
Aviso n.º 16052/2010, de 11 de agosto – Assembleia Municipal

Classificação dos açudes como Paisagem Protegida de âmbito local

Com os seguintes objetivos:

a) A preservação das espécies e dos habitats naturais; 
b) A protecção e a valorização da paisagem; 
c) A promoção da investigação científica indispensável ao desenvolvimento do 
conhecimento dos valores naturais referidos, numa perspectiva de educação 
ambiental; 
d) A manutenção da integridade das Paisagens Protegidas e áreas adjacentes”. 

Planos de Gestão da Áreas de Paisagens Protegidas 
Açude da Agolada | Açude do Monte da Barca
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- Linha de água Ribeira da vala do Paul, - 
constituído por uma barragem de terra 
 - albufeira com cerca de 1 km de 
extensão ( 26 ha) 
- 272 ha = limite da Área de Paisagem 

Protegida do Açude da Agolada
- 1 proprietário e duas parcelas 

- Os planos de água ocupam cerca de 
10% da área de estudo desses 91% 
correspondem à albufeira

- RAN/REN/Áreas de Montade de 
Sobro

- O PDM classifica como “Espaço 
Natural”  - Define regras próprias

Açude da Agolada

38.964896, -8.560912
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Fase 1 – Atualização da Caracterização

Fase 2 – Definição das orientações de longo prazo

Fase 3 – Definição dos objetivos gerais (o que é 
necessário atingir com a gestão da Área)

Fase 4 – Definição do Plano de Gestão através da 
elaboração de fichas de ação

Desenvolvimento do trabalho
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PONTES FORTES PONTOS FRACOS
Presença de valores importantes para a biodiversidade, designadamente o 
mosaico de unidades de vegetação e plano de água.

Identidade paisagística.

Existência de um plano de gestão de florestal para toda a propriedade.

Vitalidade do setor agrícola no concelho.

Predomínio do TER no município bem como existência de eventos anuais.

Facilidade de acesso a partir da zona de Lisboa.

Falta de conhecimento biológico.

Perda de identidade da paisagem – substituição dos montados.

Fragmentação da vegetação/ habitats e estado de conservação desfavorável.

Inexistência de informação sobre a qualidade da água para uso balnear.

Abandono, degradação e vandalismo de infraestruturas existentes de apoio à 
visitação e ao recreio e lazer.

Estrutura demográfica envelhecida do concelho.

Redução do tecido empresarial do concelho.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
Projetos de recuperação de espécies e habitats/ promoção de habitats de 
eleição da lontra e do rato de Cabrera.

Aumento do conhecimento.

Promoção do património paisagístico.

Estabelecimento de compromisso com o proprietário com vista a obtenção de 
financiamentos.

Procura crescente para atividades de recreio e lazer no município.

Existência da EMAAC e processo de revisão do PDM que poderá incluir 
medidas de planeamento aferidas no PGA.

Possibilidade de fundamentação de uma eventual revisão dos limites da APP.

Realização de atividades de recreio de observação de aves e de 
sensibilização ambiental.

Definição de uma zona de pesca.

Divulgação da especificidade da obra hidráulica do Açude da Agolada.

Partilha dos valores da conservação entre a CM Coruche e proprietário.

Alterações climáticas, traduzidas num maior risco de incêndio.

Nemátodo do pinheiro e espécies florísticas invasoras.

Gestão florestal que impede o desenvolvimento dos matos.

Falta de alcance dos IGT.

Falta de financiamento.

Falta de compensação do proprietário pelo usufruto público.

Incumprimento por ambas as partes do acordo estabelecido e condicionantes 
ao acesso público.

Conflitos entre atividades de recreio no plano de água e atividades agrícolas, 
num contexto de alterações climáticas.

Falta de sensibilização do público em geral para as boas práticas.
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Foco:

Uma Paisagem Protegida de reconhecida importância local, caracterizada pela 
coexistência harmoniosa de valores ecológicos, paisagísticos, económicos e de 
recreação e lazer. 

Assegurar | Proteger | Preservar  | Valorizar -- biodiversidade e paisagem

OG 1 - Promoção de uma gestão articulada entre o município e o proprietário que garanta 
a operacionalização e financiamento da gestão.
OG 2 - Promoção de atividades de visitação recreio e lazer, associadas ao aumentar do 
conhecimento, da participação e da sensibilização da população para os valores naturais e 
culturais.
OG 3 - Assegurar a conservação e valorização dos habitats naturais e semi-naturais, da 
flora e da fauna, contribuindo para a o aumento do conhecimento e monitorização.
OG 4 - Compatibilizar os usos florestais, e agrícolas e da paisagem
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Objetivos Específicos O que propõe o Plano? Ações propostas

Objetivo geral 1. Promoção de uma gestão articulada entre o município e o proprietário que garanta a operacionalização e financiamento da 
gestão.

1.1 Definir organização da gestão da PP, entre município 
e proprietário

1.1.1 Assegurar a operacionalidade/ funcionamento da 
Paisagem Protegida do Açude da Agolada

A. OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PLANO DE GESTÃO

1.2 Assegurar operacionalidade da PP 1.2.1 Acompanhamento da implementação do Plano

1.2.2 Assegurar vigilância e segurança no espaço.

Objetivo geral 2. Promoção de atividades de visitação recreio e lazer, associadas ao aumento do conhecimento, da participação e da 
sensibilização da população para os valores naturais e culturais.

2.1 Assegurar o funcionamento/ realização das 
atividades de visitação, recreio e lazer 

2.1.1 Desenvolver estratégia de atuação.

B. Desenvolvimento de plano de 
divulgação, informação e sinalética

2.2 Criar locais adequados para atividades de visitação, 
recreio e lazer, fruição paisagística, e materiais de apoio 

2.2.1 Identificar/ mapear locais ou áreas específicas na PP, e 
respetivas regras de funcionamento.

2.2.2 Desenvolvimento de materiais de apoio (materiais de 
divulgação, informação e sinalética)

2.2.3 Integração de espaço de interpretação, no Observatório 
da Cortiça, sobre as PP Açudes de Agolada e Monte da Barca.

2.3 Promover atividades de visitação, recreio e lazer. 2.3.1 Valorizar/ dinamizar atividades de lazer, e em particular, 
a pesca desportiva.

2.3.2 Promoção de ações de sensibilização em parceria com 
ONG´s ou outras entidades.
2.3.3 Assegurar vigilância e segurança no espaço.
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Objetivo geral 3. Assegurar a conservação e valorização dos habitats naturais e semi-naturais, da flora e da fauna, contribuindo para o aumento 
do conhecimento e monitorização

3.1 Conservar, recuperar e valorizar formações vegetais 
mais relevantes

3.1.1 Promover a conservação das linhas de água C. Conservação das linhas de água*

3.1.2 Promover a conservação e valorização do 
montado

D. Conservação e Valorização do 
montado*

3.1.3 Promover a existência de habitat de Rato de 
Cabrera

E. Promoção da existência de habitat de 
Rato de Cabrera

3.1.4 Conservar charcos e biodiversidade associada

F. Conservação de charcos 
3.2 Promover estudos que conduzam ao aumento do 
conhecimento existente sobre os valores naturais

3.2.1 Atualizar periodicamente a cartografia de biótopos 
e Habitats naturais, amostragem de fauna e flora G. Monitorização de valores naturais 

Objetivo geral 4. Compatibilizar os usos florestais e agrícolas com os valores naturais em presença

4.1 Proteger e valorizar as formações vegetais com 
maior relevância ecológica, no âmbito de ações de 
gestão florestal

4.1.1 Garantir que as linhas de água e escorrências 
principais não são afetadas por mobilizações do solo e 
vegetação.

C. Conservação das linhas de água*

4.1.2 Favorecer a regeneração natural do montado D. Conservação e Valorização do 
montado*

4.1.3 Promover a saúde e aumento da produção de 
pinhão.

H. Promover a saúde e aumento da 
produção de pinhão.

4.2 Promover a manutenção e/ ou aumento da 
qualidade da paisagem

4.2.1 Favorecer características autóctones da 
paisagem.

I. Incremento da qualidade da paisagem4.2.2 Promover remoção de núcleos de espécies 
florísticas invasoras, sempre que possível.

4.3 Reduzir risco de incêndio 4.3.1 Reduzir risco de incêndio
J. Redução do risco de incêndio
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- linha de água Ribeira do vale de Poços 
- constituído por uma barragem de terra 
 - albufeira com cerca de 2,5 km de 
extensão (19,84  ha) 
- 868 ha = limite da Área de Paisagem 

Protegida do Açude da Agolada
- 13 propriedades privadas  
       Média de 187 ha 

- RAN/REN/Áreas de Montado de 
Sobro

- O PDM classifica como “Espaço 
Natural”  - Define regras próprias

Açude do Monte da Barca
38.904468, -8.472873
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PONTES FORTES PONTOS FRACOS
Presença de valores importantes para a biodiversidade, 
designadamente o mosaico de unidades de vegetação e plano 
de água.

Identidade paisagística de importância nacional.

Existência de plano de gestão de florestal.

Vitalidade do setor agrícola no concelho.

Predomínio do TER no município bem como existência de 
eventos anuais.

Facilidade de acesso a partir da zona de Lisboa.

Falta de conhecimento biológico.

Perda de identidade da paisagem. 

Fragmentação da vegetação/ habitats e estado de conservação 
desfavorável. 

Inexistência de informação sobre a qualidade da água para uso 
balnear.

Fraca acessibilidade ao público.

Abandono, degradação e vandalismo dos balneários 
existentes.

Estrutura demográfica envelhecida do concelho.

Redução do tecido empresarial do concelho.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
Projetos de recuperação de espécies e habitats/ promoção de 
habitats de eleição do lince ibérico, lontra e rato de Cabrera.

Aumento do conhecimento.

Promoção do património paisagístico.

Desenvolvimento de protocolos e parcerias.

Estabelecimento de compromisso com os proprietários com 
vista a obtenção de financiamentos.

Procura crescente para atividades de recreio e lazer no 
município.

Existência da EMAAC e processo de revisão do PDM que 
poderá incluir medidas de planeamento aferidas no PGA.

Possibilidade de fundamentação de uma eventual revisão dos 
limites da APP.

Partilha dos valores da conservação entre a CM Coruche e os 
proprietários.

Alterações climáticas, traduzidas num maior risco de incêndio.

Aumento da área de pinheiro manso e do pastoreio.

Nemátodo do pinheiro e espécies florísticas invasoras.

Gestão florestal que impede o desenvolvimento dos matos.

Desarticulação entre IGT.

Falta de financiamento.

Pressão da Zona Industrial do Monte da Barca.

Dificuldade de concertação entre os proprietários.

Conflitos entre atividades de recreio no plano de água e 
atividades agrícolas, num contexto de alterações climáticas.

Utilização desregrada para recreio e lazer e degradação total 
dos balneários existentes (a demolir).

A ZIF não integra todas as propriedades que abrangem a área 
de PP.
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Foco:

Uma Paisagem Protegida de reconhecida importância regional caracterizada pela 
coexistência harmoniosa de valores ecológicos, paisagísticos, económicos e de 
recreação e lazer. 

Assegurar | Proteger | Preservar  | Valorizar -- biodiversidade e paisagem

OG 1 - Promoção de uma gestão partilhada de responsabilidades e benefícios, apostando 
numa melhoria da comunicação:
OG 2 – Regulação da visitação e atividades de recreio e lazer, em estrito respeito pelos 
valores em presença e pelos outros usos:
OG 3 - Preservação e valorização da biodiversidade e da paisagem:
OG 4 - Promoção da inventariação, monitorização e educação ambiental direcionada para 
os valores em presença:
OG 5 - Compatibilização dos usos florestais e agrícolas com os valores naturais em 
presença:
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Objetivos Específicos O que propõe o Plano? Ações propostas
Objetivo geral 1. Promoção de uma gestão conjunta  de responsabilidades e benefícios, apostando numa melhoria da 

comunicação.

1.1 Definir organização da gestão da 
PP, entre município e proprietários

1.1.1 Assegurar a operacionalidade/ 
funcionamento da Paisagem Protegida do 
Açude do Monte da Barca. A. Criação de Grupo de Trabalho

 
1.2 Assegurar operacionalidade da 
PP

1.2.1 Acompanhamento da implementação 
do Plano

Objetivo geral 2. Regulação da  visitação e atividades de recreio e lazer, em estrito respeito pelos valores em presença 
e pelos outros usos.

2.1 Assegurar o funcionamento/ 
realização das atividades de 
visitação, recreio e lazer 

2.1.1 Desenvolver estratégia de atuação.

B. Desenvolvimento de plano de divulgação, 
informação e sinalética

2.2 Criar locais adequados para 
atividades de visitação, recreio e 
lazer, fruição paisagística, e 
materiais de apoio 

2.2.1 Identificar/ mapear locais ou áreas 
específicas na PP, e respetivas regras de 
funcionamento.

2.2.2 Desenvolvimento de materiais de 
apoio (materiais de divulgação, informação 
e sinalética)

2.2.3 Integração de espaço de 
interpretação, no Observatório da Cortiça, 
sobre as PP Açudes de Agolada e Monte da 
Barca.

2.3 Promover atividades de 
visitação, recreio e lazer.

1.3.1 Criar atividades de visitação, recreio e 
lazer e dinamizar a sua realização.
1.3.2 Assegurar vigilância e segurança no 
espaço.

2.4 Promover atividades de 
educação ambiental

4.2.1 Promoção de ações de sensibilização 
em parceria com ONG´s ou outras 
entidades.
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Objetivos Específicos O que propõe o Plano? Ações propostas
Objetivo geral 3. Preservação e valorização da biodiversidade e da paisagem.

3.1 Conservar, recuperar e valorizar 
formações vegetais mais relevantes/ 
os habitats naturais e seminaturais 
na PP do Açude de Monte da Barca

3.1.1 Promover o bom estado de 
conservação das linhas de água, (em 
especial quando presentes habitats naturais 
da RN2000)

C. Conservação das linhas de água

3.1.2 Promover a manutenção e/ ou 
aumento da área de formações vegetais 
relevantes, e sua valorização

D. Conservação e Valorização do montado

3.1.3 Promover a existência de formações 
vegetais tipicamente utilizadas pelo Rato de 
Cabrera

E. Promoção da existência de habitat de 
Rato de Cabrera

3.1.4 Conservar charcas e biodiversidade 
associada

F. Conservação de charcos

Objetivo geral 4. Promoção da inventariação, monitorização e educação ambiental direcionada para os valores em 
presença.

4.1 Promover estudos que 
conduzam ao aumento do 
conhecimento existente sobre os 
valores naturais na PP Açude de 
Monte da Barca e monitorização 
ecológica dos mesmos

4.1.1 Cartografar biótopos e Habitats 
naturais

G. Monitorização de valores naturais
4.1.2 Realizar amostragem de fauna e flora.

Objetivo geral 5. Compatibilização dos usos florestais e agrícolas com os valores naturais em presença.

5.1 Proteger e valorizar as 
formações vegetais com maior 
relevância ecológica, no âmbito de 
ações de gestão florestal

5.1.1 Garantir que as linhas de água e 
escorrências principais não são afetadas 
por mobilizações do solo e vegetação.

C. Conservação das linhas de água

5.1.2 Favorecer a regeneração natural do 
montado 

D. Conservação e Valorização do montado

5.2 Promover a manutenção e/ ou 
aumento da qualidade da paisagem

5.2.1 Favorecer características autóctones 
da paisagem. 

G. Incremento da qualidade da paisagem5.2.2 Promover remoção de núcleos de 
espécies florísticas invasoras, sempre que 
possível. 

5.3 Reduzir risco de incêndio 5.3.1 Reduzir risco de incêndio H. Redução do risco de incêndio
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https://drive.google.com/drive/folders/14YTNsijgha7pD1nmsy392qzJV4NTDnJX?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Tz2jIQ02vHCFePiNVrvbUSs6Ruf4GOhN?usp=sharing

Planos de Gestão da Áreas de Paisagens Protegidas 
Açude da Agolada | Açude do Monte da Barca

Muito Obrigado

Hugo Cotrim
Técnico Superior,
hugo.cotrim@cm-coruche.pt

Serviço de Ordenamento do Território e SIG
Divisão Urbanística e Ordenamento do Território 

 
Município de Coruche
Praça da Liberdade, 2100-121 Coruche
Telf.: 243 610 200 | geral@cm-coruche.pt
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