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Projeto de arborização ou rearborização
ICNF/DCNF Registo n.º

Data de submissão do projeto (dd/mm/aa)

Índice

1 - Elementos gerais
1.1 - Identificação do requerente

1.2 - Identificação e localização da área de intervenção (prédios)

2- Objetivos gerais do projeto

3- Caracterização geral da área a intervir
3.1- Caracterização fisiográfica e climatológica

3.2- Uso do solo

3.3- Ocupação florestal
3.4- Ocupação das áreas circundantes

3.5- Composição dos matos/pastagens espontâneas

3.6- Fatores de risco bióticos e abióticos
3.6.1 - Fatores de risco bióticos 

3.6.2 - Fatores de risco abióticos (incêndios florestais)

4- Enquadramento no sistema de planeamento

5- Descrição técnica das ações propostas 

5.1- Descrição das ações propostas por parcela

5.2 -Condicionantes legais específicas - Restrições de utilidade pública/servidões administrativas

5.3 - Cumprimento do disposto no Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios

5.4- Infraestruturas

6- Plano previsional de gestão

7- Peças gráficas

(As peças gráficas que obrigatoriamente integram o Projeto constituem anexos do presente formulário)

Lista de Anexos:

Anexo 1: Termo de responsabilidade
Anexo 2: Mapa da localização da exploração e dos prédios em carta militar à escala 1:25000
Anexo 3: Mapa das condicionantes legais específicas 
Anexo 4: Mapa das parcelas e  das principais ações a executar
Anexo 5: Mapa das infraestruturas DFCI e da rede viária florestal
Anexo 6: Outros …
A veracidade da informação incluída neste documento é assegurada por um termo de responsabilidade, em anexo a 

este projeto de arborização ou rearborização e que dele faz parte integrante.
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1 - Elementos gerais

1.1 - Identificação do requerente

Nome/designação social:

Morada/sede social:

Código postal:

Telefone:           Telemóvel: Fax:

   E-mail: NIF: B.I./C.C.:

                Qualidade do titular do prédio(s): 

Proprietário: Arrendatário: Outro:

Indique qual:

1.2 - Identificação e localização da área de intervenção (prédios)

Nome da propriedade Área da propriedade (ha)

N.º de matriz Área (ha)

Total

Qual?

2- Objetivos gerais do projeto

sim

Rearborização
não

Descrição geral dos objetivos  :

Inserção em área do Sistema Nacional de 

Áreas Classificadas

Ano ocorrência

Freguesia

Designação do 

uso/ocupação

Área total (ha)
Área (ha)

Uso/ocupação atual

Duração prevista de execução do projeto (anos)

Nome do prédio

Incide em área 

ardida há menos 10 

anos

Local

Uso/ocupação após a intervenção

Designação da 

ocupação florestal
Área (ha)

Arborização

PROJETO DE ARBORIZAÇÃO OU REARBORIZAÇÃO

Concelho

Arborização

Rearborização
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3.1 - Caracterização fisiográfica e climatológica

máxima mínima

Observações:

Atual 
Após 

intervenção 
Atual 

Após 

intervenção 

Espécies

Espécies

Espécies

Espécies

3.5 - Composição dos matos/pastagens espontâneas

Especi(es) dominantes

 % ocupação

Altura média

Observações:

Área (ha) Área (ha)

Espécies florestais

Pinheiro-bravo 

Pinheiro-manso 

Outras resinosas 

Sobreiro 

Azinheira 

Carvalhos 

Castanheiro 

Alfarrobeira 

Acácias 

Usos

Floresta

3.4 - Ocupação das áreas circundantes 

Espécie 4Espécie 1 Espécie 2

Total

Matos e pastagens 

espontâneas

Improdutivos

Agricultura

Outros 

Espécie 3

Outras folhosas 

Total

3- Caracterização geral da área a intervir

3.2 - Uso atual do solo 3.3 - Ocupação florestal

Nome do prédio/ 

polígono de 

(re)arborização

Eucalipto 

norte sul este oeste

Profundidade média dos solos (cm) Hidrografia

Grau de pedrogosidade
Precipitação média anual 

(mm)

Afloramentos rochosos (%)

Textura

Exposições dominantes Altitude média (m)

Declive médio % Cotas (m)

Solo derivado de: Orografia
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Qual?

Sim

Não

Qual?

Sim

Não

Observações:

4- Enquadramento no sistema de planeamento

PROF

Qual?

Sim Aderente Sim

Não Não

Código

Sim Sim

Não Não

Observações (entre outros, indicar as orientações florestais constantes do PEOT):

3.6.1- Fatores de risco bióticos 

3.6 - Fatores de risco bióticos e abióticos

Contempla as ações do projeto?

Plano especial de ordenamento do território (PEOT)

 Zonas críticas:

3.6.2- Fatores de risco abióticos (incêndios florestais)

Vitalidade,estado fitossanitário dos povoamentos

envolventes à área de intervenção povoamentos anteriorespovoamentos anteriores

Classes de perigosidade (PMDFCI)

Plano de ordenamento da Orla Costeira

Plano de ordenamento de Estuário

Pragas / doenças ou invasoras

envolventes à área de intervenção

Plano de ordenamento de Área Protegida 

Indique qual

Plano de ordenamento de Albufeiras de Águas 

Públicas

Infraestruturas, aglomerados populacionais, edificíos 

ou infraestruturas que necessitem FGC

Sub-região homogénea:

Zona de intervenção florestal

Plano de gestão florestal
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5.1- Descrição das ações propostas por parcela (preencher uma folha por parcela)

(apresentar em ficheiro vectorial a cartografia, com todos os elementos constantes nesta parcela)

Arborização

N.º de matriz Área (ha)

Função 

dominante
Produção: Protecção:

Descreva os objetivos da (re)arborização:

Obervações (indicar as medidas de proteção do solo e de combate à erosão): 

Existência de restrições de utilidade pública/servidões administrativas Não Sim

Neste caso preencher quadro seguinte

%

(*) Neste caso preencher quadro seguinte.
(**) Inclui a proteção ao sobreiro, azinheira e azevinho espontâneo.

5- Caracterização das ações propostas

5.2- Condicionantes legais específicas - Restrições de utilidade pública/servidões administrativas

Domínio hídrico

Descrição das condicionantes, restrições e orientações 

aplicáveis e medidas de compatibilizaçãoha 

 Restrições de utilidade 

pública/servidões administrativas

Época de 

realização da 

operação

Descrição da operação Maquinaria a utilizar

Conservação de 

habitats e espécies 

Silvopastorícia, Caça e 

Pesca:
Recreio, 

Enquadramento e 

Descrição Técnica 

Outros: ____________________

Indique a área classificada :

Proteção a marcos geodésicos:

Identificação da operação

Superfície 

Densidade média 

(n.ºárvores/ha)
Compasso (m x m)Parcela n.º Área (ha)

Tipo de intervenção

Rearborização

Ocupação florestal 

após intervenção
Uso/ocupação atual

Regime florestal:

Área protegida: 

Rede Natura 2000 (ZPE e/ou SIC):

RAN:

Caracterização dos prédios

Nome do(s ) prédio(s)

REN:

Área ardida há menos de 10 anos

Proteção linhas de transporte de energia 

electrica, antenas:

Proteção a oleodutos, gasodutos:

Outras áreas classificadas do SNAC (*): 

Área ardida de sobreiro e azinheira há 

menos de 25 anos

Espécies protegidas (**)

Proteção a sítios arqueológicos/ 

monumentos classificados:

Obras de beneficiação hidroagrícola
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Descrição das infraestruturas existentes

Quantificação da intervenção nas infraestruturas 

Descrição técnica (identificação e descrição das intervenções, equipamento utilizado, incluindo tipo, época de intervenção, etc.):

Rede divisional (km)

Rede viária (km)

Pontos de água (n.º, m
3
)

Rede Secundária

Rede Terciária

Outras

Outras

Tipo de intervenção e extensão

Medidas de cumprimento do n.º 15 do 

artigo 15.º do DL n.º 124/2006, de 28 de 

junho com a redação dada pelo DL n.º 

17/2009 de 14 de janeiro:

Observações

Faixas de gestão de combustíveis

Rede Primária

Medidas de cumprimento do artigo 17.º do 

DL n.º 124/2006, de 28 de junho com a 

redação dada pelo DL n.º 17/2009 de 14 de 

janeiro:

Construção Beneficiação

Rede divisional (km)

Rede viária (km)

Pontos de água (n.º, m
3
)

5.4 - Infraestruturas

Dimensão Estado de conservação Observações

Faixas de gestão de combustíveis

Rede Primária

Rede Secundária

Rede Terciária

5.3 - Cumprimento do disposto no Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios
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Nota: Caso o PGF já contenha esta informação não é necessário o preenchimento deste quadro.

Mapa da localização da exploração e dos prédios à escala adequada da intervenção*

* Em formato digital vetorial (shapefile, etc.).

Descrição dos elementos cartográficos que integram o projecto:

Produtos finais a obterTipo e descrição da operação

7- Peças Gráficas

6- Plano Previsional de Gestão

Mapa das infraestruturas DFCI e da rede viária florestal*
Mapa das condicionantes legais específicas 

Mapa das parcelas e  das principais ações a executar*
Outros…..

Termo de explorabilidade (idade):

Parcela Área (ha) Espécie
Ano da 

intervenção

(quando aplicável)
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