nosso planeta, entre 

outros objetivos. Para tal, foram definidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) (Unesco Portugal, 2020) (Figura 1). A proteção do nosso planeta é assim destacada a 

nível mundial pelos ODS, promovendo a gestão consciente dos recursos naturais, o 

consumo e produção sustentáveis, e medidas de mitigação às alterações climáticas. Todas 

as entidades devem encarar esta Agenda como uma medida de extrema importância a 

incorporar nas suas estratégias anuais. As entidades governamentais e órgãos públicos de 

gestão do território devem ser o exemplo e, portanto, ter presentes estes ODS nos seus 
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planos de ação. O património natural tem aqui mais uma janela importante para que sejam 

tomadas medidas para a sua conservação, combatendo as constantes ameaças que o 

assolam. 

1.2. Objetivos 

O presente estudo teve como objetivos gerais assegurar a inventariação e 

caracterização da flora e habitats do concelho de Lousada, com enfoque na região do rio 

Sousa Superior de forma a avaliar o estado de conservação da flora e, juntamente com 

outros valores naturais e culturais, consubstanciar a candidatura desta área a área de 

paisagem protegida de âmbito local. Constituem também objetivos do trabalho realizado 

no âmbito desta dissertação, cartografar as unidades de paisagem e habitats naturais na 

área delimitada como Paisagem Protegida Local do Sousa Superior, dotando o Município 

de Lousada de um suporte digital com identificação da flora e cartografia dos habitats que 

ocorrem no território do concelho. Assim, esta base de dados fornece informação científica 

de suporte aos instrumentos de gestão territorial (como sejam o Plano Diretor Municipal 

ou outro), auxilia na implementação de estratégias de gestão e conservação dos habitats, 

fornecendo, também, informação base para a criação de uma rede de micro-reservas no 

território concelhio, valorizando o património natural de Lousada. 

 Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. 
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1.3. Enquadramento Legal da conservação do território em 

Portugal 

O Estado Português definiu um Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) no 

Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (Decreto-Lei n.º 142/ 

2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto Lei nº 242/2015, de 15 de outubro). O SNAC 

integra as áreas classificadas que constituem a Rede Natura 2000, Rede Nacional de Áreas 

Protegidas (RNAP) e as demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos 

internacionais (Figura 2). 

A União Europeia, com o intuito de assegurar a conservação a longo prazo de espécies 

e habitats mais ameaçados na Europa criou a Rede Natura 2000 – uma rede ecológica para 

o espaço de toda a comunidade da União Europeia que resulta da aplicação da Diretiva 

79/409/CEE do Conselho, de 2 de abril de 1979 (Diretiva Aves) - revogada pela Diretiva 

2009/147/CE, de 30 de novembro - e da Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats). Esta é o 

principal instrumento voltado para a conservação da natureza na União Europeia, sendo 

essencial para acionar mecanismos que visem a diminuição da perda de biodiversidade. 

A Diretiva Habitats, nome pelo qual é conhecida a Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 

21 de maio de 1992, tem como objetivo contribuir para a conservação dos habitats naturais 

e de espécies de fauna e flora selvagens, servindo-se dos Anexos I e II, respetivamente. Esta 

identifica ainda, através do Anexo IV, espécies de fauna e flora selvagens que, mesmo fora 

das regiões abrangidas pela Rede Natura 2000, requerem uma proteção rigorosa, estando 

sob um regime de proteção estrito. Desta forma, a Diretiva regula as mais diversas 

interações com estas espécies (como a captura, abate, colheita, transporte, perturbação 

da fauna, destruição de áreas importantes para os seus ciclos de vida, entre outras) e, 

através do Anexo V, individualiza espécies de interesse comunitário cuja captura e 

exploração podem acionar medidas de gestão. Para proceder à conservação dos habitats 

naturais e de espécies de fauna e flora selvagens, a Comissão Europeia define um conjunto 

de sítios de interesse comunitário (SIC) que, posteriormente, são classificados pelos 

Estados-Membros como zonas especiais de conservação (ZEC). As ZEC devem ser definidas 

num prazo de seis anos após a definição dos SIC, durante esse período, os Estados-

Membros, devem organizar planos de gestão e/ou recuperação para essas áreas (RCM 115-

A/2008). Após este processo, as ZEC passam assim a integrar a Rede Natura 2000.  

Desde 1971 até 2000, Portugal definiu aproximadamente 8,8% do seu território 

terrestre como áreas protegidas a nível nacional. Com a aplicação da política de 

conservação da natureza através da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE), as áreas 

protegidas foram estendidas para mais de 17,4 % do território, correspondente a um 

aumento em 98% da extensão de áreas com estatuto de proteção. Se incluirmos as zonas 

de proteção especial (ZPE) da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE), o território português 
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abrangido por um ou mais estados de conservação totaliza 21,5% de áreas protegidas 

(Costa et al., 2007). A aplicação destas diretivas no ordenamento jurídico português (D-L 

140/99 de 24 abril e as alterações do D-L 49/2005 de 24 fevereiro), no final do século XX, 

permitiu a criação da Rede Natura 2000, que se assumiu como o pilar da política de 

conservação e gestão dos ecossistemas naturais no nosso país (Gutierres et al., 2010). 

Em Portugal, até 2019, tinham sido definidos 62 SIC no território continental e, até 

essa data, faltava concluir um aspeto essencial após a promulgação do Plano Setorial da 

Rede Natura 2000 (Resolução CM 115-A/2008 de 21 julho), que era a cartografia 

pormenorizada dos habitats dos SIC, divulgados em 2007 (Portaria 829/2007 de 01 agosto), 

para se definir as ZEC (Gutierres et al., 2010). Passados cerca de 13 anos, foi aprovado, em 

2020, o Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março, que classificou como ZEC os 62 

SIC definidos no território de Portugal continental. 

Atualmente, a Rede Natura 2000 em Portugal continental é constituída por 62 ZEC 

e 42 ZPE, na Região Autónoma dos Açores por 24 ZEC, 15 ZPE e tem definidos 2 SIC, e na 

Região Autónoma da Madeira por 11 ZEC, 5 ZPE e tem definidos 7 SIC (Azores, 2020; DR 

nº1/2020, de 16 de março; Madeira, 2020). 

A nível nacional, a ferramenta legal em vigor para a proteção do património natural, 

cultural, geológico e paisagístico do nosso território é a Rede Nacional de Áreas Protegidas 

(RNAP). As áreas protegidas (AP) são classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, 

de 24 de julho e dos respetivos diplomas regionais de classificação. O objetivo deste 

regulamento é a classificação de áreas terrestres e aquáticas interiores, e áreas marinhas 

em que a biodiversidade e outros valores naturais apresentem, pela sua raridade, valor 

científico, ecológico, social ou cénico, uma relevância especial que exija medidas 

específicas de gestão e conservação. Assim, as AP são alvo de uma gestão que salvaguarda 

a preservação dos recursos naturais e a valorização do património natural e cultural, 

regulamentando as intervenções artificiais passíveis de os degradar (ICNF, 2020). 

As tipologias de áreas protegidas na RNAP são: Parque Nacional, Parque Natural, 

Reserva Natural, Paisagem Protegida e Monumento Natural. Estas tipologias, com exceção 

do Parque Nacional, podem ser adotadas pelas AP de âmbito regional ou local, 

acompanhando na sua designação o termo “regional” ou “local” (“regional” quando esteja 

envolvido mais do que um município, “local” quando se trate apenas de uma autarquia). 

As AP de âmbito nacional podem ser classificadas por proposta da autoridade nacional ou 

por quaisquer entidades públicas ou privadas, sendo que a apreciação técnica pertence ao 

ICNF. A classificação das AP de âmbito regional ou local, pode ser realizada por municípios 

ou associações de municípios. O Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, possibilita ainda 

definir áreas protegidas de estatuto privado (APP), a pedido do proprietário. Esse pedido 

passa por um processo de candidatura regulado pela Portaria n.º 1181/2009, de 7 de 
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outubro, e apreciado pelo ICNF. Na RNAP são incluídas, automaticamente, as AP de âmbito 

nacional e as APP. As AP de âmbito regional ou local dependem da apreciação da 

autoridade nacional para integração ou exclusão na RNAP (ICNF, 2020). 

Até ao momento, a RNAP classificou 47 áreas protegidas no território continental – 

32 AP de âmbito nacional (um parque nacional, 13 parques naturais, nove reservas 

naturais, duas paisagens protegidas e sete monumentos naturais), 14 de âmbito regional 

ou local (duas Reservas Naturais, 11 Paisagens Protegidas e um Parque Natural), e uma 

área protegida privada (ICNF, 2020). 

Além da Rede Natura 2000 e RNAP, existem outros instrumentos legais para a 

proteção dos valores naturais do território através da classificação de áreas ao abrigo de 

compromissos internacionais, como sejam (ICNF, 2020): 

i. Reservas da Biosfera 

Este instrumento legal promove a conservação de espécies, ecossistemas e paisagens, 

aliada à investigação, monitorização, divulgação e sensibilização ambiental, conjugando o 

desenvolvimento social, cultural e ecologicamente sustentável. 

Atualmente são seis as áreas classificadas como Reservas da Biosfera em território 

continental, contabilizando um total de 11 a nível nacional. A primeira área classificada foi 

o Paul de Boquilobo em 1981 e, as mais recentes, a Reserva da Biosfera Transfronteiriça do 

Tejo/Tajo Internacional e a de Castro Verde em 2016 e 2017, respetivamente. 

ii. Sítios Ramsar 

A classificação destas áreas é decorrente da Convenção das Zonas Húmidas com 

interesse internacional para as aves aquáticas (Convenção de Ramsar), tendo o Estado 

Português assinado esta convenção em 1980 (Decreto n.º 101/80, de 9 de outubro). Desde 

1981 até 2012 foram classificados em Portugal continental 18 Sítios Ramsar e 13 na Região 

Autónoma dos Açores. 

iii. Geoparques Mundiais da UNESCO 

A classificação destas áreas conjuga o seu património geológico, natural e cultural 

com o objetivo de promover a consciência e educação da sociedade para a utilização 

sustentável dos recursos do Planeta, mitigando os efeitos das alterações climáticas e 

reduzindo o impacto das catástrofes naturais. 

Desde 2015 que a UNESCO atribui a designação de “Geoparque Mundial da 

UNESCO”, no âmbito do seu Programa Internacional para Geociências, definindo, até ao 
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momento, três geoparques em Portugal continental (Arouca, Naturtejo da Meseta 

Meridional e Terras de Cavaleiros), e um na Região Autónoma dos Açores. 

1.3.1 Espécies RELAPE 

Os habitats naturais encontram-se fortemente ameaçados por variados fatores, o que 

contribui consequentemente para a regressão significativa da flora autóctone. A 

conservação e incremento do património natural exigem que sejam atribuídos estatutos 

especiais a espécies que estão confinadas a pequenas áreas específicas e cujo contingente 

se encontra em regressão e/ou fragmentado. Desse modo, é necessário e importante 

inventariar as espécies de flora RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em 

Perigo de Extinção).  

Para a análise dos taxa com interesse para a conservação, recorre-se aos seguintes 

instrumentos legais e bibliográficos: 

i. Diretiva Habitats (Anexo II – espécies de interesse comunitário cuja conservação 

exige a designação de zonas especiais de conservação; Anexo IV – espécies de 

interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa; Anexo V – espécies 

de interesse comunitário cuja colheita na natureza e exploração podem ser 

objeto de medidas de gestão); 

ii. Flora Iberica – Plantas Vasculares de la Península Ibérica & Islas Baleares e à 

base de dados online Flora-On (Portal coordenado pela Sociedade Portuguesa 

de Botânica), onde se podem consultar os taxa endémicos da Península Ibérica 

ou endémicos de Portugal continental; 

iii. Checklist da Flora de Portugal (Continental, Açores e Madeira) da Associação 

Lusitana de Fitossociologia; 

iv. Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (embora incompleta 

por incidir sobre 1/5 da flora vascular de Portugal Continental); 

v. Decretos-Lei da Legislação Nacional. 
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Figura 2 – Distribuição do Sistema Nacional de Áreas Classificadas em Portugal continental. 



 

8 
 

1.4. Limitações da Rede Natura 2000 

O uso e exploração do território para construções e/ou explorações agrícolas é um 

dos grandes fatores para a fragmentação dos nossos habitats naturais. Em Portugal há falta 

de um veículo de gestão a pequena-média escala dos nossos espaços naturais. 

Apesar do seu inegável valor enquanto instrumento de gestão fundamental, a Rede 

Natura 2000 apresenta, no entanto, algumas limitações para a gestão a pequena-média 

escala, uma vez que este instrumento é internacional e focado em vastas áreas de elevado 

valor para a conservação, tornando-se os seus preceitos impraticáveis para a aplicação em 

pequenas manchas de habitats-relíquia (Laguna, 2001). Alguns concelhos de Portugal não 

são abrangidos por áreas de proteção e conservação ambiental, não obstante a 

importância ecológica e cénica de alguns dos seus habitats e paisagens. É assim essencial 

que se realizem estudos cartográficos dos habitats naturais que ainda subsistem nestes 

territórios, de forma a defender o património natural dos mesmos e preservar esses 

núcleos relíquia de manchas naturais que muitas vezes albergam uma elevada 

biodiversidade de fauna e flora (ICNF, 2020). Outra problemática é que, no momento, a 

responsabilidade da gestão de áreas da Rede Natura 2000 fora de áreas protegidas ainda 

não está claramente definida, permanecendo muitos desses locais sem qualquer gestão 

planeada e num estado de degradação constante (Gutierres et al., 2010).  

1.5. Conservação da natureza no Concelho de Lousada 

O território do concelho de Lousada não integra nenhum instrumento de conservação 

previsto na rede ecológica e de conservação. No entanto, Lousada limita com dois 

concelhos que estão inseridos em dois Sítios de Importância Comunitária – o SIC Valongo 

(PTCON0024), que envolve o concelho de Paredes, e o SIC Alvão/Marão (PTCON0003), que 

envolve o concelho de Amarante. A análise da informação relativa a estes SIC é relevante 

para o trabalho de inventariação da flora e vegetação de Lousada pois são áreas já 

caracterizadas em termos de fauna, flora, habitats naturais, usos e ocupação do território, 

mas também a nível agroflorestal. Assim, sendo áreas próximas do concelho de Lousada 

permitem-nos inferir sobre a possível realidade do território. 

Uma vez que não existe nenhuma área classificada no concelho de Lousada, é então 

essencial que se realize a cartografia dos habitats naturais que ainda subsistem no 

território, de forma a defender o património natural do Município. A base primária já 

existente para este tipo de trabalho é a Carta de Ocupação do Solo de 2018, onde podemos 

retirar alguma informação sobre o estado do território. A recente proliferação de 

tecnologias SIG (sistemas de informação geográfica) incentivou ainda mais o uso de 

ferramentas geográficas e cartográficas nos planos de conservação. A vinculação de metas 

de conservação com territórios específicos (mapeamento para conservação) é uma prática 
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que se manifesta num mapa de áreas protegidas em expansão (Harris & Hazen, 2006; 

Zimmerer, Galt, & Buck, 2004). No estudo Harris & Hazen (2006), utilizam os termos 

"mapeamento para conservação" e "cartografia de conservação" de forma intercambiável 

para destacar o complexo de estratégias espaciais e territoriais inter-relacionadas comuns 

à prática de conservação contemporânea. Essas estratégias incluem a designação de áreas 

geográficas como relevantes para a conservação, a delimitação de práticas consideradas 

apropriadas em relação a essas áreas e a representação cartográfica e replicação dessas 

associações. 

1.5.1. Paisagem Protegida Local do Sousa Superior 

O inventário dos recursos naturais do concelho de Lousada (fauna, flora e habitats) 

permitiu identificar uma área de 1 609 ha (16,8% do território municipal) cuja conservação 

se definiu como prioritária (Nunes & Matos, 2020) (Figura 3). Essa área foi classificada como 

Paisagem Protegida Local do Sousa Superior a 18 de setembro de 2020 e o seu regulamento 

aprovado a 18 de dezembro do mesmo ano. 

A Paisagem Protegida é o instrumento legal que melhor se enquadra na proteção da 

área delimitada. As paisagens protegidas podem ser de âmbito local, regional ou nacional, 

e estão regulamentadas pelo Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho, que define Paisagem 

Protegida como “uma área que contenha paisagens resultantes da interação harmoniosa 

do ser humano e da natureza, e que evidenciem grande valor estético, ecológico ou 

cultural” – Capítulo II, Secção I, Artigo 19º. O Decreto “visa a proteção dos valores naturais 

e culturais existentes, realçando a identidade local e a adoção de medidas compatíveis com 

os objetivos da sua classificação, designadamente: 

a) A conservação dos elementos da biodiversidade num contexto da valorização da 

paisagem; 

b) A manutenção ou recuperação dos padrões da paisagem e dos processos ecológicos 

que lhe estão subjacentes, promovendo as práticas tradicionais de uso do solo, os 

métodos de construção e as manifestações sociais e culturais; 

c) O fomento das iniciativas que beneficiem a geração de benefícios para as 

comunidades locais, a partir de produtos ou da prestação de serviços.” 

A Paisagem Protegida não representa um plano de ordenamento, nem um conjunto de 

condicionantes de ocupação do solo. No entanto, trata-se de uma figura importante para 

a gestão municipal que, segundo Nunes & Matos, 2020, tem como objetivos: 

i. Criar um instrumento de gestão para o território do rio Sousa Superior, 

complementando o instrumento de ordenamento do território (PDM) e orientando 

as atuações públicas e privadas; 
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ii. Organizar um território que possa funcionar como um laboratório de 

experimentação e montra das intervenções ambientais e sociais que a Câmara 

Municipal de Lousada já realiza; 

iii. Estimular dinâmicas de desenvolvimento (turismo, lazer, floresta e agricultura) que 

tirem partido e valorizem a dimensão ambiental, alinhado com a temática da 

“economia verde”; 

iv. Promover o Município de Lousada como uma referência nacional nas questões 

ambientais. 

  

Figura 3 – Localização da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior no concelho de Lousada. 
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1.5.2. Micro-reservas municipais 

Após delimitada a PPLSS, verificou-se que existiam áreas com elevado valor ecológico 

fora da PPLSS. Desta forma surgiu o objetivo de criar uma rede municipal de micro-reservas, 

dentro e fora da PPLSS, pois algumas áreas da Paisagem Protegida exigem um plano de 

gestão focado nos valores ecológicos que encerram. 

As micro-reservas municipais são criadas com o objetivo de conservar determinadas 

espécies e/ou habitats, listados como prioritários para conservação na Diretiva Habitats, 

ou que pela sua vulnerabilidade, raridade (local ou nacional) e interesse cultural assim 

exijam essa proteção. Desta forma, consegue-se a implementação de uma rede de áreas 

protegidas que funcionam como stepping stones do ponto de vista ecológico, permitindo a 

conetividade da paisagem e fluxo génico, contribuindo para a conservação integrada da 

biodiversidade no território concelhio (Nunes & Matos, 2020). 

O conceito de micro-reserva foi inicialmente proposto e implementado por Emílio 

Lagunas Lumbreras, e desde 1992 que um programa para a criação de uma rede de micro-

reservas está em curso na comunidade Valenciana, com o apoio do seu Governo 

Autónomo, onde já foram criadas cerca de 300 micro-reservas. O conceito está a 

generalizar-se por toda a Europa (em especial na conservação de espécies raras e 

ameaçadas da flora) (Laguna, 2001; Laguna et al., 2016). 

As micro-reservas foram inicialmente criadas com o principal objetivo de preservar 

áreas de valor máximo em termos de riqueza de espécies de flora, endemismos ou 

raridades botânicas, tendo sido utilizado inicialmente o termo “micro-reservas de plantas” 

(Laguna et al., 2004). No entanto o conceito de micro-reserva não deve ser restrito apenas 

à conservação da flora, mas sim à preservação de habitats naturais e semi-naturais, bem 

como de espécies da flora, invertebrados e pequenos vertebrados considerados raros, 

ameaçados ou em perigo de extinção. Têm também uma função importante em 

investigação científica e em educação ambiental (Laguna, 2001). 

1.5.3. Conceito técnico de micro-reservas 

As micro-reservas são pequenas áreas protegidas, até 20 hectares. Têm 

obrigatoriamente de possuir um plano de gestão e representam então uma rede micro-

reservas localizadas principalmente em terrenos públicos, embora também possam ser 

estabelecidas em terrenos privados, por via permanente e irrevogável de contratos com 

proprietários. Estes contratos atendem à necessidade de incentivar aqueles que desejam 

gerir as suas propriedades de forma a preservar e conservar a biodiversidade que detêm, 

de forma a que não sejam dissuadidos pelo custo de o fazer (Laguna, 2001; Laguna et al., 

2004).  
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Na sua construção, o enquadramento jurídico das micro-reservas não considera a 

proteção como um objetivo final, mas como uma ferramenta, uma vez que a importância 

de cada micro-reserva reside na sua contribuição para a rede como um todo, mais do que 

a sua singularidade ou o seu valor excecional (Laguna, 2001). 

1.5.4. Seleção e implementação de micro-reservas 

A seleção e caracterização de micro-reservas requer um trabalho de campo 

contínuo para identificar áreas com alto valor para conservação. A informação sobre o 

estado taxonómico da área, a corologia, a ecologia, os censos populacionais e as ameaças 

à sobrevivência de taxa raros, ameaçados e endémicos tem de ser continuamente 

recolhida. As espécies com estatuto de proteção devem ser identificadas e monitorizadas, 

os biótopos caracterizados e as ameaças elencadas. A rede de micro-reservas está sempre 

aberta a novas incorporações, se novas áreas com interesse para conservação forem 

detetadas (Laguna et al., 2004).   

1.5.5. Figura legal das micro-reservas em Portugal e Espanha 

Em Espanha a figura legal das micro-reservas existe de forma autónoma das áreas 

protegidas e está aprovada e explicada no Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del 

Gobierno Valenciano; Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y 

León; LEY 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. 

Em Portugal, a figura legal das micro-reservas só existe como delimitação especial 

dentro de áreas protegidas – Decreto-Lei n.º 242/2015, Capítulo II, Secção I, Artigo 22º, 1 

– b) Zonas de proteção dirigida, denominadas micro-reservas, quando esteja em causa a 

conservação de uma pequena área isolada de ocupação de uma espécie, ou grupo de 

espécies, ou de um habitat, ou grupo de habitats, muito raros ou ameaçados, com o 

objetivo de desenvolver as ações de conservação adequadas à manutenção ou recuperação 

do seu estado de conservação favorável, designadamente programas de gestão próprios. 

Apesar de em Portugal não existir atualmente a figura legal das micro-reservas 

como medida de proteção oficial de áreas a proteger fora de áreas protegidas, algumas 

entidades utilizaram este conceito para protegerem áreas de elevado interesse para 

conservação da natureza e biodiversidade. É o caso da QUERCUS, uma ONG nacional, que 

iniciou a criação de uma Rede de Micro-Reservas Biológicas, comprando ou alugando 

pequenas áreas de elevado interesse para conservação da natureza e biodiversidade, com 

o apoio científico da ALFA – Associação Lusitana de Fitossociologia (Costa et al., 2007). O 

Parque Natural Regional do Vale do Tua estabeleceu também uma rede de sete micro-

reservas. 

 



 

13 
 

2. Área de estudo 

2.1. Enquadramento geográfico 

O concelho de Lousada, um dos seis concelhos integrantes do Vale do Sousa, localiza-

se no noroeste de Portugal, no distrito do Porto e pertencente à província Douro Litoral 

(Figura 4). Este encontra-se delimitado por sete concelhos vizinhos (Vizela, Felgueiras, 

Amarante, Penafiel, Paredes, Paços de Ferreira e Santo Tirso) e divide-se em 15 freguesias, 

após o recente processo de reorganização administrativa do território das freguesias em 

2013 (Instituto Geográfico do Exército, 2017). 

O Município cobre uma área de, aproximadamente, 96 km2, ocupando cerca de 4% da 

área total do distrito do Porto. Apresenta uma população de 47 387 habitantes, 

correspondendo a uma densidade populacional de 493,2 habitantes/Km2 (INE, 2011). 
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Figura 4 – Localização e limites administrativos do concelho de Lousada. 
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2.2. Geologia do Território 

 Grande parte do território de Lousada é atualmente ocupado por rochas de 

natureza granitoide (granito de Guimarães, granito de Lousada, granito de Nevogilde, 

granito de Freamunde, granodiorito de Lousada, granodiorito de Felgueiras), rochas 

filonianas (essencialmente de quartzo, aplitos e/ou pegmatitos), corneanas 

calcossilicatadas, as únicas rochas metamórficas existentes nesta região, e aluviões 

inerentes aos cursos de água que existem no concelho, os representantes das rochas 

sedimentares dentro da área de estudo  (Figura 5) . 

As diferentes condições do meio afetam a distribuição da vegetação na paisagem, pelo que 

é importante assegurar que a amostragem do elenco florístico compreenda as três 

principais diferenças da geologia do território, as áreas de rocha magmática (granitos), 

metamórfica (corneanas) e as sedimentares (aluviões) (Pedrotti, 2013). 
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Figura 5 – Carta geológica simplificada do concelho de Lousada. 
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2.3. Hidrografia 

 Em relação à hidrografia do concelho de Lousada, apesar desta região ser 

alimentada por quatro bacias hidrográficas locais – a bacia do Sousa, a bacia do Mezio, a 

bacia do Ferreira e a bacia do Vizela (Figura 6) – estas integram duas bacias hidrográficas 

regionais distintas. As três primeiras são parte da bacia hidrográfica regional do Douro e 

ocupam a maior parte do concelho (em particular as bacias do Sousa e do Mezio, as 

principais bacias hidrográficas da área de estudo), estando a bacia do Vizela integrada, no 

extremo norte, na bacia do Ave (Novais, 2016). 

 Esta região, alimentada principalmente pelo rio Sousa que percorre o concelho no 

sentido NE-SO e o rio Mezio que faz o seu percurso no sentido N-S, possui ainda uma série 

de pequenos cursos de água permanente capazes de estabelecer sub-bacias hidrográficas 

de amplitudes mais pequenas que afluem aos rios Sousa e Mezio. Estas sub-bacias estão 

relativamente bem individualizadas orográfica e geograficamente (Nunes, Sousa e 

Gonçalves, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Rede hidrográfica do concelho de Lousada. 
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2.4. Clima 

 Lousada ocupa a frente atlântica. Isto permite que, nesta região, vivam-se verões e 

invernos moderados, embora possam ser experienciados alguns extremos nos vales 

profundos e nos pontos mais altos das montanhas (Ribeiro e Lautensach, 1988). 

 A precipitação média anual, com base nos dados climatológicos de 1931-1960, varia 

entre 1200 e 1600 milímetros, atingindo os valores mínimos nas zonas de vale e os valores 

máximos nas zonas de maior altitude, nas zonas norte e sul do concelho. É de assinalar 

também a persistente nebulosidade do concelho de Lousada e ocorrência de nevoeiros 

todos os meses, num total de, em média, 45 dias por ano (Gaspar, 1991). 

 A amplitude térmica anual é de, aproximadamente, 12ºC, muito característica de 

um clima de uma região que ocupa uma fachada atlântica. Os invernos, moderados, 

possuem médias de temperatura mínima que variam entre os 4ºC e os 6ºC. Contudo, nas 

zonas mais altas (como nas áreas do maciço da serra dos Campelos e Maragotos), podem 

ser registados valores de temperatura negativos, tendo já sido registado um mínimo 

absoluto de -8ºC (Nunes, Sousa e Gonçalves, 2008). Os verões possuem uma tendência 

semelhante aos invernos, não havendo grandes variações das médias de temperatura 

máxima de uma forma geral em todo o território, oscilando entre os 26ºC e os 28ºC. 

Contudo, a este e sudeste de Vilar do Torno e Alentém podem-se encontrar temperaturas 

médias mais altas que 28ºC (Monteiro, 2005). 

2.5. Uso do Solo 

 Da conjunção das características do concelho de Lousada anteriormente 

mencionadas (situação geográfica, geologia do território, hidrografia e o clima), é natural 

que as populações façam uma utilização particular dos solos que está adaptada às 

condições deste território.  

Ao observar a Figura 7, verifica-se um predomínio da atividade agrícola e florestal 

na paisagem do concelho. A atividade agrícola está, de um modo geral, associada aos solos 

que circundam os principais cursos de água (Nunes, Sousa e Gonçalves, 2008). De facto, a 

maior parte do concelho encontra-se ocupada por área de desenvolvimento agrícola e 

florestal, estando 22% do território (cerca de 21 km2) convertido em áreas sociais (zonas 

urbanas), e 9% da área concelhia corresponde a incultos (matos, vegetação esparsa e 

pastagens) (Figura 8). 
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Figura 8 – Índice de ocupação do solo no concelho 

de Lousada (DGT, 2020). 

Figura 7 – Carta de uso e ocupação do solo de 2018 (DGT, 2020). 



 

20 
 

2.6. Enquadramento bioclimatológico e biogeográfico 

A Bioclimatologia é uma ciência ecológica que correlaciona o clima e os seres vivos. 

O clima exerce uma grande influência sobre a paisagem e, em particular, sobre a vegetação, 

sendo uma variável global que determina e condiciona de modo permanente e 

generalizado todas as funções da paisagem e restantes elementos do meio natural que a 

ela estão associados (Fernandes, 1991 in Ferreira & Gomes, 2002). 

A Biogeografia é um ramo da Geografia que estuda a distribuição dos seres vivos na 

Terra, relacionando o meio físico com o biológico e baseando-se não só na distribuição das 

comunidades vegetais devido ao seu caráter fixo, mas também por representarem a maior 

parte da biomassa terreste. A Fitogeografia e a Fitossociologia fornecem então diversos 

dados para o estudo biogeográfico das regiões. Estes dados permitem estabelecer uma 

tipologia ou sistemática da superfície do planeta Terra, demonstrando a grande 

importância que a flora e a vegetação desempenham na definição e delimitação de 

territórios (Costa et al., 1998). 

Segundo as categorias aceites em Biogeografia, o concelho de Lousada é 

caracterizado como pertencendo: 

Reino | Holoártico  

             Região | Eurosiberiana  

             Sub-região | Atlântica-Medioeuropeia  

    Superprovíncia | Atlântica  

                                 Província | Cantabro-Atlântica  

                                   Subprovíncia | Galaico-asturiana  

                                           Setor | Galaico-Português  

                                       Subsetor | Miniense  

                                                                                                                                              Superdistrito | Miniense Litoral 

 

Segundo Costa et al., 1998, o Subsector Miniense encontra-se na parte norocidental 

do Sector Galaico-Português. É um território predominantemente granítico, 

progressivamente enrugado em direção ao interior. Em termos bioclimáticos é um 

território temperado hiper-oceânico ou oceânico, posicionado nos andares 

termotemperado e mesotemperado inferior, de ombroclima húmido a hiper-húmido. 
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A vegetação climácica é constituída pelos carvalhais mesotemperados e 

termotemperados do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis que 

sobrevivem em pequenas bolsas seriamente ameaçadas. São característicos os giestais do 

Ulici latebracteati-Cytisetum striati e os tojais endémicos do Ulicetum 

latebracteatominoris, Erico umbellatae-Ulicetum latebracteati (Serra de Arga) e Erico 

umbellatae-Ulicetum micranthi. Ocorrem ainda os tojais do Ulici europaei-Ericetum 

cinereae e mais localmente os urzais-tojais do Ulici minoris-Ericetum umbellatae. Nos solos 

com hidromorfismo é comum o urzal higrófilo Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris. Em 

mosaico com os urzais mesófilos é frequente o arrelvado anual do Airo praecocis-Sedetum 

arenarii. Nas áreas mais secas, em solos graníticos profundos, observam-se orlas arbustivas 

espinhosas com Pyrus cordata (Frangulo alni-Pyretum cordatae). O Scrophulario-Alnetum 

glutinosae é o amial mais generalizado. 
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3. Metodologia 

3.1. Flora e habitats naturais do concelho de Lousada 

A inventariação e caracterização da flora e vegetação foram realizadas em 20 

pontos de amostragem (Figura 9). Para a seleção desses pontos procedeu-se ao 

reconhecimento das comunidades vegetais que ocorrem no concelho de Lousada e dos 

quais dependem as espécies florísticas e faunísticas, tendo em conta a altitude, 

proximidade a linhas de água e o tipo de ocupação do território, de forma a obter-se uma 

boa prospeção da área de estudo e posteriormente comparar os dados obtidos segundo as 

características de cada ponto de amostragem. De janeiro de 2016 a junho de 2018 

realizaram-se várias saídas de campo regulares e quantitativamente proporcionais nos 

diversos pontos de amostragem, acompanhando a evolução da flora e vegetação. Através 

do estabelecimento e realização de percursos em cada ponto, é possível analisar as 

diferentes comunidades vegetais permitindo a identificação direta das espécies no próprio 

local e registo fotográfico das mesmas, sendo que as que tenham suscitado dúvidas foram 

colhidas para posterior identificação em herbário recorrendo a bibliografia especializada 

ou por comparação com espécimes herborizados. Foram herborizadas plantas para a 

elaboração de um herbário da flora de Lousada, que ficará depositado no Herbário da 

Universidade de Aveiro (AVE). Além da identificação das espécies florísticas nos pontos de 

amostragem, foram realizados registos esporádicos, noutros locais do concelho, de 

espécies que não tinham sido observadas nos 20 pontos de amostragem, de forma a obter 

o elenco florístico do concelho de Lousada o mais completo possível. Os habitats naturais 

foram identificados com base nas fichas de caracterização e gestão dos tipos de habitats 

constantes do Anexo I da Diretiva Habitats (ALFA, 2004). 

A identificação dos taxa teve como base a Flora Iberica – Plantas Vasculares de la 

Península Ibérica & Islas Baleares (Castroviejo et al., 1986-2012) e, para as famílias ainda 

não publicadas nesta obra, foi utilizada a Nova Flora de Portugal – Continente e Açores 

(Franco & Afonso, 1971-2003), e a Flora Europaea (Tuttin et al., 1964-1980). As famílias 

botânicas estão atualizadas segundo a classificação filogenética mais recentemente 

atribuída (resultante de evidências genéticas e moleculares, entre outras), consultando a 

base de dados online Flora-On (Portal coordenado pela Sociedade Portuguesa de Botânica). 

Os nomes vulgares correspondentes foram consultados na página online do Jardim 

Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e na página online Flora-on. 

A identificação das espécies exóticas invasoras teve como base o Decreto-Lei n.º 

92/2019 e o Guia Prático para a identificação de Plantas Invasoras em Portugal (Marchante 

et al., 2014). 
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Na análise de dados pretendeu-se obter o número total de subespécies, espécies, 

géneros e famílias botânicas, encontrado para o concelho de Lousada, bem como verificar 

as famílias mais representativas deste. Também procurou-se estabelecer uma comparação 

entre o número de famílias e espécies existentes em cada ponto de amostragem, 

verificando assim a riqueza específica de cada um. Para o tratamento dos dados recorreu-

se ao software Microsoft Excel. 

  

Figura 9 – Distribuição dos pontos de amostragem na área do concelho de Lousada. 
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3.2. Flora e habitats naturais da PPLSS 

De janeiro de 2016 a junho de 2018 realizaram-se várias saídas de campo regulares 

e quantitativamente proporcionais em 20 pontos de amostragem ao longo do concelho de 

Lousada, acompanhando a evolução da flora e vegetação. Para o presente relatório 

consideraram-se os dados dos oito pontos de amostragem incluídos na área do Sousa 

Superior. Foi elaborada a cartografia das unidades de paisagem e identificados os habitats 

naturais da área da PPLSS. Os habitats naturais foram identificados com base nas fichas de 

caracterização e gestão dos tipos de habitats constantes do Anexo I da Diretiva Habitats 

(ALFA, 2004). Adicionalmente, no decorrer dos trabalhos de cartografia das unidades de 

paisagem (setembro de 2018 a agosto de 2019), foram registadas novas espécies na área 

da PPLSS que não tinham sido observadas nos oito pontos de amostragem.  

As unidades de paisagem foram identificadas e caracterizadas, permitindo, 

também, a identificação direta das espécies no próprio local e registo fotográfico das 

mesmas, sendo que as que tenham suscitado dúvidas foram colhidas para posterior 

identificação em herbário recorrendo a bibliografia especializada ou por comparação com 

espécimes da coleção do Herbário da Universidade de Aveiro (AVE). Os núcleos de espécies 

RELAPE foram registados em coordenadas geográficas. A bibliografia especializada foi a 

mesma do ponto anterior. 

Para a cartografia das unidades de paisagem e registo das coordenadas geográficas 

dos núcleos de espécies RELAPE foi utilizado o GPS Garmin Etrex 20 e, posteriormente, 

utilizou-se o software QGIS (versão 3.10.3) para tratamento dos dados recolhidos. 

3.3. Rede Municipal de micro-reservas 

Os registos de distribuição das espécies raras, ameaçadas e endémicas são 

transpostos para mapas topográficos e digitalizados num sistema de informação geográfica 

(e.g. QGIS). Assim, como primeiro passo, e usando intervalos de distribuição completos, o 

padrão de espécies e a riqueza de espécies endémicas são analisados e procuram-se as 

manchas com hotspots. Posteriormente, este padrão é agrupado com temas de dados 

poligonais - tipos de vegetação, terras aráveis, terrenos públicos ou privados e áreas 

naturais protegidas - que fornecem informações adicionais para o projeto da rede de micro-

reservas. Tenta-se sempre integrar todo o terreno que está disponível para a área da micro-

reserva, incluindo a maior área possível (até 20 ha). No entanto, terrenos privados e a 

presença de infraestruturas humanas muitas vezes condicionam o seu tamanho (Laguna et 

al., 2004). 

Resumidamente, a criação de micro-reservas é então um processo que envolve 

entre outras etapas: a identificação e cartografia de alvos de conservação (espécies e 
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habitats prioritários para conservação, habitats fragmentados ou ameaçados, populações 

de distribuição restrita derivado da sua ecologia, etc.), a localização e cartografia de áreas 

potenciais de micro-reserva, o contacto com os proprietários (no caso dos terrenos serem 

privados), a validação científica das áreas potenciais de micro-reserva e a formalização 

jurídica da sua proteção. 

A gestão destes espaços deve obedecer a um plano de gestão a médio e longo 

prazo, obrigatório a elaborar, o qual será periodicamente revisto e onde se explicitarão 

todos os aspetos ligados à manutenção do espaço: gestão dos habitats, práticas interditas, 

recuperação de espécies, sinalização, encaminhamento de visitantes, entre outros. Para 

cada caso, é tido em conta o aconselhamento por especialistas na matéria sobre áreas 

mínimas de conservação, medidas de gestão mais favoráveis à manutenção e fomento dos 

valores naturais que se pretendem proteger, monitorização, entre outros (Kadis et al., 

2013). 
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4. Resultados 

4.1. Flora e habitats naturais do concelho de Lousada 

4.1.1. Comunidades vegetais 

O termo comunidade vegetal foi aplicado a unidades de vegetação observadas, que 

podem abranger mais que um habitat, mas representam uma unidade, isto é, são manchas 

relativamente homogéneas do ponto de vista fitocenótico. Aplicando esta terminologia, 

foram identificadas cinco comunidades vegetais nos pontos amostrados (Coelho & Alves, 

2005). 

A atividade humana, mais ou menos intensa, reflete-se sempre na diversidade e nas 

comunidades florísticas de uma região. No concelho de Lousada a ação antrópica está bem 

presente com a conversão da floresta autóctone em áreas destinadas à produção de 

monoculturas de eucalipto (Eucalyptus globulus) e exploração intensiva de vinha. 

Atualmente as áreas de pinhal nesta região são residuais uma vez que foram também 

convertidas para produção de eucalipto. 

No entanto, em alguns locais deparamo-nos com uma vegetação muito mais 

próxima daquela que seria a vegetação climácica. Aqui, em terrenos não intervencionados 

e/ou conservados, destacam-se as manchas de carvalhais galaico-portugueses. O 

levantamento das comunidades existentes na área de estudo permitiu identificar cinco 

comunidades vegetais distintas: povoamentos de produção de eucalipto, bosques de 

folhosas, manchas de vegetação ripícola correspondentes às linhas de água, matos e 

vegetação rupícola. Aliado a estes, registam-se algumas comunidades vegetais menos 

relevantes do ponto de vista florístico: como a vegetação ruderal e a agricultura (onde há 

o predomínio da vinha intensiva), e até problemática como é o caso dos acaciais. 

i. Povoamentos de produção de Eucalipto 

Na área florestal do concelho observa-se um predomínio do eucaliptal. A plantação 

de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) aparece igualmente na área de estudo, mas bastante 

fragmentada e residual entre os extensos eucaliptais. É visível em algumas áreas de 

eucaliptal e pinhal vestígios da floresta autóctone, com carvalho-alvarinho e castanheiro 

em regeneração, com o sub-bosque formado por várias espécies herbáceas e arbustivas 

características dos carvalhais galaico-portugueses e que indiciam uma possível 

regeneração da área se devidamente intervencionada (Figura 10).  
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ii. Bosques de folhosas 

Intercaladas com os extensos eucaliptais surgem pequenos bosques de folhosas 

dominadas por carvalhos (Quercus spp.) e onde foi identificado o habitat da Diretiva 

Habitats 92/43/CEE: Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus 

pyrenaica (9230) - Subtipo 9230pt1 – Carvalhais de Quercus robur. Este habitat está 

fortemente ameaçado pela contínua proliferação das monoculturas específicas florestais. 

O habitat corresponde a bosques caducifólios dominados pelo carvalho-alvarinho 

(Quercus robur), acompanhados pelo carvalho-negral (Quercus pyrenaica). No estrato 

arbustivo destaque para o pilriteiro (Crataegus monogyna), sanguinho-de-água (Frangula 

alnus), periqueiro (Pyrus cordata), giestas (Cytisus spp.), queiró (Calluna vulgaris), urzes 

(Erica spp.), tojos (Ulex spp.) e silvas (Rubus ulmifolius). No estrato herbáceo alguns geófitos 

caraterísticos, como os narcisos (Narcissus triandrus), Hyacinthoides paivae e fetos típicos 

– falso-feto-macho (Dryopetris affinis subsp. affinis), Polypodium spp. e Asplenium spp., 

tendo ainda sido registado na localidade de Caíde de Rei um feto menos comum – língua-

cervina (Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium). Na Figura 11 é possível observar 

algumas espécies mais emblemáticas dos bosques de folhosas. 

 

Figura 10 – Zona florestal com monocultura de eucalipto (atrás) e antiga área de 

carvalhal comprovada pela regeneração natural de Quercus robur (manchas 

verde-claras entre as giestas-brancas). 



 

28 
 

 

iii. Vegetação ripícola 

As margens das linhas de água são áreas de extrema importância para a diversidade 

florística e faunística, se bem preservadas. No território de Lousada as margens das linhas 

de água estão descaracterizadas pelos campos agrícolas e pela monocultura do eucalipto 

até muito próxima destas. No entanto, existem áreas em que a vegetação se encontra 

relativamente preservada e onde é possível identificar importantes núcleos de amieiros 

(Alnus glutinosa) e de salgueiros-pretos (Salix atrocinerea), formando galerias ripícolas 

compactas, onde também se observam freixos (Fraxinus angustifolia), carvalho-alvarinho 

(Quercus robur) e loureiro (Laurus nobilis). Apesar das galerias ripícolas se encontrarem 

seriamente ameaçadas e invadidas pela monocultura do eucalipto e noutros locais também 

por outras espécies invasoras, acácias (Acacia melanoxylon) e mimosas (Acacia dealbata), 

existem áreas onde é possível identificar o habitat prioritário constante da Diretiva 

Habitats 92/43/CEE: Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*) – Subtipo 91E0pt1 – Amiais ripícolas. 

Neste habitat o amieiro domina o estrato arbóreo, acompanhado pelas espécies arbóreas 

supramencionadas; no estrato arbustivo ocorrem o sanguinho-de-água (Frangula alnus), o 

pilriteiro (Crataegus monogyna) e o sabugueiro (Sambucus nigra); e no estrato herbáceo 

as violetas-bravas (Viola riviniana e Viola palustris subsp. palustris), milfurada (Hypericum 

Figura 11 – Espécies dos bosques de folhosas. A – Quercus robur; B – Quercus suber; C – Pormenor 

da folha de Quercus pyrenaica; D – Frangula alnus; E –  Crataegus monogyna; F – Rubus ulmifolius; G – 

Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium. 
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perforatum), hipericão-do-gerês (Hypericum androsaemum), botão-de-ouro (Ranunculus 

repens), escrofulária (Scrophularia scorodonia) e fetos característicos – feto-real (Osmunda 

regalis), feto-pente (Blechnum spicant subsp. spicant), feto-fêmea (Athyrium filix-femina), 

fentanha (Polystichum setiferum), Dryopteris dilatata e falso-feto-macho (Dryopteris affinis 

subsp. affinis). Na Figura 12 é possível observar algumas espécies mais emblemáticas das 

galerias ripícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Matos 

O estrato arbustivo é constituído, salvo algumas exceções, por espécies que 

ocorrem igualmente nos povoamentos de eucalipto e pinhal, bem como nos carvalhais. As 

espécies mais representativas são as seguintes: espécies da família Fabaceae como 

codessos (Adenocarpus lainzii), giesta-branca (Cytisus multiflorus), giesta-amarela (Cytisus 

striatus), giesta-brava (Cytisus scoparius subsp. scoparius), ranha-lobos (Genista 

triacanthos), carqueja (Pterospartum tridentatum), tojo-molar (Ulex minor), tojo-arnal 

(Ulex europaeus) e tojo-gatunho (Ulex micranthus). A família Ericaceae está representada 

pelas espécies queiroga (Calluna vulgaris), queiró (Erica umbellata), urze-branca (Erica 

arborea), urze-roxa (Erica cinerea). Estes locais são também colonizados por espécies da 

família Cistaceae, como o sanganho (Cistus psilosepalus), o sargaço (Halimium lasianthum) 

e o alcar (Tuberaria guttata), e pela ubíqua silva (Rubus ulmifolius), uma espécie da família 

Rosaceae. Perante este tipo de vegetação foi identificado um habitat constante na Diretiva 

Figura 12 – Espécies das galerias ripícolas. A – Alnus glutinosa; B – Inflorescência de 

Salix atrocinerea; C – Laurus nobilis; D – Hypericum androsaemum; E –  Hypericum 

perforatum; F – Inflorescência de Sambucus nigra; G – Viola riviniana; H – Ranunculus 

repens; I – Osmunda regalis. 
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Habitats 92/43/CEE: Charnecas secas europeias (4030) – Subtipo 4030pt3 – Urzais, urzais-

tojais, urzais-estevais e mediterrânicos não litorais. Subtipo com composição florística 

variável, sendo que a maior diversidade cabe sempre às espécies características da classe 

Calluno-Ulicetea, com destaque para as famílias Ericaceae, representadas por algumas 

espécies do género Erica e Fabaceae, representadas por espécies do género Ulex. Na Figura 

13 é possível observar uma área de matos e algumas espécies típicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. Vegetação rupícola 

A vegetação rupícola, de características peculiares, surge nas fissuras ou depressões 

dos afloramentos rochosos e muros. Associados a este tipo de vegetação estão os briófitos 

e líquenes que se desenvolvem diretamente sobre a superfície da rocha, sendo 

especialmente importante nos primeiros estádios de sucessão primária. Nas pequenas 

fissuras ou depressões das rochas desenvolve-se a vegetação fissurícola que tira partido do 

acumulo de nutrientes e humidade (Pinho et al., 2003). A condicionante edáfica destes 

meios limita as comunidades que aqui se conseguem instalar, desenvolvendo-se 

comunidades específicas e alguns endemismos, fruto de condições microclimáticas únicas. 

Neste tipo de habitat foram identificadas várias espécies entre as quais, o tomilho-bravo 

Figura 13 – Espécies e vegetação dos matos. A – Matos com espécies das famílias 

Ericaceae, Cistaceae e Fabaceae;  B – Halimium lasianthum subsp. lasianthum; C – 

Ulex europaeus. 
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(Thymus caespititius), fentilho (Asplenium billotii), avencão (Asplenium trichomanes subsp. 

quadrivalens); a família Crassulaceae é representada pelas espécies arroz-dos-telhados 

(Sedum album), Sedum anglicum, arroz-dos-muros (Sedum brevifolium), uva-de-gato 

(Sedum hirsutum), umbigo-de-vénus (Umbilicus rupestris); estão também presentes a 

gramínea erva-fina (Agrostis truncatula) e geófitas bulbosas como a cila-de-uma-folha 

(Scilla monophyllos), a nosilha (Romulea bulbocodium) e um endemismo ibérico – donzelas 

(Ornithogalum concinnum). Na Figura 14 é possível observar algumas espécies 

características da vegetação rupícola. Analisando as espécies que ocorrem neste tipo de 

habitats foi identificado um habitat constante na Diretiva Habitats 92/43/CEE: Rochas 

siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii 

(8230). Dentro deste habitat foram identificados dois subtipos para Lousada: 

Tomilhais galaico-portugueses (8230pt1) – este subtipo foi identificado pelo 

domínio de Thymus caespititius nas formações nanocaméfitas, acompanhado da gramínea 

Agrostis truncatula e das geófitas Scilla monophyllos e Romulea bulbocodium. De referir 

que em Portugal os “tomilhais” de Thymus caespititius são apenas conhecidos do Setor 

Galaico-Português (onde se insere o concelho de Lousada). 

 A vegetação rupícola com a presença de espécies como o fentilho (Asplenium 

billotii), arroz-dos-telhados (Sedum album), entre outras, é abrangida pela Diretiva Habitats 

92/43/CEE: Vegetação casmofítica das vertentes rochosas siliciosas (8220) – Subtipo 

8220pt1 – Afloramentos rochosos com comunidades casmofíticas. 
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No ponto de amostragem 5, situado na localidade de Barrosas (Santo Estevão), nos 

afloramentos rochosos graníticos, é possível observar uma mancha residual de sobreiral 

edafoxerófilo (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Espécies da vegetação rupícola. A – Thymus caespititius; B 

– Asplenium billotii; C – Scilla monophyllos; D – Romulea bulbocodium; E –  
Sedum hirsutum; F – Sedum anglicum. 

 

Figura 15 – Sobreiral edafoxerófilo (Lousada, Barrosas (Santo Estevão)). A – Vista geral da parte 

superior; B – Pormenor do sobreiro no afloramento rochoso. 
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vi. Vegetação ruderal 

Nos vários caminhos, sobretudo nas bermas, o destaque recai na vegetação ruderal, isto é, 

vegetação que se desenvolve em ambientes fortemente perturbados pela ação antrópica. 

Esta é representada por um grande número de espécies: cenoura-brava (Daucus carota 

subsp. carota), dedaleira (Digitalis purpurea subsp. purpurea), funcho (Foeniculum 

vulgare); várias compostas como a avoadinha (Conyza canadensis), a tripa-de-ovelha 

(Andryala integrifolia), a tágueda (Dittrichia viscosa subsp. viscosa), a tasneirinha (Senecio 

vulgaris), entre outras; as gramíneas são também muito representativas, fazendo-se 

representar por espécies como a erva-lanar (Holcus lanatus) ou o panasco (Dactylis 

glomerata). Na Figura 16 é possível observar algumas espécies características da vegetação 

ruderal. 

 

 

 

 

 

  

Figura 16 – Espécies da vegetação ruderal. A – Dittrichia viscosa subsp. 

viscosa; B – Foeniculum vulgare; C – Daucus carota subsp. carota; D – Digitalis 

purpurea subsp. purpurea. 
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4.1.2. Habitats naturais 

A Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE), ao abrigo do seu Anexo I, discrimina o tipo de 

habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 

especiais de conservação. Estes habitats patentes no Anexo I distinguem-se de outras áreas 

por serem caracterizados não só geograficamente, mas também por fatores abióticos e 

bióticos que conferem o seu elevado valor ecológico, podendo estar muitas vezes em 

perigo de desaparecer da natureza.  

Assim, um determinado habitat é o espaço que suporta todo um conjunto de seres 

vivos que estabelecem entre si uma rede complexa de relações interdependentes, não só 

entre si, como também entre os seres vivos e o meio que os rodeia e que os sustenta (Alves 

et al., 1998). 

Dentro do Anexo I da Diretiva Habitats, foi possível identificar cinco habitats naturais e 

seis subtipos que ocorrem na área de estudo (Tabela 1). No ponto de amostragem 7 foi 

identificado um habitat com características semelhantes ao habitat Rochas siliciosas com 

vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii (subtipo 

Comunidades estrelenses perenes de Sedum anglicum subsp. pyrenaicum), no entanto a 

sua distribuição é apenas conhecida para a Serra da Estrela, necessitando assim de uma 

avaliação criteriosa à área onde se registou este eventual habitat. 

 

Tabela 1 – Habitats naturais identificados para o concelho de Lousada. 
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4.1.3. Elenco Florístico 

No concelho de Lousada foram identificadas 38 subespécies e 406 espécies, 

pertencentes a 280 géneros e a 95 famílias botânicas (Anexo I).  

Analisou-se também a representatividade das famílias botânicas na área de estudo 

(Anexo II). Para analisar as famílias mais representativas, escolheram-se as famílias que 

contivessem um mínimo de 10 espécies, tendo em conta o Anexo II. Observando a Figura 

17 verifica-se que há três famílias que se destacam: Fabaceae, Asteraceae e Poaceae. As 

famílias Plantaginaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Rosaceae e Polygonaceae 

encontram-se também em destaque. Assim, temos oito famílias botânicas que 

representam 38% da riqueza específica da área de estudo (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Proporção entre as famílias botânicas mais representativas 

da área de estudo. 
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4.1.4. Espécies RELAPE 

No concelho de Lousada foi possível registar, até ao momento, um conjunto de 23 

espécies RELAPE que pertencem a 13 famílias botânicas (Tabela 2, Figura 19). Destacam-se 

o narciso-trombeta (Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis), o narciso (Narcissus 

triandrus) e a gilbardeira (Ruscus aculeatus), protegidas ao abrigo da Diretiva Habitats. O 

azevinho (Ilex aquifolium) é protegido ao abrigo do Decreto-Lei 423/89 de 4 de dezembro.  

Em Lousada existem três espécies que constam na Lista Vermelha da Flora Vascular 

de Portugal Continental – o azereiro (Prunus lusitanica subsp. lusitanica), o mostajeiro 

(Sorbus latifolia) e o teixo (Taxus baccata). No entanto, atualmente não ocorrem 

espontaneamente em Lousada, tendo sido introduzidas em locais adequados, com base 

nas características ecológicas destas espécies, pelo projeto Plantar Lousada da Câmara 

Municipal de Lousada.  

Na área de estudo é possível observar exemplares de sobreiro (Quercus suber) 

adultos e alguns em regeneração. Esta é uma espécie protegida, sendo proibido o abate 

por indivíduo ao abrigo do Decreto-Lei 169/01 de 25 de maio, tendo sido consagrada como 

Árvore Nacional de Portugal e símbolo do nosso país desde 22 de dezembro de 2011 (Ano 

Internacional da Floresta). No território de Lousada é possível encontrar uma mancha 

residual de sobreiral edafoxerófilo no ponto de amostragem 5.  

As restantes espécies são endemismos ibéricos, isto é, de distribuição restrita à 

Península Ibérica. 

Figura 18 – Proporção entre as famílias botânicas mais 

representativas e as restantes. 
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Figura 19 – Espécies RELAPE. A – Crocus serotinus; B – Ornithogalum concinnum; C – Narcissus 

triandrus; D – Hyacinthoides paivae; E –  Adenocarpus lainzii; F – Cytisus multiflorus; G – Omphalodes 

nitida; H – Lupinus gredensis Gand.; I – Linaria triornithophora 
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  Tabela 2 – Taxa RELAPE observados no concelho de Lousada. 

Legenda: DH – Diretiva Habitats; D-L – Decreto-Lei; EIb – Endemismo ibérico; LV – Lista Vermelha 
da Flora Vascular de Portugal Continental.           
 * - espécies introduzidas pelo projeto Plantar Lousada. 
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4.1.5. Espécies exóticas invasoras 

Seguindo o Decreto-Lei n.º 92/2019 e a obra de Marchante et al., 2014, verificaram-

se as espécies de flora exótica invasora na área inventariada, tendo sido identificadas 20 

espécies invasoras, correspondendo a 4,9% do elenco florístico do concelho de Lousada 

(Tabela 3, Figura 20). São estas, uma grave ameaça aos habitats naturais, comprometendo 

todo o ecossistema. 

As espécies que se destacam como mais problemáticas no concelho são a mimosa 

(Acacia dealbata), a austrália (Acacia melanoxylon), o eucalipto (Eucalyptus globulus), a 

acácia-bastarda (Robinia pseudoacacia) e, em locais mais húmidos e sombrios, a erva-da-

fortuna (Tradescantia fluminensis). A azola (Azolla filiculoides) foi apenas registada numa 

única represa. O Município de Lousada tem adotado uma estratégia de controlo destas 

invasoras nas propriedades que tutela e, também, tem apoiado proprietários privados no 

controlo destas espécies. Até novembro de 2020, foram controladas as espécies invasoras 

em 18,7 ha de áreas do Concelho (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20 – Percentagem de espécies exóticas invasoras no 

concelho de Lousada. 
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Tabela 3 – Espécies exóticas invasoras presentes no concelho de Lousada. 
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 Figura 21 – Distribuição das manchas de espécies exóticas invasoras controladas no concelho de 

Lousada. 
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4.1.6. Espetro taxonómico dos pontos de amostragem  

A riqueza específica e a riqueza de famílias botânicas de cada ponto de amostragem 

foram analisadas. Através da análise da Figura 22 observa-se para todos os pontos de 

amostragem um número mínimo de 52 espécies e um máximo de 180 espécies. 

Relativamente às famílias botânicas verifica-se um máximo de 67 famílias e um mínimo de 

23 famílias. 

Dos 20 pontos de amostragem destacam-se os seguintes: 

O ponto de amostragem 12 (Vila Pouca) é o que apresenta uma maior riqueza 

específica e maior riqueza de famílias botânicas. Este ponto situa-se numa área que 

engloba quatro comunidades vegetais: bosquetes de folhosas, matos, campos de cultivo e 

galeria ripícola. Assim, esta diversidade de habitats possibilita a existência de uma elevada 

riqueza específica na área. 

Os pontos de amostragem 6, 9 e 14 (Rio de Porto, Casais e Eiras, respetivamente) 

apresentam também uma elevada riqueza específica uma vez que integram uma área de 

galeria ripícola menos degradada em relação a outros pontos de amostragem com galerias 

ripícolas, como é o caso do ponto 2 (Santo Adrião) que apresenta uma pequena galeria 

ripícola com monocultura de eucalipto na área envolvente; e do ponto 8 (Boca da Ribeira) 

muito invadido por Acacia melanoxylon e Acacia dealbata. O ponto 9 (Casais) apresenta 

troços do rio Mezio com uma galeria ripícola relativamente bem preservada ao nível do 

estrato arbóreo (contudo apresenta algumas faixas completamente despidas de árvores e 

arbustos), de referir que o estrato herbáceo nesta área é muito diverso. 

Os pontos 17 (Moinhos de Pias) e 18 (Quinta dos Ingleses) apresentam uma riqueza 

específica semelhante, uma vez que ambos são constituídos por campos de cultivo que 

ocupam as margens do rio, no entanto à medida que nos afastamos das margens da linha 

de água surgem bosquetes de folhosas com represas de água bem conservadas e áreas de 

matos, aumentando a diversidade florística presente 

O ponto 19 (Mata de Vilar) apresenta uma elevada riqueza específica face às 

comunidades vegetais que apresenta: bosque de folhosas, matos e bordaduras de trilhos 

com várias espécies exóticas plantadas, aumentando a riqueza específica da área. 

O ponto 3 (Eucaliptal) é o segundo que apresenta menor riqueza específica, 

caracterizado pela monocultura de eucalipto é, também, a área que apresenta a menor 

riqueza de famílias botânicas, comprovando a pouca diversidade florística existente nos 

eucaliptais. 
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Os pontos 5 e 7 (Maragotos e Penedos do Sardão, respetivamente) apresentam uma 

baixa riqueza específica (o ponto 7 é o que apresenta a menor riqueza específica de todos 

os locais amostrados), no entanto, tal não é justificado por uma elevada degradação da 

área, mas sim pelas condições edáficas do meio: são áreas com afloramentos rochosos e 

grande exposição solar. A condicionante edáfica limita então as comunidades que aqui se 

conseguem instalar, possibilitando o desenvolvimento de comunidades específicas e 

alguns endemismos ibéricos aqui identificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22 – Riqueza específica e riqueza de famílias dos pontos de amostragem. 
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4.2. Flora e habitats naturais da PPLSS 

4.2.1. Unidades de Paisagem e cartografia 

As unidades de paisagem são um elemento crucial para a gestão territorial pois a 

interpretação dessa interação natural e antrópica possibilita identificar as valências e 

fragilidades de cada unidade, sendo fatores determinantes para quadros de planeamento 

de organização territorial. O conhecimento da paisagem fornece os dados necessários para 

que seja assegurado o equilíbrio das atividades antropogénicas com os espaços naturais. 

As unidades de paisagem foram identificadas e cartografadas, tendo-se realizado um 

mapa com a sua distribuição e um gráfico com a proporção de cada unidade (Figuras 38 e 

39). Na PPLSS distinguem-se 13 Unidades de Paisagem, ordenadas e apresentadas no 

sentido decrescente da área de ocupação do solo (Figura 23 a 36): 

i. Campo agrícola: caracterizado essencialmente por campos de produção de milho de 

forma intensiva com recurso a pesticidas e fertilizantes químicos. No entanto, 

apresenta em alguns locais um mosaico com a produção tradicional de diferentes 

culturas, sebes-vivas de pequenos bosquetes e a prática tradicional da vinha do 

enforcado – sistema agroflorestal ancestral e ameaçado no norte de Portugal para 

cultivo das videiras para produção de vinho, cultivadas nos limites dos campos 

agrícolas e geridas para promover o crescimento em altura (até 4 metros ou mais), 

suportadas por postes vivos de árvores de espécies como o plátano (Platanus x 

hispanica) e o lódão-bastardo (Celtis australis) – características que tornam estes 

campos uma mais-valia para a preservação e promoção da biodiversidade, 

funcionando como corredores ecológicos no território. 

  

 

Figura 23 – Campos agrícolas. 
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ii. Vinha: cultura permanente, sendo esta cultura explorada maioritariamente de forma 

intensiva. Caracterizada por grandes alterações ao relevo do solo aquando da sua 

implantação, utilização de grande quantidade de pesticidas e explorada em grandes 

áreas contínuas. A vinha tradicional e a prática ancestral da vinha do enforcado são 

explorações sustentáveis e com contributos para a preservação e promoção da 

biodiversidade, no entanto a maior área desta cultura no território concelhio é, de 

facto, a exploração intensiva. 

 

  

 

Figura 24 – Vinha intensiva. 

 Figura 25 – Vinha do enforcado. 
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iii. Eucaliptal: produção florestal ordenada em monocultura de eucalipto. Na PPLSS 

muitas manchas de eucaliptal encontram-se abandonadas, apresentando alguma 

regeneração de vegetação nativa. 

 

iv. Folhosas: esta unidade é caracterizada por bosques nativos naturais ou plantados 

(carvalhais, salgueirais, freixiais, misto de folhosas nativas) e por bosques plantados 

de espécies folhosas exóticas (carvalho-americano, carvalho-dos-pântanos, choupais 

de choupo-híbrido (Populus x canadensis). 

 

  

 

Figura 26 – Paisagem com monocultura de Eucalyptus globulus. 

 Figura 27 – Floresta dominada por folhosas, com carvalho-alvarinho (Quercus robur) 

como espécie dominante. 
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v. Tecido urbano: esta unidade inclui o tecido residencial, rodoviário e outras 

infraestruturas edificadas, surgindo intercalado com as restantes unidades de 

paisagem. 

 

vi. Incultos: nesta unidade estão incluídas as áreas agrícolas abandonadas, 

apresentando o desenvolvimento de vegetação pioneira de áreas perturbadas. 

  

Figura 28 – Tecido urbano. 

Figura 29 – Terreno inculto dominado por silvas (Rubus ulmifolius). 
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vii. Outros: nesta unidade estão inseridos os parques verdes, espaços ajardinados, 

espaços naturais artificializados, manchas pouco significativas com espécies exóticas. 

viii. Pinhal: esta unidade representa os antigos povoamentos de monocultura de 

pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Estes povoamentos foram em grande parte 

substituídos pela monocultura do eucalipto. Atualmente, algumas manchas de pinhal 

resistiram e apresentam um estrato herbáceo e arbustivo bastante diversificado, 

funcionando como abrigos relevantes para a biodiversidade. 

  

Figura 30 – Parque de lazer. 

Figura 31 – Pinhal de pinheiro-bravo (Pinus pinaster). 
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ix. Cursos de água e vegetação ripícola: esta unidade inclui os planos de água corrente 

e a vegetação ripícola associada a estes. 

 

 

 

x. Matos: áreas dominadas pela diversidade de espécies nativas de matos e herbáceas 

associadas a estes, manchas de grande importância ecológica. 

  

 Figura 32 – Troço do rio Sousa em Pias. 

 Figura 33 – Matos. 
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xi. Invasoras: área dominada por espécies exóticas invasoras. 

 

 

xii. Jardins Históricos: esta unidade foi destacada pela importância e relevância dos 

jardins históricos para o património histórico e botânico do concelho de Lousada, 

encerrando neles exemplares notáveis de espécies botânicas. 

  

Figura 34 – Área invadida por mimosas (Acacia dealbata). 

Figura 35 – Jardim senhorial da Casa de Juste. 
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xiii. Área paludosa: caracterizada por manchas densas de Typha latifolia, Sparganium 

erectum e Juncus effusus. Unidade pouco representada na PPLSS, no entanto é de 

grande importância adotar métodos que promovam o aumento destas manchas, 

uma vez que foram registadas populações de anfíbios que dependem da presença 

deste habitat – como é o caso da população de rela-comum (Hyla molleri) (Figura 37). 

Uma das ameaças a esta unidade de paisagem, observada durante o trabalho de 

campo, foi o aumento artificial do nível de solo de terrenos encharcados, através do 

depósito de novos solos, de forma a possibilitar o cultivo de milho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 36 – Área paludosa com mancha densa de tabúa-larga (Typha latifolia). 

 
Figura 37 – Rela-comum (Hyla molleri) em época de reprodução. 
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Figura 38 – Unidades de Paisagem da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior. 
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Na Unidade de Paisagem “folhosas” verificou-se uma grande variedade do tipo de 

povoamento, pelo que se detalhou em maior grau as manchas de vegetação dentro desta 

unidade (Figura 40). A Unidade de Paisagem “Invasoras” é muito relevante como 

ferramenta para adoção de medidas de controlo de espécies exóticas invasoras, tendo sido 

também registado com detalhe os tipos de povoamento de invasoras que ocorrem na 

PPLSS (Figura 41). Na Tabela 4 podem ser consultadas as áreas (ha) das Unidades de 

Paisagem e das manchas de vegetação associadas. 

Nas “folhosas” os povoamentos de “bosque misto” e “carvalhal” são os que cobrem 

maior área. O povoamento de “bosque misto” corresponde a manchas florestais 

dominadas por espécies de folhosas e acompanhas por espécies de resinosas. O 

povoamento de “carvalhal” corresponde precisamente a manchas florestais dominadas 

pelo carvalho-alvarinho (Quercus robur). 

Nas “invasoras” verificou-se apenas a presença de três espécies arbóreas exóticas 

invasoras que formam manchas densas e que urge o seu controlo. Entre as manchas de 

mimosas (Acacia dealbata), austrálias (Acacia melanoxylon) e acácias-bastarda (Robinia 

pseudoacacia), as manchas de mimosas são as que dominam na área da PPLSS. 

 

 

 

Figura 39 – Percentagem de ocupação de cada Unidade de Paisagem na Paisagem Protegida Local 

do Sousa Superior. 
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Figura 40 – Percentagem de ocupação de cada povoamento na Unidade de Paisagem “Folhosas”. 

Figura 41 – Percentagem de ocupação de cada povoamento na Unidade de Paisagem “Invasoras”. 
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Tabela 4 – Área das Unidades de Paisagem e respetivos tipos de povoamento da Paisagem 

Protegida Local do Sousa Superior. 
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4.2.2. Habitats naturais 
 

Na PPLSS foram registados quatro habitats naturais dos seis identificados para o território 

concelhio, surgindo de forma fragmentada na paisagem. O habitat Charnecas secas 

europeias ocorre na unidade de paisagem matos; o habitat Rochas siliciosas com vegetação 

pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii ocorre em zonas de 

afloramentos rochosos nas unidades de paisagem folhosas e matos; o habitat Carvalhais 

galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica ocorre em algumas áreas da 

unidade folhosas; o habitat Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) é observado em alguns troços do rio Sousa e 

algumas das ribeiras, sempre de uma forma residual, na unidade cursos de água e 

vegetação ripícola.  

Tabela 5 – Habitats naturais identificados para a Paisagem Protegida do Sousa Superior. 
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4.2.3. Elenco florístico 

Na área delimitada para a Paisagem Protegida Local do rio Sousa superior foram 

identificadas 29 subespécies e 341 espécies pertencentes a 248 géneros e 89 famílias 

botânicas (Anexo I), das quais 19 são espécies RELAPE e 18 são espécies exóticas invasoras. 

A PPLSS abrange 84% das espécies florísticas e 94% das famílias botânicas 

identificadas para todo o território do concelho de Lousada (Figuras 42 e 43). 

 

  

Figura 43 – Percentagem de famílias botânicas do concelho de Lousada 

abrangidas pela Paisagem Protegida Local do Sousa Superior. 

Figura 42 – Percentagem de espécies florísticas do concelho de Lousada 

abrangidas pela Paisagem Protegida Local do Sousa Superior. 
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A representatividade das famílias botânicas na PPLSS foi analisada seguindo o 

mesmo critério utilizado para a área concelhia (escolheram-se as famílias que contivessem 

um mínimo de 10 espécies) e destacaram-se sete famílias (Anexo III). Comparando as 

proporções destas famílias entre a área concelhia e a PPLSS, verifica-se que, em ambas, as 

famílias que mais se destacam são a Fabaceae, Asteraceae e Poaceae, seguindo-se, em 

proporções semelhantes, a Plantaginaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae e Rosaceae 

(Figura 44). Na PPLSS a família Polygonaceae só apresenta nove espécies, o que a exclui 

deste grupo mais representativo. Ao analisar a Figura 45 verificam-se que as famílias mais 

representativas representam 36% da riqueza específica da PPLSS, valor muito próximo dos 

38% da área concelhia. 

  

Figura 44 – Proporção entre as famílias botânicas mais representativas da Paisagem 

Protegida Local do Sousa Superior. 
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4.2.4. Espécies RELAPE 

Na PPLSS existem 19 espécies RELAPE, menos quatro que na área concelhia (Tabela 6). 

A anémona-dos-bosques (Anemone trifolia subsp. albida) não foi registada na PPLSS pois 

apenas se observou num bosque de folhosas bem preservado junto à ribeira de Sá em 

Barrosas (Sto Estêvão). O Ranunculus bupleuroides, as donzelas (Ornithogalum concinnum) 

e o tojo-gatunho (Ulex micranthus) foram registados em áreas de maior altitude do 

concelho onde os matos dominam a paisagem, como a PPLSS não abrange esse tipo de 

áreas, não foram aqui registadas. 

No decorrer dos trabalhos de inventário florístico registaram-se núcleos de espécies 

que apesar de não terem qualquer estatuto de proteção nacional ou europeu, no território 

concelhio foram consideradas no presente trabalho como raras devido às suas reduzidas 

populações ou em alguns casos de apenas ter sido registada uma população da espécie. As 

populações das espécies protegidas ao abrigo da Diretiva Habitats e das espécies 

consideradas como raras a nível concelhio foram registadas, dentro da PPLSS, num mapa 

de forma a acompanhar a evolução das mesmas (Tabela 7, Figura 46). De destacar que 

foram registadas poucas populações de campainhas-do-outono (Leucojum autumnale), 

apenas encontrada nas áreas de maior altitude do concelho, e uma única população de 

satirião-macho (Orchis mascula) e de anémona-dos-bosques (Anemone trifolia subsp. 

albida) num carvalhal junto à ribeira de Sá – estas espécies não foram registadas na PPLSS. 

Figura 45 – Comparação entre as famílias botânicas mais 

representativas e restantes famílias da Paisagem Protegida Local 

do Sousa Superior. 
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  Tabela 6 – Espécies RELAPE presentes na Paisagem Protegida Local do Sousa Superior. 
Legenda: DH – Diretiva Habitats; D-L – Decreto-Lei; EIb – Endemismo ibérico; LV – Lista 
Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental.           
 * - espécies introduzidas pelo projeto Plantar Lousada. 
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Tabela 7 – Espécies protegidas ao abrigo da Diretiva Habitats e espécies consideradas como raras 

no território concelhio. 
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Figura 46 – Distribuição ao longo da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior de populações das 

espécies protegidas ao abrigo da Diretiva Habitats e das espécies consideradas como raras a nível 

concelhio.  
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4.2.5. Espécies exóticas invasoras 

No decorrer dos trabalhos registaram-se um total de 18 espécies exóticas invasoras 

na PPLSS, menos duas espécies que na área concelhia (Tabela 3). As mais preocupantes são 

a mimosa (Acacia dealbata), a austrália (Acacia melanoxylon), a acácia-bastarda (Robinia 

pseudoacacia) e a erva-da-fortuna (Tradescantia fluminensis). O espinheiro-bravo (Hakea 

sericea) e a falsa-árvore-do-incenso (Pittosporum undulatum) deixaram de ser 

preocupantes, uma vez que foram apenas registados um exemplar de cada no ponto de 

amostragem 19 (Mata de Vilar), tendo-se procedido à sua remoção. 

Verificou-se que as áreas com espécies invasoras mantêm-se relativamente 

controladas pois estão muitas vezes circundadas por terrenos agrícolas que, pelo regime 

de produção, não permitem o seu estabelecimento e proliferação. No entanto, com o 

abandono agrícola ou terrenos em regime de pousio as espécies exóticas invasoras podem 

começar a proliferar e urge assim a necessidade de criar um plano de gestão e controlo das 

áreas invadidas para que estas espécies não proliferem para outros locais e sejam assim 

controladas nas áreas em que ocorrem. 

A erva-das-pampas (Cortaderia selloana) encontra-se presente no território de uma 

forma pontual, não formando manchas de invasão. No entanto, deve ser aplicado o quanto 

antes um plano de controlo desta espécie invasora dado o seu potencial de propagação já 

verificado noutras regiões do território nacional. 
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4.3. Rede Municipal de Micro-reservas 

As primeiras áreas potenciais para micro-reservas foram selecionadas e perfazem um 

total de 22 micro-reservas, que no seu conjunto representam a salvaguarda de 122,3 ha do 

território do concelho (Tabela 8, Figura 47). Cada micro-reserva tem uma ficha descritiva 

associada, estando o exemplo de duas fichas no Anexo IV. 

Na PPLSS tem-se o objetivo de estabelecer as nove micro-reservas listadas na Tabela 8 

com uma área total de 45 ha. Assim, garante-se que essas áreas tenham uma gestão focada 

e adaptada às características de cada uma. Fora da área delimitada da PPLSS pretende-se 

estabelecer 13 micro-reservas para salvaguardar e, se necessário, melhorar áreas de 

elevado interesse que não se encontram abrangidas por nenhuma figura legal de proteção. 

Assim, conseguimos aumentar as áreas protegidas em mais 77,3 ha.  

Os condicionalismos associados ao regime da propriedade (pública ou privada) são, 

também, muito importantes. Ao analisar a Tabela 8 verifica-se que 14 das micro-reservas 

são de domínio privado, perfazendo um total de 77,1 ha e, exigindo assim a criação de um 

protocolo individual e específico a cada caso que salvaguarde a gestão da propriedade com 

os objetivos de conservação. Neste momento esses protocolos estão a avançar com 

algumas das áreas selecionadas, outras aguardam ainda reuniões com os respetivos 

proprietários. As micro-reservas em domínio público são propriedade da Câmara Municipal 

de Lousada, e, portanto, foi possível avançar de imediato com planos de gestão para cada 

uma dessas áreas selecionadas. Ao analisar a Tabela 8 verifica-se que oito das micro-

reservas pertencem à Câmara Municipal, correspondendo a 45,2 ha de área protegida com 

um plano de gestão especializado. 
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Tabela 8 – Áreas potenciais para micro-reservas. 
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Figura 47 – Localização das áreas potenciais para micro-reservas no concelho de Lousada. 
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5. Discussão 

O concelho de Lousada mantém algumas manchas relíquia de habitats naturais, que no 
seu conjunto albergam uma elevada diversidade vegetal, incluindo 23 espécies RELAPE. No 
entanto, é notória a fragmentação dos habitats naturais devido à monocultura de 
eucalipto, à área agrícola (com destaque para a vinha), ao edificado e zonas industriais.  

O projeto da implementação da PPLSS é um marco para a preservação do património 
natural e cultural de Lousada, uma vez que Lousada não possuía nenhuma área protegida. 
Este projeto apostou no envolvimento de toda a população através do processo 
participativo, onde os cidadãos tiveram a oportunidade de compreender este instrumento 
legal de proteção e darem os seus contributos para os objetivos da PPLSS (Mota et al., 
2019). Na delimitação da PPLSS um dos critérios tidos em conta foi o primeiro estudo 
pormenorizado da flora, vegetação e habitats concelhios, de forma a preservar as áreas 
que mais se destacaram pelo seu valor ecológico e o maior número de espécies possível. 
Ao analisar os dados do elenco florístico da área concelhia e os da PPLSS, verificou-se que 
a paisagem protegida, apesar de corresponder apenas a 16,8% da área total do concelho, 
esta abrange 84% das espécies florísticas e 94% das famílias botânicas conhecidas para o 
território do concelho de Lousada. Desta forma, atingiu-se o objetivo de preservar dentro 
de uma área protegida grande parte das espécies florísticas que ocorrem em Lousada. 

 Na PPLSS conseguiu-se delimitar uma área que inclui 19 das 23 espécies RELAPE 
identificadas na área concelhia. Nos trabalhos de inventário florístico registaram-se oito 
espécies que apesar de não terem qualquer estatuto de proteção nacional ou europeu, no 
território concelhio foram classificadas como raras devido às suas reduzidas populações ou 
em alguns casos de apenas ter sido registada uma população da espécie (Ceterach 
officinarum subsp. officinarum, Leucojum autumnale, Merendera montana, Orchis 
mascula, Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium, Polygonatum odoratum, Primula 
acaulis, Scilla autumnalis). Destas sete espécies, apenas uma não foi registada na PPLSS. 
Apesar de grande parte das espécies RELAPE e das consideradas como raras a nível 
concelhio estarem presentes na paisagem protegida, há cinco que ficariam fora de uma 
área com proteção. Assim, o projeto da rede de micro-reservas municipais complementa a 
PPLSS na salvaguarda do património natural de Lousada, estabelecendo áreas de micro-
reservas onde existem populações das espécies que necessitam de proteção fora da 
paisagem protegida. 

Na análise das famílias mais representativas verificou-se que na área concelhia e PPLSS, 
as famílias que mais se destacam são a Fabaceae, Asteraceae e Poaceae, seguindo-se, em 
proporções semelhantes, a Plantaginaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae e Rosaceae. Estas 
famílias representam 36% da riqueza específica da PPLSS e 38% da área concelhia, valores 
muito próximos que nos permitem inferir que a flora presente na PPLSS é uma boa 
representação do panorama registado no concelho de Lousada. Ao analisar as Unidades de 
Paisagem da PPLSS verifica-se que “campo agrícola” é a unidade com maior ocupação, o 
que vai ao encontro das três famílias com mais espécies na área de estudo, uma vez que 
nos campos agrícolas e nas suas bordaduras registam-se várias espécies das famílias 
Fabaceae, Asteraceae e Poaceae. 
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O projeto da rede municipal de micro-reservas é uma das mais recentes estratégias do 
Município de Lousada para a proteção do património natural, cultural e geológico. O 
projeto apresenta um grande envolvimento com os proprietários privados no âmbito dos 
modelos de cogestão das micro-reservas implementadas. Verificou-se que esta estratégia 
foi apreciada pela população pois alguns proprietários contactaram a Câmara Municipal 
para integrarem algumas das suas propriedades na rede de micro-reservas municipal. Um 
dos fatores para esta tomada de decisão dos proprietários é o aconselhamento técnico com 
plano de gestão para a propriedade, dotando os proprietários do conhecimento sobre o 
património natural que os seus terrenos encerram e das melhores estratégias para 
preservar e melhorar esse património. Desta forma, as micro-reservas têm permitido a 
proteção de habitats naturais e populações de espécies protegidas que se encontram em 
propriedades privadas. 

Ao analisar as unidades de paisagem, verifica-se que algumas unidades com relevante 
valor ecológico têm uma ocupação muito reduzida na PPLSS – pinhal, cursos de água e 
vegetação ripícola, zona paludosa. A fragmentação da paisagem é uma séria ameaça à 
biodiversidade, pelo que as micro-reservas servem como complemento à PPLSS, 
permitindo proteger áreas fora da paisagem protegida onde existam essas unidades de 
paisagem com ocupação reduzida, e outras áreas que se destaquem para a salvaguarda dos 
habitats ou das espécies protegidas que lá se encontram, promovendo a conetividade da 
paisagem e funcionando como stepping stones ao longo de todo o território concelhio 
(Herrera et al., 2017). 

O presente estudo contribui, também, para auxiliar as ações de recuperação ecológica 
de áreas degradadas que têm vindo a ser desenvolvidas, como é exemplo a iniciativa 
Plantar Lousada. A partir deste estudo é possível selecionar as espécies mais indicadas e 
adaptadas aos locais que vão ser alvo de reflorestações, e promover o plantio de espécies 
que se encontrem com poucas populações no território. 

Nas unidades de paisagem foram identificados cinco habitats naturais da Diretiva 
Habitats, registados em áreas com fortes ameaças pelo avanço das monoculturas de 
eucalipto e vinha, instalação de espécies exóticas invasoras e pela pressão de outras 
atividades antrópicas. 

A análise da área de ocupação das Unidades de Paisagem retrata os dados do uso do 
solo no concelho e a elevada pressão demográfica existente, revelando que as unidades de 
exploração agrícola e florestal são as que mais se destacam na paisagem – campo agrícola, 
vinha e eucaliptal. Assim, urge a necessidade de criar estratégias de gestão destas áreas 
para tornar as explorações mais sustentáveis. Tal como a necessidade de promover a 
preservação e aumento da área das unidades com maior valor ecológico – folhosas, cursos 
de água e vegetação marginal, matos e zona paludosa. Segue uma lista de recomendações 
de implementação de estratégias de recuperação ecológica das Unidades de Paisagem 
identificadas: 

i. Campo agrícola: nesta unidade é crucial um trabalho de envolvimento e sensibilização 

dos proprietários. Deve ser criado um manual de boas práticas agrícolas e ações de 
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formação com os agricultores para que seja promovida a redução da utilização de 

herbicidas e pesticidas, passando a utilizar alternativas biológicas à gestão dos campos 

agrícolas. Uma estratégia que pode ser adotada para campos despidos de árvores é, 

também, a criação de corredores ecológicos através da plantação de árvores e arbustos 

nas bordaduras dos campos agrícolas ou a plantação de pequenas bolsas de floresta 

autóctone (Proesmans et al., 2019). De forma a aliciar proprietários que não pretendam 

colocar espécies como o carvalho-alvarinho e sobreiro, podem ser sugeridas outras 

espécies com retorno económico ao nível da produção dos seus frutos como é o caso do 

castanheiro, cerejeira-brava, nogueira e medronheiro, que funcionariam, também, 

como abrigo e fonte de alimentos para a fauna selvagem. Além das árvores e arbustos, 

podem ser definidas pequenas faixas ao longo dos limites dos campos onde se promove 

o crescimento de vegetação herbácea nativa, funcionando como abrigos para a 

biodiversidade. A adaptação da paisagem agrícola para promoção dos serviços de 

ecossistema e biodiversidade é um tema que deve ser bem explorado no plano de 

gestão da PPLSS (Landis, 2017). 

ii. Vinha: tal como para as áreas agrícolas, esta unidade requer o envolvimento dos 

proprietários. Alguns gestores de vinhas têm implementado com sucesso algumas 

estratégias biológicas como alternativa ao uso de herbicida nestas áreas, utilizando 

espécies leguminosas mais rasteiras que impedem a proliferação de infestantes e, em 

simultâneo, auxiliam na adubação natural do solo. Seria interessante o estabelecimento 

de ações de formação sobre as alternativas aos herbicidas e pesticidas na gestão das 

vinhas, por exemplo, em parceria com a Adega Cooperativa de Lousada, a Quinta da 

Aveleda e outras empresas associadas à viticultura. A realização de encontros e debates 

entre vários gestores de vinha locais, de forma a apresentarem os modelos de gestão 

sustentável que adotam seria também importante, de forma a sensibilizar produtores 

mais céticos às alternativas biológicas. Muitas destas vinhas apresentam caminhos 

internos para circulação de máquinas e taludes onde não plantam vinha, as bordaduras 

desses caminhos e os taludes são áreas onde se podem plantar corredores verdes que 

promovem a dinâmica ecológica destas áreas. Nesses corredores é necessário escolher 

com os produtores espécies nativas de árvores e arbustos mais indicadas de forma a não 

prejudicar a produção, mas garantir o equilíbrio com a dimensão ambiental – pilriteiros 

(Crataegus monogyna), medronheiros (Arbutus unedo), murtas (Myrtus communis), 

alecrins (Rosmarinus officinalis), rosmaninho (Lavandula stoechas), folhados (Viburnum 

tinus) e sabugueiros (Sambucus nigra) (estes últimos em solos húmidos) são excelentes 

exemplos de espécies que por apresentarem um porte mais pequeno poderiam ser 

utilizados nesta estratégia. Um estudo em Itália, numa área dominada pela exploração 

de vinhas, realça a perda de vegetação nativa e manchas florestais associada ao 

aumento da exploração intensiva de vinhas, alertando para a necessidade de se 
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estabelecer estratégias de gestão que promovam uma paisagem mais diversa e 

sustentável (Assandri et al., 2018). 

O Município foi contactado por uma empresa vinícola que detém cerca de 50 ha de vinha 

intensiva na PPLSS para apoiar na construção de um plano de gestão que vise a promoção 

da biodiversidade e dos serviços de ecossistema. Durante o ano de 2021 esse plano será 

desenvolvido e aplicado na gestão da exploração vinícola.  

Relativamente à vinha tradicional e a ancestral vinha do enforcado, como são explorações 

sustentáveis e com contributos para a biodiversidade, o Município criou recentemente um 

projeto para o apoio e promoção desta prática agrícola – Projeto Lousada Ancestral. 

iii. Eucaliptal: um dos objetivos para a gestão da PPLSS deve ser a reconversão de grande 

parte das monoculturas de eucalipto em floresta autóctone. Na paisagem protegida 

existem vários eucaliptais abandonados, pelo que a sensibilização dos proprietários 

desses terrenos poderá levar a um acordo na reconversão para bolsas de floresta nativa.  

Com o projeto Plantar Lousada, numa área com cerca de seis hectares, o Município está a 

proceder ao controlo dos eucaliptos e a plantar medronheiro, sobreiro, carvalho-negral, 

preservando ainda as espécies características dos matagais autóctones. O objetivo é a 

plantação de uma floresta nativa rentável, através da exploração do fruto do medronheiro 

e mais tarde da cortiça do sobreiro, como alternativa às monoculturas de eucalipto. Assim, 

o Município teria uma floresta nativa modelo em que poderiam apresentar os dados da 

rentabilidade dessa floresta e promover ações de formação, boas práticas florestais e 

visitas ao local com proprietários florestais, sensibilizando para a utilização de espécies 

nativas como alternativa à monocultura de eucalipto. 

iv. Folhosas: para a preservação destas áreas devem ser realizadas reuniões com os 

proprietários e realizado um plano de gestão conjunto. Relativamente às áreas de 

folhosas que já existem, devem ser promovidas, se necessário, ações de plantação com 

espécies nativas arbustivas para promover o estrato arbustivo destes bosques, o 

controlo da vegetação para evitar incêndios, a construção de hotéis para insetos, 

colocação de caixas-ninho para aves e caixas de abrigo para morcegos, entre outras 

estratégias que promovam a biodiversidade destas manchas. 

A análise de terrenos potenciais para a plantação ou recuperação de florestas nativas de 

folhosas deve ser realizada pois tem-se verificado no território a crescente reconversão de 

áreas florestais (abandonadas ou não) para vinha intensiva. As florestas de folhosas são 

extremamente importantes para a biodiversidade local e apresentam apenas 10,5% da 

ocupação da PPLSS, portanto, é necessária a implementação urgente de estratégias para 

aumentar a área desta Unidade de Paisagem. 
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Esta unidade é a que inclui as florestas nativas da região e, portanto, deve ser definida uma 

estratégia de gestão que promova as espécies arbustivas e herbáceas autóctones. Nestas 

áreas tem-se a possibilidade de aumentar e promover as populações das espécies 

protegidas e raras no concelho. 

O projeto Plantar Lousada assume um papel preponderante no fomento destas florestas e 

na plantação de espécies que requerem um aumento das suas populações. Este projeto, 

ativo durante os últimos quatro anos (2016-2020), promoveu a plantação de cerca de 60 

mil árvores e arbustos de 46 espécies autóctones em Lousada. Estas ações correspondem 

à intervenção de uma área total de 40 ha, com uma taxa de sucesso da sobrevivência dos 

exemplares plantados que ronda os 75%. 

v. Tecido urbano: nesta unidade, já têm sido praticadas algumas estratégias de forma 

tornar o tecido residencial e industrial mais interessante para a biodiversidade. O 

projeto Plantar Lousada tem duas campanhas em que, anualmente, oferece árvores e 

arbustos nativos para a população lousadense plantar nos seus jardins, quintais e 

florestas. O projeto Casa Ninho oferece à população caixas-ninho para aves e caixas-

abrigo para morcegos, promovendo mais condições para um equilíbrio entre a zona 

urbana e o mundo natural. 

vi. Incultos: estas áreas devem ser avaliadas relativamente ao seu potencial de restauro 

ecológico. O Município deverá realizar reuniões com os proprietários destes terrenos 

para aproveitar estas áreas para promoção da biodiversidade. Dependendo das 

condições dos terrenos, poderão nascer novas florestas nativas. No entanto, uma 

solução a curto prazo e muito importante para a conservação dos polinizadores é a 

transformação destes incultos em prados floridos. 

vii. Outros: nesta unidade estão inseridos os parques verdes, espaços ajardinados, espaços 

naturais artificializados, manchas pouco significativas com espécies exóticas. Assim, as 

estratégias a adotar para estes locais são a construção de abrigos para a fauna silvestre, 

colocação de caixas-ninho, delimitação de manchas de prados floridos para os 

polinizadores, plantação de árvores e arbustos nativos (quando possível). 

viii. Pinhal: esta unidade representa apenas 2,1% de ocupação, comprovando a substituição 

dos pinhais pela monocultura do eucalipto. Os redutos existentes desta unidade de 

paisagem encerram várias espécies nativas de arbustos e plantas herbáceas, bem como 

a regeneração de carvalho-alvarinho. As poucas áreas de pinhal que existem devem ser 

preservadas e o plano de gestão deve promover os diversificados estratos arbustivo e 

herbáceo associados, pois funcionam como abrigos relevantes para a biodiversidade.  
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ix. Cursos de água e vegetação ripícola: esta unidade é muito rica em diversidade florística 

e, talvez, uma das mais ameaçadas no concelho. A constante poluição pelas águas 

residuais de origem pecuária, industrial e doméstica, as margens dos cursos de água 

emparedadas como resultado da atividade agrícola, são fatores que impossibilitam o 

estabelecimento de uma saudável comunidade de plantas aquáticas. As margens das 

linhas de água encontram-se muitas vezes despidas devido à exploração agrícola ou, 

então, com espécies exóticas, como é o caso do Platanus x hispanica, espécie utilizada 

para suporte da vinha do enforcado e que pelo abandono desta prática ancestral 

permaneceu a dominar o estrato arbóreo em vários troços dos cursos de água. O projeto 

Lousada Guarda Rios, conjuntamente com o Plantar Lousada, tem conseguido recuperar 

e plantar com espécies autóctones características da galeria ripícola, em alguns troços 

de rios e ribeiras. O envolvimento e sensibilização dos proprietários tem-se mostrado 

uma estratégia eficaz e, portanto, deve-se continuar esse trabalho. Deve-se, também, 

definir os troços com intervenção mais urgente e aqueles em que os proprietários 

manifestem interesse em recuperar. A naturalização das margens, o controlo das 

espécies exóticas e a plantação com árvores e arbustos nativos das nossas galerias 

ripícolas são ações de grande importância para os cursos de água em Lousada. 

Relativamente à poluição existente, o projeto Lousada Guarda Rios tem realizado um 

trabalho notório na identificação e eliminação de focos de poluição, portanto, é 

importante continuar e reforçar esse trabalho (Barbosa et al., 2020). 

O habitat Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) (91E0) – Subtipo 91E0pt1 – Amiais ripícolas é prioritário e foi 
registado nesta unidade de paisagem. A sua preservação e conservação exige a tomada de 
medidas imediatas e eficazes, nomeadamente no controle das espécies exóticas invasoras, 
fiscalização das monoculturas até às margens das linhas de água e sensibilização dos 
proprietários agrícolas para a preservação e proliferação desta vegetação.  

As galerias ripícolas das linhas de água deste território encontram-se muito 
descaracterizadas e degradadas, no entanto, a proteção e valorização desta unidade de 
paisagem é de extrema importância pois trata-se de um elemento paisagístico que 
contribui de forma decisiva, à semelhança do que se passa em outras unidades de 
paisagem, para a conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade. 

x. Matos: representam apenas 1,3% da área de ocupação do solo na PPLSS e são áreas de 

grande importância ecológica pela diversidade de espécies de matos e herbáceas 

associadas a estes. Deve ser traçado um plano que preserve e aumente a área de matos, 

estabelecendo faixas corta-fogo. As populações de espécies bulbosas presentes nos 

matos devem ser registadas e a gestão destas áreas deve garantir um controlo dos 

matos onde elas ocorrem para que seja assegurada a sua preservação. 

xi. Invasoras: deve-se reunir com os proprietários das áreas dominadas por espécies 

exóticas invasoras e, conjuntamente, traçar um plano de controlo e manutenção. O 
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Município já tem controlado as espécies invasoras das propriedades que tutela, e tem 

praticado esta estratégia com alguns proprietários, mostrando-se eficaz. A estratégia do 

Município resultou numa área total de 18,7 ha de manchas de espécies exóticas 

invasoras controladas, dentro e fora da PPLSS. Dessa área, 2,01 ha correspondem a 

protocolos com propriedades privadas, a restante área corresponde a terrenos 

municipais que estão a ser alvo de uma gestão para restauro ecológico. Todas as áreas 

onde se efetua o controlo das espécies invasoras, são seguidamente reconvertidas em 

floresta nativa pelo projeto Plantar Lousada. As espécies invasoras que têm sido 

controladas são o eucalipto (Eucalyptus globulus), a mimosa (Acacia dealbata), a 

austrália (Acacia melanoxylon), a acácia-bastarda (Robinia pseudoacacia), a erva-da-

fortuna (Tradescantia fluminensis) e a erva-das-pampas (Cortaderia selloana). 

A área de invasoras registada na cartografia da PPLSS deve ser monitorizada e controlada 

assim que possível. A monitorização dessas áreas e o registo de novos focos de invasão são 

medidas cruciais para o sucesso do controlo das espécies exóticas invasoras na PPLSS. 

xii. Jardins Históricos: é necessário estabelecer e manter a proximidade com os 

proprietários das casas detentoras destes jardins, tão importantes sob o ponto de vista 

do património cultural e natural, de forma a monitorizar e acompanhar a tomada de 

decisões para a gestão destes jardins.  Estes jardins possuem uma coleção botânica de 

espécies nativas e exóticas que deve ser preservada. O Município promoveu um estudo 

sobre as árvores e arbustos dos jardins históricos das casas senhoriais do concelho de 

Lousada, tendo o autor desta dissertação contribuído para esse trabalho. Nesse estudo 

foi possível avaliar a diversidade e abundância específica de 27 das 45 casas senhoriais 

identificadas, permitindo a identificação de 64 famílias botânicas, 120 géneros e 178 

espécies de plantas de porte arbóreo ou arbustivo, num total de 31 ha de jardins 

históricos (Alves et al., 2018). Desde esse estudo em 2018, até abril de 2020, foram 

identificadas mais casas com interesse para o estudo e foi possível avaliar um total de 

50 casas senhoriais, aumentando a identificação para 67 famílias, 129 géneros e 192 

espécies de árvores e arbustos. 

xiii. Área paludosa: esta é a unidade com menor ocupação de área, apenas 0,1%, e 

representa um habitat muito importante para várias espécies de anfíbios. Além de 

importante habitat, é, também, uma área relevante para a mitigação das cheias, pois 

funciona como uma superfície de armazenamento de água. As plantas que colonizam 

estes espaços (Typha latifolia, Sparganium erectum, entre outras) realizam a depuração 

da água, melhorando assim a qualidade da água nos lençóis freáticos. O plano de gestão 

deve preservar e aumentar as áreas das zonas paludosas, locais com cheias recorrentes 

devem ser avaliados e ponderar uma intervenção para a criação de uma área com estas 
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características. Há várias espécies de aves associadas a este habitat e, portanto, para 

garantir a sua presença no território é necessário aumentar a área de ocupação.  
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6. Conclusão 

Os resultados do presente estudo contribuíram para a elaboração de dois regulamentos 

já publicados em Diário da República – Regulamento Municipal de Gestão de Arvoredo e 

dos Espaços Naturais do Município de Lousada (Diário da República n.º 11/2021, Série II de 

2021-01-18, Regulamento n.º 63/2021), e o Regulamento da Paisagem Protegida Local do 

Sousa Superior (Diário da República n.º 12/2021, Série II de 2021-01-19, Regulamento n.º 

67/2021). A publicação e aplicação destes regulamentos veio munir o Município de 

Lousada de instrumentos legais para salvaguardar o património do seu território. Desta 

forma, a população ficará cada vez mais sensibilizada para a conservação do mundo natural 

e para a adoção de estratégias de gestão sustentável das suas propriedades. 

Um dos principais frutos deste trabalho foi a contribuição para a classificação da PPLSS 

que, passará agora, à fase de apreciação pela autoridade nacional para integração na Rede 

Nacional de Áreas Protegidas. A integração na RNAP irá contribuir com mais 1600 ha de 

área protegida. 

O presente trabalho possibilitou a publicação de um artigo sobre a Flora e vegetação 

do Município de Lousada na revista de ambiente e sociedade Lucanus (Marques et al., 

2017) e a publicação do mini-guia das Árvores e Arbustos de Lousada (Anexo V). Os dados 

deste trabalho contribuíram (com a parte da flora) para a publicação de um conto ilustrado 

para crianças Conto do Moinho do Meio. Paralelamente, no decorrer das prospeções 

botânicas, encontrei um contexto geológico raro e inédito até ao momento, tendo sido 

publicado um artigo sobre esta descoberta – Estudo dos nódulos de granada do monte dos 

Maragotos (norte de Lousada) (Novais & Marques, 2018). 

Os dados obtidos estão, neste momento, a serem utilizados para a publicação, até 

junho de 2021, dos mini-guias da Flora RELAPE, Flora Aquática e Ripícola e Flora Exótica 

Invasora, e do Guia de Pteridófitas de Lousada. Durante o ano de 2021 será elaborado o 

Recordatório das Plantas de Lousada, um livro infantil para educação ambiental. Está 

prevista a elaboração do Guia de Flora do Município de Lousada (data a designar). Estes 

dados estão a servir de suporte para a realização de algumas ferramentas de divulgação 

científica como o Guia de Campo da Mata de Vilar e vários painéis interpretativos. A 

contribuição para o estudo dos jardins históricos das casas senhoriais resultou na produção 

do Guia dos Jardins Históricos de Lousada que se encontra em fase de revisão e será 

impresso em março de 2021, sendo eu um dos autores. 

As espécies exóticas invasoras constituem uma das principais ameaças à conservação 

dos recursos naturais autóctones e, muitas vezes, o desconhecimento da população ajuda 

à proliferação destas espécies no território. A erva-das-pampas (Cortaderia selloana) foi 

registada em núcleos isolados (não formando grandes manchas), e, algumas vezes, em 
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jardins privados. Assim, o Município de Lousada no âmbito de atividades do projeto LIFE 

STOP Cortaderia vai avançar com uma iniciativa de envolvimento cívico para o registo 

destas plantas e sensibilização da população sobre as problemáticas das espécies exóticas 

invasoras. Após o levantamento dos pontos geográficos, onde surge a erva-das-pampas, 

será traçado um plano de controlo desta espécie. 

As ações de restauro ecológico na PPLSS estão já em curso, em Pias, num troço do rio 

Sousa, procedeu-se à renaturalização de 250 m de uma das margens, e à criação de uma 

zona paludosa com cerca de 200 m2. Empresas vinícolas da região e proprietários singulares 

têm solicitado aconselhamento técnico para uma gestão mais sustentável da exploração 

das suas vinhas e terrenos. Assim, os primeiros passos para o plano estratégico de gestão 

da PPLSS estão já a ser executados. Os proprietários privados têm-se mostrado 

interessados em contribuir para uma gestão mais sustentável e para a promoção da 

biodiversidade nas suas explorações agrícolas e florestais. 

O projeto da rede municipal de micro-reservas mostra-se com grande potencial para 

salvaguardar os valores naturais que estão restritos a determinadas áreas do território 

concelhio. Face à lacuna existente no regime jurídico nacional para a regulamentação legal 

da figura de micro-reserva, uma das soluções encontradas é a elaboração de um 

regulamento municipal que defina a figura legal de micro-reserva para o concelho de 

Lousada – a sua concretização está prevista para o ano de 2021. 

Relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pode-se considerar que 

este trabalho promove (direta ou indiretamente) seis ODS: 

i. ODS 6: Água e Saneamento – “melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, 

eliminando despejo e minimizando a libertação de produtos químicos e materiais 

perigosos, reduzindo para metade a proporção de águas residuais não-tratadas e 

aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização, a nível global.” 

ii. ODS 11: Cidades e comunidades sustentáveis – “fortalecer esforços para proteger 

e salvaguardar o património cultural e natural do mundo.” 

iii. ODS 12: Produção e Consumo Sustentáveis – “alcançar a gestão sustentável e o uso 

eficiente dos recursos naturais.” 

iv. ODS 13: Ação Climática – “Melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a 

capacidade humana e institucional sobre medidas de mitigação, adaptação, 

redução de impacto e alerta precoce no que respeita às alterações climáticas.” 

v. ODS 14: Proteger a Vida Marinha – “prevenir e reduzir significativamente a 

poluição marítima de todos os tipos, especialmente a que advém de atividades 

terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes.” 
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vi. ODS 15: Proteger a Vida Terrestre – “assegurar a conservação, recuperação e uso 

sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, 

em especial florestas, zonas húmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade 

com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais.”; “promover a 

implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, travar a 

deflorestação, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente os 

esforços de florestação e reflorestação, a nível global.”. 

Este estudo foi um desafio que quis abraçar de forma a aumentar o meu conhecimento 

na identificação das espécies botânicas, dos habitats naturais e na interpretação da 

paisagem. Um dos meus objetivos era, também, aprofundar e explorar o potencial dos 

Sistemas de Informação Geográfica na conservação da natureza. O trabalho desta 

dissertação permitiu ainda, conhecer melhor os instrumentos legais de proteção do 

território e as lacunas existentes na legislação nacional. Este estudo foi também de grande 

importância prática, uma vez que foi utilizado não só na identificação das espécies 

florísticas, mas também na utilização de todo o conhecimento adquirido para a 

classificação da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior. O projeto das micro-reservas 

surgiu mais recentemente e é este o tema que estou a desenvolver e explorar neste 

momento, sendo que o envolvimento e sensibilização dos proprietários locais tem-se 

mostrado profícuo para a proteção de habitats e espécies de conservação prioritária. Este 

projeto demonstra que podemos fazer conservação da natureza com a população e que os 

proprietários privados podem ter um papel fundamental para salvaguardar os valores 

naturais. Posso afirmar que esta dissertação de mestrado foi um desafio que levei a cabo 

com grande prazer e entusiasmo porque me foi possível aliar a dimensão científica à 

dimensão social na gestão do território. O meu trabalho em prol da natureza e em conjunto 

com as pessoas, iniciou-se aqui e avança a passos largos. 
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8. Anexos 

 

8.1. Anexo I – Elenco florístico do Concelho de Lousada e da PPLSS 
 

Legenda:  

 

 

 

 

DH – Diretiva Habitats 

D-L – Decreto-Lei 

EIb – Endemismo Ibérico 

LV – Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental 

P1 a P20 – Locais de amostragem no Concelho de Lousada 

PPLSS – Paisagem Protegida Local do Sousa Superior 

n.d. – não definido 

RECL – Registos Esporádicos no Concelho de Lousada 

* – Espécies introduzidas pelo projeto Plantar Lousada 

 

 

  

  Espécies RELAPE 

  
Espécies Exóticas 
Invasoras 
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Divisão Família Nome científico 
Nome 
comum 

Estatuto de 
conservação 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 RECL PPLSS 

PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE 
Asplenium billotii 
F.W.Schultz 

fentilho   X       X   X X     X X   X     X X X     X 

PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium onopteris L. avenca-negra     X       X X X     X     X   X   X       X 

PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE 

Asplenium trichomanes L. 
subsp. quadrivalens D. E. 
Mey 

avencão             X X X     X X   X         X     X 

PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE 
Ceterach officinarum Willd. 
subsp. officinarum 

douradinha                                       X     X 

PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE 

Phyllitis scolopendrium (L.) 
Newman subsp. 
scolopendrium 

língua-cervina                               X             X 

PTERIDOPHYTA BLECHNACEAE 
Blechnum spicant (L.) Roth 
subsp. spicant 

feto-pente   X X   X   X   X   X   X X X   X X X X     X 

PTERIDOPHYTA DENNSTAEDTIACEAE 
Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn subsp. aquilinum 

feto-ordinário   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X 

PTERIDOPHYTA DRYOPTERIDACEAE 
Dryopteris affinis (Lowe) 
Fraser-Jenk. subsp. affinis 

falso-feto-
macho 

    X       X   X X         X       X       X 

PTERIDOPHYTA DRYOPTERIDACEAE 
Dryopteris dilatata (Hoffm.) 
A. Gray 

n.d.         X                                     

PTERIDOPHYTA DRYOPTERIDACEAE 
Polystichum setiferum 
(Forssk.) Moore ex Woynar 

fentanha     X   X       X   X   X   X X X X X X X   X 

PTERIDOPHYTA OSMUNDACEAE Osmunda regalis L. feto-real   X X   X   X   X X         X       X       X 

PTERIDOPHYTA POLYPODIACEAE 
Polypodium cambricum L. 
subsp. cambricum 

polipódio             X           X   X X X X   X     X 

PTERIDOPHYTA POLYPODIACEAE 
Polypodium interjectum 
Shivas 

polipódio             X     X                           

PTERIDOPHYTA POLYPODIACEAE Polypodium vulgare L. 
polipódio-do-
carvalho 

            X   X     X   X                 X 

PTERIDOPHYTA PTERIDACEAE 
Anogramma leptophylla (L.) 
Link 

anograma-de-
folha-estreita 

  X X   X X X X X X X X X   X     X         X 
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PTERIDOPHYTA SALVINIACEAE Azolla filiculoides Lam. azola                                           X   

PTERIDOPHYTA SELAGINELLACEAE 
Selaginella denticulata (L.) 
Spring 

selaginela                                           X   

PTERIDOPHYTA WOODSIACAE 
Athyrium filix-femina (L.) 
Roth 

feto-fêmea   X X   X   X   X X X   X X X X X X X       X 

PTERIDOPHYTA WOODSIACAE 
Cystopteris viridula (Desv.) 
Desv. 

n.d.                 X X     X                   X 

GIMNOSPERMAE CUPRESSACEAE 
Chamaecyparis lawsoniana 
Parl. 

falso-cipreste                                       X     X 

GIMNOSPERMAE CUPRESSACEAE Cryptomeria japonica D. Don 
falso-cedro-
do-Japão 

                        X                   X 

GIMNOSPERMAE CUPRESSACEAE Cupressus lusitanica Mill. 
cedro-do-
bussaco 

                        X           X X     X 

GIMNOSPERMAE CUPRESSACEAE Sequoia sempervirens Endl.  
sequóia-
sempre-verde 

                                      X     X 

GIMNOSPERMAE PINACEAE Abies alba Mill. abeto-branco                                       X     X 

GIMNOSPERMAE PINACEAE 
Cedrus atlantica (Endl.) 
Manetti ex Carriere 

cedro-do-atlas                                       X     X 

GIMNOSPERMAE PINACEAE 
Cedrus deodara (Roxb. ex 
Lambert) G.Don 

cedro-dos-
himalaias 

                                      X     X 

GIMNOSPERMAE PINACEAE 
Pinus ayacahuite C.Ehrenb. 
ex Schltdl. 

pinheiro-
branco-do-
méxico 

                                      X     X 

GIMNOSPERMAE PINACEAE Pinus pinaster Aiton 
pinheiro-
bravo 

  X X   X X X X X   X X X X   X X X X X X   X 

GIMNOSPERMAE PINACEAE Pinus pinea L. 
pinheiro-
manso 

                              X     X       X 

GIMNOSPERMAE PINACEAE Pinus sylvestris L. 
pinheiro-de-
casquinha 

                                      X     X 

GIMNOSPERMAE PINACEAE 
Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco 

pseudotsuga                       X X             X     X 

GIMNOSPERMAE TAXACEAE Taxus baccata L.* teixo 
LV - Em 
perigo                                     X     X 

ANGIOSPERMAE ALISMATACEAE Alisma plantago-aquatica L. 
tanchagem-
aquática 

                                  X         X 
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ANGIOSPERMAE ALISMATACEAE 
Baldellia alpestris (Coss.) 
M.Laínz 

n.d. EIb                                 X   X X   X 

ANGIOSPERMAE ALTINGIACEAE Liquidambar styraciflua L. liquidambar   X                     X                   X 
ANGIOSPERMAE AMARANTHACEAE Chenopodium vulgare L. n.d.             X           X X X     X         X 
ANGIOSPERMAE AMARYLLIDACEAE  Allium sphaerocephalon L.  alho-bravo           X                                   

ANGIOSPERMAE AMARYLLIDACEAE Allium triquetrum L. 
alho-
triangular-
branco 

                    X   X                   X 

ANGIOSPERMAE AMARYLLIDACEAE Leucojum autumnale L. 
campainhas-
do-outono 

          X                                   

ANGIOSPERMAE AMARYLLIDACEAE 
Narcissus pseudonarcissus 
subsp. nobilis (Haw.) A.Fern.  

narciso-
trombeta 

EIb; DH - 
Anexo II e 
Anexo IV 

                            X             X 

ANGIOSPERMAE AMARYLLIDACEAE Narcissus triandrus L. narciso 
DH - Anexo 

IV          X                           X     X 

ANGIOSPERMAE APIACEAE Angelica sylvestris L. 
angélica-
silvestre 

            X     X   X X X   X X X X       X 

ANGIOSPERMAE APIACEAE Apium nodiflorum (L.) Lag. rabaça     X             X X   X X X X X X X       X 

ANGIOSPERMAE APIACEAE 
Daucus carota L. subsp. 
carota 

cenoura-brava                         X X         X       X 

ANGIOSPERMAE APIACEAE Foeniculum vulgare Miller funcho                 X     X   X   X             X 
ANGIOSPERMAE APIACEAE Heracleum sphondylium L. branca-ursina                   X     X   X X X X     X   X 
ANGIOSPERMAE APIACEAE Oenanthe crocata L. embude     X   X   X   X X X X X X X   X   X   X   X 

ANGIOSPERMAE APIACEAE 
Peucedanum lancifolium 
Hoffmanns. & Link ex Lange  

bruco   X X       X                                 

ANGIOSPERMAE APIACEAE Thapsia villosa L. tápsia-peluda   X       X           X         X           X 
ANGIOSPERMAE APIACEAE Torilis arvensis (Huds.) Link salsinha             X             X                 X 

ANGIOSPERMAE APOCYNACEAE 
Vinca difformis Pourr. subsp. 
difformis    

pervinca                   X                         X 

ANGIOSPERMAE APOCYNACEAE Vinca major L. subsp. major 
pervinca-
maior 

                  X X   X                   X 

ANGIOSPERMAE AQUIFOLIACEAE Ilex aquifolium L.  azevinho D-L 423/89                               X           X 
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ANGIOSPERMAE ARACEAE Arum italicum Mill. 
jarro-dos-
campos 

                X X X X X   X X X X X       X 

ANGIOSPERMAE ARACEAE Lemna gibba L. 
lentilha-de-
água 

                        X X                 X 

ANGIOSPERMAE ARACEAE Lemna minor L. 
lentilhas-de-
água-menores 

                          X       X X       X 

ANGIOSPERMAE ARACEAE 
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. 

jarro-de-
jardim 

                    X X X                   X 

ANGIOSPERMAE ARALIACEAE 

Hedera maderensis K. Koch 
ex A. Rutherf. subsp. iberica 
McAllister 

hera     X   X         X X X X   X X X X X       X 

ANGIOSPERMAE ASPARAGACEAE Cordyline australis Hook. f. fiteira             X       X   X   X X             X 

ANGIOSPERMAE ASPARAGACEAE 
Hyacinthoides paivae S.Ortiz 
& Rodr.Oubiña  

n.d. EIb         X X X X X X X             X X     X 

ANGIOSPERMAE ASPARAGACEAE 
Ornithogalum broteroi 
M.Laínz 

ornitógalo-de-
uma-folha 

                                          X   

ANGIOSPERMAE ASPARAGACEAE 
Ornithogalum concinnum 
(Salisb.) Cout.  

donzelas EIb             X                               

ANGIOSPERMAE ASPARAGACEAE Ornithogalum pyrenaicum L. n.d.                                           X X 

ANGIOSPERMAE ASPARAGACEAE 
Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce 

selo-de-
salomão 

                                          X X 

ANGIOSPERMAE ASPARAGACEAE Ruscus aculeatus L. gilbardeira 
DH - Anexo 

V                      X                     X 
ANGIOSPERMAE ASPARAGACEAE Scilla autumnalis L. cila-de-outono           X                                 X 

ANGIOSPERMAE ASPARAGACEAE Scilla monophyllos Link  
cila-de-uma-
folha 

  X X     X   X X   X     X             X   X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Andryala integrifolia L. 
tripa-de-
ovelha 

  X   X X X X X X X     X X X   X     X     X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Aster lanceolatus Willd. n.d.                                     X       X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE 
Aster squamatus (Spreng.) 
Hieron. 

mata-
jornaleiros 

                    X                         

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Bellis sylvestris Cirillo 
margarida-do-
monte 

          X       X X     X     X           X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Bidens frondosa L. erva-rapa             X   X X       X     X X X       X 
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ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Calendula arvensis L. erva-vaqueira   X X                 X         X           X 
ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Carduus tenuiflorus Curtis  cardo-azul                               X         X   X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE 
Chamaemelum mixtum (L.) 
All. 

margaça                       X       X             X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE 
Chamaemelum nobile (L.) 
All. 

macela-
dourada 

  X   X X X X       X   X X X X   X X   X   X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE 
Chamomilla suaveolens 
(Pursh) Rydb.  

camomila-
brava 

                    X                         

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Cirsium sp. n.d.         X   X                                 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE 
Coleostephus myconis (L.) 
Rchb.f. 

pampilho-de-
micão 

    X       X   X X X X X X X X     X       X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE 
Conyza canadensis (L.) 
Cronq. 

avoadinha   X   X     X   X X X X X X     X   X X X   X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Crepis capillaris (L.) Wallr. 
almeirão-
branco 

          X       X     X X X X X       X   X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE 
Dittrichia viscosa (L.) W. 
Greuter subsp. viscosa 

tágueda                   X                           

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Erigeron karvinskianus DC. 
vitadínia-das-
floristas 

            X           X   X         X     X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE 
Eupatorium cannabinum L. 
subsp. cannabinum 

trevo-cervino   X         X     X     X   X       X   X   X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Filago pyramidata L. 
erva-dos-
ninhos 

  X   X X     X                       X     X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Galinsoga parviflora Cav. erva-da-moda                 X                 X X   X   X 
ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Hypochaeris radicata L. erva-das-tetas   X   X   X X X     X X X X X X   X   X     X 
ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Lactuca virosa L. alface-virosa                       X X X   X       X     X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE 
Lapsana communis L. subsp. 
communis 

labresto                 X       X   X X         X   X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE 
Leontodon taraxacoides 
(Vill.) Mérat 

leituga-dos-
montes 

    X X X         X     X       X     X     X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Picris echioides L. raspa-saias                   X                           
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ANGIOSPERMAE ASTERACEAE 

Pseudognaphalium luteo-
album (L.) Hilliard & B. L. 
Burtt 

perpétua-
silvestre 

  X   X           X     X X     X     X X   X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Senecio jacobaea L. 
erva-de-são-
tiago 

  X   X                 X               X   X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Senecio sylvaticus L. 
erva-loira-de-
flor-pequena 

      X                                       

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Senecio vulgaris L. tasneirinha     X X X X     X X X X     X X X           X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Sonchus asper (L.) Hill 
serralha-
áspera 

    X                   X   X   X X         X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Sonchus oleraceus L. leituga   X X X     X X X X X X X X   X X X X X     X 
ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Taraxacum ekmanii Dahlst. dente-de-leão             X     X X           X   X       X 

ANGIOSPERMAE ASTERACEAE Tolpis barbata (L.) Gaertner 
olho-de-
mocho 

  X   X   X   X       X X X   X       X     X 

ANGIOSPERMAE BETULACEAE Alnus glutinosa (L.) Gaertn. amieiro   X X   X   X   X X X   X   X   X X X   X   X 

ANGIOSPERMAE BETULACEAE Betula alba L. 
vidoeiro-
branco 

                                      X     X 

ANGIOSPERMAE BETULACEAE Corylus avellana L.* aveleira                                   X         X 
ANGIOSPERMAE BORAGINACEAE Echium plantagineum L. soagem   X     X   X     X X X X X X X   X X   X   X 

ANGIOSPERMAE BORAGINACEAE 
Echium rosulatum Lange 
subsp. rosulatum 

marcavala-
preta 

EIb                       X X X X   X X       X 

ANGIOSPERMAE BORAGINACEAE 
Lithodora prostrata (Loisel.) 
Griseb. 

erva-das-sete-
sangrias 

  X X X X X     X                       X     

ANGIOSPERMAE BORAGINACEAE Myosotis debilis Pomel miosótis   X             X         X X X   X     X   X 
ANGIOSPERMAE BORAGINACEAE Myosotis discolor Pers. miosótis         X   X       X   X                   X 

ANGIOSPERMAE BORAGINACEAE Myosotis secunda A. Murray orelha-de-rato         X   X     X                         X 

ANGIOSPERMAE BORAGINACEAE 
Omphalodes nitida 
Hoffmanns. & Link 

miosótis-dos-
bosques 

EIb       X           X       X X X X X   X   X 

ANGIOSPERMAE BORAGINACEAE 
Pentaglottis sempervirens 
(L.) L.H.Bailey 

olhos-de-gato                       X X     X   X X       X 

ANGIOSPERMAE BRASSICACEAE Brassica napus L. couve-nabiça                     X                         
ANGIOSPERMAE BRASSICACEAE Brassica oleracea L. couve                                   X         X 
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ANGIOSPERMAE BRASSICACEAE 
Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik. 

bolsa-de-
pastor 

                        X   X               X 

ANGIOSPERMAE BRASSICACEAE Cardamine hirsuta L. agrião-menor             X     X X   X     X X           X 

ANGIOSPERMAE BRASSICACEAE 
Lepidium heterophyllum 
Benth.  

lepídio                           X                 X 

ANGIOSPERMAE BRASSICACEAE Raphanus raphanistrum L. saramago   X X       X   X X X X X X X X X X X   X   X 

ANGIOSPERMAE BRASSICACEAE 
Rorippa nasturtium-
aquaticum (L.) Hayek 

agrião             X     X X     X       X X       X 

ANGIOSPERMAE BRASSICACEAE Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. n.d.         X X   X X     X                       

ANGIOSPERMAE BUXACEAE Buxus sempervirens L. buxo                         X                   X 

ANGIOSPERMAE CAMPANULACEAE 
Campanula lusitanica L. 
subsp. lusitanica 

campainhas   X   X             X X X X X X   X X   X   X 

ANGIOSPERMAE CAMPANULACEAE Jasione montana L. botão-azul   X   X X X X X X       X X X       X X X   X 

ANGIOSPERMAE CAMPANULACEAE 
Wahlenbergia hederacea (L.) 
Rchb.  

ruínas         X                                     

ANGIOSPERMAE CANNABACEAE Humulus lupulus L.  lúpulo                         X     X     X       X 

ANGIOSPERMAE CAPRIFOLIACEAE Lonicera japonica Thumberg n.d.                             X               X 

ANGIOSPERMAE CAPRIFOLIACEAE Lonicera periclymenum L. madressilva     X   X   X   X X X X X   X X X   X X X   X 
ANGIOSPERMAE CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. sabugueiro                 X       X X X X   X X       X 
ANGIOSPERMAE CAPRIFOLIACEAE Viburnum tinus L.* folhado                                   X   X     X 

ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE 
Arenaria montana L. subsp. 
montana 

arenária   X     X X X   X   X X   X X   X   X X     X 

ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE 
Cerastium glomeratum 
Thuill. 

cerástio-
enovelado 

      X X       X X X   X   X   X X X X     X 

ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE Corrigiola litoralis L. correjola                       X           X         X 
ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE Illecebrum verticillatum L. aranhões       X X X   X                   X     X   X 
ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE Saponaria officinalis L. erva-saboeira                         X         X         X 
ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE Silene gallica L. nariz-de-zorra   X         X   X X X X X X X X       X X   X 



 

91 
 

ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE Silene latifolia Poiret assobios       X     X   X X X X X X X X       X X   X 

ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE 
Silene nutans L. subsp. 
nutans  

n.d.           X X X       X   X     X     X     X 

ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE 
Silene scabriflora Brot. 
subsp. scabriflora 

n.d.               X                               

ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE Spergula arvensis L. esparguta     X         X   X X         X     X       X 

ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE 
Spergularia purpurea (Pers.) 
G. Don fil. 

sapinho-roxo                         X X           X     X 

ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE Stellaria holostea L.  n.d.                   X     X   X X             X 

ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE Stellaria media (L.) Vill. 
morugem-
branca 

  X X           X X X X X   X X X X   X     X 

ANGIOSPERMAE CISTACEAE Cistus psilosepalus Sweet sanganho   X     X   X       X X X X X   X X X X X   X 
ANGIOSPERMAE CISTACEAE Cistus salviifolius L. estevinha   X                     X       X     X     X 

ANGIOSPERMAE CISTACEAE 

Halimium lasianthum (Lam.) 
Spach subsp. alyssoides 
(Lam.) Greuter  

piloto       X X X X X X   X X   X     X X X X X   X 

ANGIOSPERMAE CISTACEAE Tuberaria guttata (L.) Fourr. alcar         X X X X         X X X         X     X 

ANGIOSPERMAE COLCHICACEAE 
Merendera montana (L.) 
Lange 

noselha           X                                 X 

ANGIOSPERMAE COMMELINACEAE 
Tradescantia fluminensis 
Vell. 

erva-da-
fortuna 

            X         X X       X     X     X 

ANGIOSPERMAE CONVOLVULACEAE Calystegia sepium (L.) R. Br. bons-dias                   X X   X   X     X         X 

ANGIOSPERMAE CONVOLVULACEAE Cuscuta epithymum (L.) L. 
cabelos-de-
nossa-senhora 

                          X     X     X     X 

ANGIOSPERMAE CONVOLVULACEAE 
Ipomoea indica (Burm.) 
Merr. 

bons-dias                                 X           X 

ANGIOSPERMAE CRASSULACEAE Sedum album L. 
arroz-dos-
telhados 

      X   X X         X                     X 

ANGIOSPERMAE CRASSULACEAE Sedum anglicum Huds. n.d.       X   X X X       X                     X 

ANGIOSPERMAE CRASSULACEAE Sedum brevifolium DC. 
arroz-dos-
muros 

          X                                 X 

ANGIOSPERMAE CRASSULACEAE Sedum hirsutum All. uva-de-gato           X                       X         X 
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ANGIOSPERMAE CRASSULACEAE 
Umbilicus rupestris (Salisb.) 
Dandy 

umbigo-de-
vénus 

    X     X X X X X   X X X X X X X   X     X 

ANGIOSPERMAE CUCURBITACEAE Bryonia dioica Jacq. briónia-branca                 X     X X X X     X         X 
ANGIOSPERMAE CYPERACEAE Carex laevigata Sm.  n.d.         X                                     
ANGIOSPERMAE CYPERACEAE Carex sp. n.d.             X   X       X             X     X 
ANGIOSPERMAE CYPERACEAE Cyperus eragrostis Lam. junção                 X X X   X X       X X       X 
ANGIOSPERMAE CYPERACEAE Cyperus longus L.  junça                           X                 X 

ANGIOSPERMAE CYPERACEAE 
Eleocharis palustris (L.) 
Roem. & Schult. 

junco-marreco   X                                           

ANGIOSPERMAE CYPERACEAE Isolepis fluitans (L.) R.Br. n.d.                                       X X   X 
ANGIOSPERMAE CYTINACEAE Cytinus hypocistis (L.) L. pútegas           X                                   
ANGIOSPERMAE DIOSCOREACEAE Tamus communis L. arrebenta-boi                 X   X X     X           X   X 
ANGIOSPERMAE ERICACEAE Arbutus unedo L. medronheiro                                       X     X 
ANGIOSPERMAE ERICACEAE Calluna vulgaris (L.) Hull torga   X X X X   X       X   X X X     X X X X   X 
ANGIOSPERMAE ERICACEAE Erica arborea L. urze-branca   X                 X                         
ANGIOSPERMAE ERICACEAE Erica australis L.  urze-vermelha         X                                     
ANGIOSPERMAE ERICACEAE Erica ciliaris L. urze-carapaça   X     X   X X           X             X   X 
ANGIOSPERMAE ERICACEAE Erica cinerea L. urze-roxa   X X X X X X X     X X X   X   X X X X X   X 
ANGIOSPERMAE ERICACEAE Erica umbellata Loefl. ex L. queiró   X   X X X X X         X         X         X 

ANGIOSPERMAE EUPHORBIACEAE 
Euphorbia amygdaloides L. 
subsp. amygdaloides 

n.d.                   X                           

ANGIOSPERMAE EUPHORBIACEAE Euphorbia characias L. 
maleiteira 
maior 

                              X     X       X 

ANGIOSPERMAE EUPHORBIACEAE Euphorbia helioscopia L. maleiteira                   X X X       X X   X       X 
ANGIOSPERMAE EUPHORBIACEAE Mercurialis ambigua L. f. urtiga-morta     X                 X X             X     X 
ANGIOSPERMAE FABACEAE Acacia dealbata Link mimosa   X             X   X X X X X   X   X X     X 
ANGIOSPERMAE FABACEAE Acacia melanoxylon R. Br. austrália         X       X X X X X   X X X   X X     X 
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ANGIOSPERMAE FABACEAE 
Adenocarpus lainzii 
(Castrov.) Castrov.  

codesso EIb X     X X       X X X X X X   X X X X X   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE 
Cytisus multiflorus (L'Hér.) 
Sweet 

giesta-branca EIb   X   X X X X     X   X   X   X X X X X   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE 
Cytisus scoparius (L.) Link 
subsp. scoparius 

giesta-brava         X   X                                 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Cytisus striatus (Hill) Rothm. giesta-amarela   X X X X X X X X X X   X   X X X X X X X   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Genista triacanthos Brot. ranha-lobos   X   X X           X       X           X   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE 
Lotus castellanus Boiss. & 
Reut. 

n.d.       X                                       

ANGIOSPERMAE FABACEAE Lotus corniculatus L. cornichão   X   X X X X X X       X X           X     X 
ANGIOSPERMAE FABACEAE Lotus pedunculatus Cav. erva-coelheira                   X X X X X X X X   X X X   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Lupinus gredensis Gand.  
tremoço-
bravo 

EIb                         X                 X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Lupinus luteus L.  
tremoceiro-
amarelo 

                  X     X         X         X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Medicago polymorpha L.  carrapiço             X       X   X                   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Ornithopus compressus L. 
serradela-
amarela 

  X   X     X   X X X X X X X   X       X   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Ornithopus perpusillus L. 
serradela-
miúda 

        X X   X       X X X X           X   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE 
Ornithopus pinnatus (Miller) 
Druce 

serradela-
delgada 

      X       X         X                   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Ornithopus sativus Brot. 
serradela-
cultivada 

            X           X X       X         X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE 
Pterospartum tridentatum 
(L.) Willk. 

carqueja   X X X X     X                               

ANGIOSPERMAE FABACEAE Robinia pseudoacacia L. 
acácia-
bastarda 

                      X X             X     X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Scorpiurus muricatus L. cornilhão             X                                 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Trifolium angustifolium L.  
trevo-
massaroco 

                                X           X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Trifolium arvense L. pé-de-lebre   X   X     X     X     X X X   X     X     X 
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ANGIOSPERMAE FABACEAE 
Trifolium campestre 
Schreber 

trevo-amarelo                 X     X               X     X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Trifolium pratense L. 
trevo-dos-
prados 

                    X                 X     X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Trifolium repens L. trevo-branco         X   X   X X X   X   X X X   X X     X 
ANGIOSPERMAE FABACEAE Ulex europaeus L.  tojo-arnal   X X X     X X     X X X X X X X X X X X   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE 

Ulex europaeus L. subsp. 
latebracteatus (Mariz) 
Rothm. 

tojo-arnal EIb       X X                                 X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Ulex micranthus Lange tojo-gatunho EIb   X   X     X                               
ANGIOSPERMAE FABACEAE Ulex minor Roth tojo-molar     X   X       X     X X   X   X   X X X   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Vicia benghalensis L. 
ervilhaca-
purpúrea 

                        X                   X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Vicia disperma DC.  
ervilhaca-
brava-miúda 

                X         X       X   X     X 

ANGIOSPERMAE FABACEAE Vicia lutea L. subsp. lutea 
ervilhaca-
amarela 

  X                                           

ANGIOSPERMAE FABACEAE Vicia sativa L. ervilhaca   X         X   X X X X X X   X       X X   X 
ANGIOSPERMAE FAGACEAE Castanea sativa Mill. castanheiro             X     X X X X   X X X X X X     X 
ANGIOSPERMAE FAGACEAE Fagus sylvatica L. faia                         X             X     X 
ANGIOSPERMAE FAGACEAE Quercus coccifera L.* carrasco                                       X     X 

ANGIOSPERMAE FAGACEAE Quercus palustris Muenchh. 
carvalho-dos-
pântanos 

                                    X X     X 

ANGIOSPERMAE FAGACEAE Quercus pyrenaica Willd. 
carvalho-
negral 

        X X   X         X             X     X 

ANGIOSPERMAE FAGACEAE Quercus robur L. 
carvalho-
alvarinho 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X 

ANGIOSPERMAE FAGACEAE Quercus rotundifolia Lam.* azinheira D-L 169/01                                     X     X 

ANGIOSPERMAE FAGACEAE Quercus rubra L. 
carvalho-
americano 

                      X X     X     X X     X 

ANGIOSPERMAE FAGACEAE Quercus suber L. sobreiro D-L 169/01 X     X X X X X     X         X   X X X   X 

ANGIOSPERMAE GERANIACEAE 
Erodium cicutarium (L.) 
L'Hér. 

bico-de-
cegonha 

      X X X X         X X         X         X 
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ANGIOSPERMAE GERANIACEAE 
Erodium moschatum (L.) 
L’Hér. 

agulheira-
moscada 

        X   X   X X X X X     X             X 

ANGIOSPERMAE GERANIACEAE Geranium columbinum L. 
bico-de-
pomba-maior 

                  X                           

ANGIOSPERMAE GERANIACEAE Geranium dissectum L. 
Bico-de-
pomba 

                  X X   X   X     X         X 

ANGIOSPERMAE GERANIACEAE Geranium lucidum L. gerânio                   X     X X X     X   X     X 

ANGIOSPERMAE GERANIACEAE Geranium molle L. 
bico-de-
pomba-menor 

  X         X     X X X X X X X   X         X 

ANGIOSPERMAE GERANIACEAE Geranium purpureum Vill. bico-de-grou         X   X   X X X X X   X     X         X 

ANGIOSPERMAE GERANIACEAE Geranium robertianum L. 
erva-de-são-
roberto 

  X   X           X           X X     X X   X 

ANGIOSPERMAE GERANIACEAE Geranium rotundifolium L. 
gerânio-
peludo 

                      X X   X     X         X 

ANGIOSPERMAE HALORAGACEAE 
Myriophyllum alterniflorum 
DC. 

n.d.                   X     X         X         X 

ANGIOSPERMAE HYPERICACEAE Hypericum androsaemum L.  
hipericão-do-
gerês 

                                        X     

ANGIOSPERMAE HYPERICACEAE Hypericum elodes L.  n.d.   X                                           

ANGIOSPERMAE HYPERICACEAE Hypericum humifusum L. 
hipericão-
rasteiro 

      X X           X                         

ANGIOSPERMAE HYPERICACEAE Hypericum linariifolium Vahl 
hipericão-
estriado 

          X X   X           X               X 

ANGIOSPERMAE HYPERICACEAE Hypericum perforatum L. milfurada     X   X   X   X X X X X   X       X   X   X 
ANGIOSPERMAE IRIDACEAE Crocus serotinus Salisb.  açafrão-bravo EIb         X               X     X     X     X 

ANGIOSPERMAE IRIDACEAE Gladiolus illyricus Koch 
espadana-dos-
montes-de-
folhas-largas 

          X                                   

ANGIOSPERMAE IRIDACEAE Iris pseudacorus L. 
lírio-amarelo-
dos-pântanos 

                  X     X                   X 

ANGIOSPERMAE IRIDACEAE 
Romulea bulbocodium (L.) 
Sebast. & Mauri 

n.d.           X   X                             X 

ANGIOSPERMAE JUGLANDACEAE Juglans nigra L. 
nogueira-
preta 

                                          X   

ANGIOSPERMAE JUNCACEAE Juncus bufonius L. 
junco-dos-
sapos 

        X   X X     X       X       X       X 
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ANGIOSPERMAE JUNCACEAE Juncus capitatus Weigel 
junco-de-
cabeça 

      X X                                     

ANGIOSPERMAE JUNCACEAE Juncus effusus L. junco   X X   X   X   X X     X X X       X   X   X 
ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Ajuga reptans L. erva-carocha             X     X     X     X   X         X 
ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Clinopodium vulgare L.  clinopódio                           X             X   X 
ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Lamium maculatum L. chuchas             X   X X X X X X X X X X X       X 
ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Lamium purpureum L. lâmio-roxo             X   X X X X X     X X X X       X 
ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Lavandula stoechas L.* rosmaninho                                           X X 

ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Lycopus europaeus L. 
marroio-de-
água 

                  X     X   X       X       X 

ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Melissa officinalis L. cidreira                         X             X     X 

ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Mentha aquatica L. 
hortelã-de-
água 

                  X           X             X 

ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Mentha suaveolens Ehrh. mentastro   X X   X   X   X X   X X X X X   X X X X   X 

ANGIOSPERMAE LAMIACEAE 
Prunella vulgaris L. subsp. 
vulgaris 

erva-férrea     X       X   X X X   X X X       X   X   X 

ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Rosmarinus officinalis L.* alecrim                                           X X 
ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Scutellaria minor Huds. escutelária                                           X   

ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Stachys arvensis (L.) L. 
rabo-de-
raposa 

                    X   X X   X     X       X 

ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Teucrium scorodonia L. salva-bastarda     X   X   X X X     X X X X           X   X 
ANGIOSPERMAE LAMIACEAE Thymus caespititius Brot. tomilho-bravo           X                           X     X 
ANGIOSPERMAE LAURACEAE Laurus nobilis L. loureiro                 X   X X X     X     X       X 

ANGIOSPERMAE LILIACEAE Gagea soleirolii F.W. Schultz n.d.                                           X   

ANGIOSPERMAE LYTHRACEAE 
Lythrum junceum Banks & 
Solander 

erva-sapa   X                               X         X 

ANGIOSPERMAE LYTHRACEAE 
Lythrum portula (L.) 
D.A.Webb 

patinha                                           X X 

ANGIOSPERMAE LYTHRACEAE Lythrum salicaria L. salgueirinha                   X                 X       X 
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ANGIOSPERMAE MAGNOLIACEAE 
Magnolia x soulangeana 
Soul.- Bod. 

magnólia-
chinesa 

                        X                   X 

ANGIOSPERMAE MAGNOLIACEAE Michelia figo (Lour.) Spreng. 
 
arbusto-
banana 

                        X                   X 

ANGIOSPERMAE MALVACEAE Lavatera cretica L. 
malva-
bastarda 

  X                 X   X         X         X 

ANGIOSPERMAE MALVACEAE Malva sylvestris L. malva                                   X         X 
ANGIOSPERMAE MALVACEAE Tilia tomentosa Moench tília-argêntea                   X     X             X     X 
ANGIOSPERMAE MORACEAE Ficus carica L. figueira                         X     X X X X       X 
ANGIOSPERMAE MYRTACEAE Eucalyptus globulus Labill. eucalipto   X X X X X X X X   X X   X X X X X X X X   X 
ANGIOSPERMAE MYRTACEAE Eucalyptus obliqua L'Hér. eucalipto                                       X     X 

ANGIOSPERMAE MYRTACEAE Eucalyptus robusta Smith 
eucalipto-
robusto 

                                          X X 

ANGIOSPERMAE MYRTACEAE Myrtus communis L.* murta                                           X X 

ANGIOSPERMAE OLEACEAE Fraxinus angustifolia Vahl 
freixo-das-
folhas-
estreitas 

                X X   X       X   X         X 

ANGIOSPERMAE OLEACEAE 
Olea europaea L. var. 
europaea* 

oliveira                                       X     X 

ANGIOSPERMAE OLEACEAE Phillyrea angustifolia L.* 
lentisco-
bastardo 

                                      X     X 

ANGIOSPERMAE OLEACEAE Phillyrea latifolia L.* aderno                                       X     X 

ANGIOSPERMAE ONAGRACEAE 
Circaea lutetiana L. subsp. 
lutetiana 

erva-das-
feiticeiras 

                                    X       X 

ANGIOSPERMAE ONAGRACEAE Epilobium hirsutum L. 
epilóbio-
eriçado 

                                          X X 

ANGIOSPERMAE ONAGRACEAE 
Epilobium parviflorum 
Schreb. 

epilóbio-de-
flor-miúda 

            X     X                 X       X 

ANGIOSPERMAE ONAGRACEAE Oenothera biennis L. 
erva-dos-
burros 

                                    X       X 
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ANGIOSPERMAE ORCHIDACEAE Orchis mascula L. 
satirião-
macho 

                                          X   

ANGIOSPERMAE OROBANCHACEAE 
Parentucellia viscosa (L.) 
Caruel 

erva-
peganhenta 

                X                             

ANGIOSPERMAE OROBANCHACEAE 
Pedicularis sylvatica L. 
subsp. lusitanica 

n.d.         X           X                 X     X 

ANGIOSPERMAE OXALIDACEAE Oxalis articulata Savigny  
azedas-de-
flor-rosada 

                  X     X             X     X 

ANGIOSPERMAE OXALIDACEAE Oxalis corniculata L. 
trevo-azedo-
bastardo 

                  X   X                       

ANGIOSPERMAE PAPAVERACEAE 
Ceratocapnos claviculata (L.) 
Liden 

n.d.             X   X     X X   X X   X         X 

ANGIOSPERMAE PAPAVERACEAE Chelidonium majus L. 
erva-das-
verrugas 

                X X X X X X X X   X X X     X 

ANGIOSPERMAE PAPAVERACEAE 
Fumaria muralis Sonder ex 
Koch 

fumária-das-
paredes 

  X X X         X X X X X X X X X X X   X   X 

ANGIOSPERMAE PAPAVERACEAE Papaver dubium L.  papoila-longa                       X   X                 X 

ANGIOSPERMAE PAPAVERACEAE Papaver rhoeas L. 
papoila-das-
searas 

                      X                       

ANGIOSPERMAE PHYTOLACCACEAE Phytolacca americana L. erva-tintureira                 X X X X X X X X X X X X X   X 

ANGIOSPERMAE PITTOSPORACEAE 
Pittosporum undulatum 
Vent. 

falsa-árvore-
do-incenso 

                                      X     X 

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE 
Anarrhinum bellidifolium (L.) 
Willd. 

n.d.   X X   X X X X X       X X X   X   X X X   X 

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE Callitriche stagnalis Scop. 
lentilhas-de 
água 

            X     X     X X       X         X 

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE 
Cymbalaria muralis G. 
Gaertn., B. Mey. & Scherb. 

ruínas                       X                       

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE 
Digitalis purpurea L. subsp. 
purpurea 

dedaleira   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X 

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE Linaria spartea (L.) Chaz.  
ansarina-dos-
campos 

  X                     X               X   X 

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE 
Linaria triornithophora (L.) 
Willd. 

esporas-
bravas 

EIb X X X   X                 X           X   X 

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE Misopates orontium (L.) Raf.  
focinho-de-
rato 

  X                         X               X 
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ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE 
Plantago coronopus L. 
subsp. coronopus 

diabelha           X X   X X X   X X   X             X 

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata L. 
língua-de-
ovelha 

  X X X   X X   X X X X X X X X X X X X     X 

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE 
Plantago major L. subsp. 
major 

tanchagem-
maior 

                X X X   X   X X   X         X 

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE 
Veronica anagallis-aquatica 
L. 

morrião-da-
água 

                        X                   X 

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE Veronica arvensis L.  
verónica-dos-
campos 

                  X                           

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE Veronica officinalis L.  
verónica-das-
boticas 

    X           X                             

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE Veronica persica Poiret 
verónica-da-
pérsia 

                  X                 X       X 

ANGIOSPERMAE PLANTAGINACEAE 
Veronica serpyllifolia L. 
subsp. serpyllifolia 

verónica-
folhas-de-
tomilho 

                  X                           

ANGIOSPERMAE PLATANACEAE 
Platanus x hispanica Mill. ex 
Münchh. 

plátano     X             X   X X   X X X X X   X   X 

ANGIOSPERMAE POACEAE Agrostis curtisii Kerguélen erva-sapa   X     X X X X       X               X X   X 
ANGIOSPERMAE POACEAE Agrostis stolonifera L. n.d.   X     X X X                   X     X X   X 
ANGIOSPERMAE POACEAE Agrostis truncatula Parl.  erva-fina       X   X X X         X             X     X 

ANGIOSPERMAE POACEAE 
Arrhenatherum elatius (L.) 
J.Presl & C.Presl 

n.d.           X                                   

ANGIOSPERMAE POACEAE Arundo donax L. canas                   X X X       X   X X       X 
ANGIOSPERMAE POACEAE Avena barbata Pott ex Link aveia-barbada                         X X   X       X X   X 
ANGIOSPERMAE POACEAE Avena sterilis L. aveão             X             X                 X 

ANGIOSPERMAE POACEAE Briza maxima L. 
bole-bole-
maior 

  X     X   X   X       X X X X   X   X     X 

ANGIOSPERMAE POACEAE Briza minor L. 
bole-bole-
menor 

  X             X X X X X X X     X     X   X 

ANGIOSPERMAE POACEAE Bromus catharticus Vahl  
bromo-de-
schrader 

                            X           X   X 

ANGIOSPERMAE POACEAE Bromus diandrus Roth  espigão             X     X     X                   X 
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ANGIOSPERMAE POACEAE Bromus hordeaceus L. bromo-mole                   X   X           X     X   X 

ANGIOSPERMAE POACEAE 
Cortaderia selloana (Schult. 
& Schult.f.) Asch. & Graebn. 

erva-das-
pampas 

                                          X X 

ANGIOSPERMAE POACEAE Cynosurus echinatus L. rabo-de-cão                             X           X   X 
ANGIOSPERMAE POACEAE Dactylis glomerata L. panasco   X       X X   X X     X X X X     X X X   X 
ANGIOSPERMAE POACEAE Elymus caninus (L.) L. n.d.       X       X                               
ANGIOSPERMAE POACEAE Glyceria fluitans (L.) R.Br. azevém-bravo                   X                           
ANGIOSPERMAE POACEAE Holcus lanatus L. erva-lanar             X     X     X X X   X           X 

ANGIOSPERMAE POACEAE Hordeum murinum L. 
cevada-de-
rato 

                        X     X   X X       X 

ANGIOSPERMAE POACEAE Lolium multiflorum Lam. azevém                   X X   X     X   X         X 

ANGIOSPERMAE POACEAE 

Phyllostachys aurea 
(Carrière) Rivière et C. 
Rivière  

bambú-
dourado 

                      X                       

ANGIOSPERMAE POACEAE Poa trivialis L. poa-comum             X           X X X X   X     X   X 

ANGIOSPERMAE POACEAE 
Pseudarrhenatherum 
longifolium (Thore) Rouy 

n.d.       X     X                                 

ANGIOSPERMAE POACEAE Vulpia sp. n.d.       X                                       
ANGIOSPERMAE POACEAE Zea mays L. milho                                   X X       X 
ANGIOSPERMAE POLYGALACEAE Polygala vulgaris L. polígala           X             X X                 X 

ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE 
Fallopia convolvulus (L.) 
Á.Löve 

erva-feijoeira                                           X X 

ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE Polygonum aviculare L. sempre-noiva                               X             X 

ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE Polygonum hydropiper L. 
pimenta-da-
água 

                  X                         X 

ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE Polygonum persicaria L. 
erva-
pessegueira 

                X X     X X X     X         X 

ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE Reynoutria japonica Houtt. 
sanguinária-
do-japão 

                                  X         X 

ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE 
Rumex acetosa L. subsp. 
acetosa 

azedas     X       X   X X X   X X X X X       X   X 
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ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE 
Rumex acetosella L. subsp. 
angiocarpus (Murb.) Murb. 

azedinha       X X X X X X   X X X   X   X     X X   X 

ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE Rumex bucephalophorus L. catacuzes             X         X                       

ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE 
Rumex conglomeratus 
Murray 

labaça-
ordinária 

  X X       X     X X X X X X X X X X       X 

ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE Rumex crispus L. labaça-crespa             X   X X             X X X       X 
ANGIOSPERMAE PORTULACACEAE Portulaca oleracea L. beldroega                                     X       X 

ANGIOSPERMAE PRIMULACEAE Anagallis arvensis L. 
morrião-dos-
campos 

      X           X         X               X 

ANGIOSPERMAE PRIMULACEAE 
Primula acaulis (L.) L. subsp. 
acaulis 

pão-e-queijo                               X             X 

ANGIOSPERMAE PROTEACEAE Hakea sericea Schrad. 
espinheiro-
bravo 

                                      X     X 

ANGIOSPERMAE RANUNCULACEAE 
Anemone trifolia subsp. 
albida (Mariz) Ulbr. 

anémona-dos-
bosques 

EIb                                         X   

ANGIOSPERMAE RANUNCULACEAE Aquilegia vulgaris L. 
erva-
pombinha 

                  X                           

ANGIOSPERMAE RANUNCULACEAE 
Ranunculus bupleuroides 
Brot.  

n.d. EIb X                                           

ANGIOSPERMAE RANUNCULACEAE Ranunculus ficaria L. 
erva-
hemorroidal 

                  X     X     X     X       X 

ANGIOSPERMAE RANUNCULACEAE Ranunculus muricatus L. bugalhó             X                                 

ANGIOSPERMAE RANUNCULACEAE Ranunculus omiophyllus Ten. n.d.             X             X                 X 

ANGIOSPERMAE RANUNCULACEAE Ranunculus repens L. botão-de-ouro     X   X   X   X X X X X X X X X X X X X   X 

ANGIOSPERMAE RANUNCULACEAE Ranunculus trilobus Desf. 
ranúnculo-
trilobado 

            X                                 

ANGIOSPERMAE RANUNCULACEAE Thalictrum speciosissimum L. 
ruibarbo-dos-
pobres 

                                          X X 

ANGIOSPERMAE RESEDACEAE Reseda media Lag. reseda-brava       X X         X X     X X         X X   X 

ANGIOSPERMAE RESEDACEAE 
Sesamoides 
suffruticosa (Lange) Kuntze  

reseda-de-
fruto-
estrelado 

  X   X X X X X         X X X   X     X X   X 

ANGIOSPERMAE RHAMNACEAE Frangula alnus Mill. 
sanguinho-de-
água 

    X   X   X       X     X         X   X   X 
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ANGIOSPERMAE RHAMNACEAE Rhamnus alaternus L.* 
sanguinho-
das-sebes 

                                          X X 

ANGIOSPERMAE ROSACEAE Crataegus monogyna Jacq. pilriteiro     X   X       X   X     X     X X X       X 
ANGIOSPERMAE ROSACEAE Cydonia oblonga Mill. marmeleiro                   X     X                   X 

ANGIOSPERMAE ROSACEAE 
Fragaria vesca L. subsp. 
vesca 

morangueiro-
bravo 

  X     X         X                         X 

ANGIOSPERMAE ROSACEAE Geum urbanum L.  erva-benta                               X             X 

ANGIOSPERMAE ROSACEAE 
Potentilla erecta (L.) 
Raeusch. 

tormentila   X X   X   X   X   X                       X 

ANGIOSPERMAE ROSACEAE Prunus avium L. cerejeira                                       X X   X 

ANGIOSPERMAE ROSACEAE 
Prunus lusitanica L. subsp. 
lusitanica* 

azereiro 
LV - Quase 
ameaçada                                         X X 

ANGIOSPERMAE ROSACEAE 
Pyracantha coccinea M. 
Roem. 

piracanto                                       X     X 

ANGIOSPERMAE ROSACEAE Pyrus cordata Desv. periqueiro         X           X X             X   X   X 
ANGIOSPERMAE ROSACEAE Rosa sempervirens L. roseira-brava                         X         X         X 
ANGIOSPERMAE ROSACEAE Rubus caesius L. silva       X     X                 X             X 
ANGIOSPERMAE ROSACEAE Rubus ulmifolius Schott silva-brava   X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X   X 
ANGIOSPERMAE ROSACEAE Sorbus aucuparia L.* tramazeira                                           X X 

ANGIOSPERMAE ROSACEAE Sorbus latifolia (Lam.) Pers.* mostajeiro 
LV - 

Vulnerável                                         X X 

ANGIOSPERMAE RUBIACEAE Galium aparine L. 
amor-de-
hortelão 

  X             X X   X X     X X     X     X 

ANGIOSPERMAE RUBIACEAE Galium debile Desv. n.d.         X         X       X X   X       X   X 
ANGIOSPERMAE RUBIACEAE Rubia peregrina L. granza-brava                       X                       

ANGIOSPERMAE SALICACEAE Populus alba L. 
choupo-
branco 

                  X                           

ANGIOSPERMAE SALICACEAE Populus nigra L. choupo-negro                   X X   X   X       X       X 

ANGIOSPERMAE SALICACEAE 
Populus x canadensis 
Moench 

choupo-
híbrido 

                                    X       X 

ANGIOSPERMAE SALICACEAE Salix alba L. 
vimeiro-
branco 

                        X                   X 
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ANGIOSPERMAE SALICACEAE Salix atrocinerea Brot. 
salgueiro-
preto 

  X X   X   X   X X X   X X X     X X   X   X 

ANGIOSPERMAE SAPINDACEAE Acer monspessulanum L.* zêlha                                           X X 

ANGIOSPERMAE SAPINDACEAE Acer pseudoplatanus L. 
plátano-
bastardo 

      X         X           X       X       X 

ANGIOSPERMAE SAPINDACEAE Aesculus X carnea Hayne 
castanheiro-
das-flores-
vermelhas 

                                      X     X 

ANGIOSPERMAE SAXIFRAGACEAE Saxifraga granulata L. quaresmas             X       X   X   X       X       X 
ANGIOSPERMAE SCROPHULARIACEAE Scrophularia scorodonia L. escrofulária           X X     X X X X X       X   X     X 
ANGIOSPERMAE SCROPHULARIACEAE Verbascum thapsus L. verbasco           X         X   X     X   X         X 

ANGIOSPERMAE SIMAROUBACEAE 
Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle 

espanta-lobos                                           X X 

ANGIOSPERMAE SOLANACEAE Datura stramonium L. 
figueira-do-
inferno 

                                X X X       X 

ANGIOSPERMAE SOLANACEAE 
Solanum chenopodioides 
Lam.  

n.d.   X               X   X X   X     X X       X 

ANGIOSPERMAE SOLANACEAE Solanum dulcamara L. doce-amarga                         X           X       X 
ANGIOSPERMAE SOLANACEAE Solanum nigrum L. erva-moura                 X X X X X X X X X   X       X 
ANGIOSPERMAE THYMELAEACEAE Daphne gnidium L.  trovisco           X               X                 X 

ANGIOSPERMAE TYPHACEAE Sparganium erectum L. 
espadana-de-
água 

                                  X X       X 

ANGIOSPERMAE TYPHACEAE Typha angustifolia L. tábua-estreita                             X               X 
ANGIOSPERMAE TYPHACEAE Typha latifolia L. tábua-larga   X               X       X X     X         X 

ANGIOSPERMAE ULMACEAE Celtis australis L. 
lódão-
bastardo 

                  X X   X   X X     X       X 

ANGIOSPERMAE ULMACEAE Ulmus minor Mill. ulmeiro                   X                 X       X 

ANGIOSPERMAE URTICACEAE Parietaria judaica L. 
alfavaca-da-
cobra 

                        X                   X 

ANGIOSPERMAE URTICACEAE Urtica dioica L. urtiga-maior                 X X   X X X X X X X X       X 

ANGIOSPERMAE URTICACEAE Urtica membranacea Poir. 
urtiga-de-
cauda 

                        X   X X             X 

ANGIOSPERMAE VALERIANACEAE 
Centranthus calcitrapae (L.) 
Dufresne 

calcitrapa           X X           X   X     X   X     X 
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ANGIOSPERMAE VERBENACEAE Verbena officinalis L. gerbão                           X                 X 

ANGIOSPERMAE VIOLACEAE 
Viola palustris L. subsp. 
palustris 

n.d.     X   X   X   X                             

ANGIOSPERMAE VIOLACEAE Viola riviniana Rchb. violeta-brava   X X   X   X   X X X   X X X X X   X X X   X 
ANGIOSPERMAE VITACEAE Vitis vinifera L. videira     X       X   X X X X X   X X X X X   X   X 

ANGIOSPERMAE XANTHORRHOEACEAE Asphodelus lusitanicus Cout.  abrótea EIb             X                       X     X 

ANGIOSPERMAE XANTHORRHOEACEAE 
Simethis mattiazzi (Vandelli) 
Sacc. 

cravo-do-
monte 

  X X X X X X X X   X                         
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8.2. Anexo II – Representatividade das famílias botânicas na área 

concelhia 
 

 

 

 

8.3. Anexo III – Representatividade das famílias botânicas na PPLSS 
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8.4. Anexo IV – Exemplo de fichas das micro-reservas  
 

Micro-reserva: Penedos do sardão 

Caracterização geral: Área com afloramentos rochosos e grande exposição solar. A 

condicionante edáfica limita as comunidades que aqui se conseguem instalar, 

possibilitando o desenvolvimento de comunidades específicas e alguns endemismos 

ibéricos aqui identificados.  

Valores naturais: único local onde foi registada a espécie Ornithogalum concinnum e onde 

surgem vários exemplares de Hyacinthoides paivae, ambas espécies endémicas da 

Península Ibérica. As condições do meio e as várias espécies identificadas neste local, 

indiciam o subtipo “Comunidades estrelenses perenes de Sedum anglicum subsp. 

pyrenaicum (8230 pt2)” do habitat “Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-

Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii”. No entanto, uma vez que este habitat só 

está dado para a Serra da Estrela, são necessários mais estudos para confirmar a sua 

presença nesta área. 

Ameaças: deposição de resíduos de várias proveniências nos afloramentos rochosos e a 

prática da modalidade desportiva motocross. 

Objetivo de criação da micro-reserva: proteção da única área onde está registada a espécie 

Ornithogalum concinnum e possivelmente o habitat 8230 subtipo pt2. 

  

Donzelas (Ornithogalum concinnum) 
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Micro-reserva: Bosque de folhosas da ribeira de Sá 

Caracterização geral: bosque de folhosas onde dominam carvalhos-alvarinho (Quercus 

robur) de grande porte no estrato arbóreo. O bosque encontra-se junto à ribeira de Sá, 

apresentando uma galeria ripícola bem preservada e com várias espécies nativas de 

árvores e arbustos.  

Valores naturais: identificada a única população da espécie de orquídea Orchis mascula 

(única espécie da Família Orchidaceae em Lousada) e a única população registada da 

Anemone trifolia subsp. albida, ambas consideradas como raras a nível concelhio. Presença 

de duas espécies da Diretiva Habitats: Narcisus triandrus (Anexo IV) e Ruscus aculeatus 

(Anexo V). Presença de mais duas espécies consideradas raras a nível concelhio: 

Polygonatum odoratum e Primula acaulis subsp. acaulis. Referência ainda para a presença 

de Asphodelus lusitanicus, um endemismo ibérico, e de duas espécies que surgem em 

poucos locais do concelho - Hypericum androsaemum e Selaginella denticulata. 

Ameaças: avanço da monocultura de eucalipto, pastoreio. 

Objetivo de criação da micro-reserva: proteção de um bosque de folhosas que encerra 

várias espécies prioritárias para conservação do património botânico concelhio. 

Acompanhar a evolução das únicas populações registadas de Orchis mascula e Anemone 

trifolia subsp. albida.  

 

  

Satirião-macho (Orchis mascula) 
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8.5. Anexo V – Mini-guia Árvores e Arbustos de Lousada 



 

109 
 

 


