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Parecer da Alambi sobre a proposta de Regulamento do Plano de 

Ordenamento e Gestão da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto 

A Paisagem Protegida da Serra de Montejunto foi criada em 22 de Julho de 1999 e o seu Plano de 

Ordenamento deveria ter sido elaborado até 2002. O prazo foi prorrogado por mais 2 anos, sem 

que tenha voltado a ser cumprido. 11 anos depois da criação da PPSM, finalmente, é apresentado 

o projecto de um projecto de Plano de Ordenamento e Gestão. A Alambi congratula-se e considera 

a aprovação deste documento como um marco decisivo para a institucionalização da PP. 

Manifestamos igualmente a esperança de que o POGPPSM venha a ser um documento orientador, 

capaz de traçar uma linha rumo na gestão da PP que a oriente no sentido daquilo que á a sua 

vocação: a valorização do património natural e a conservação da biodiversidade - condições 

indispensáveis para o desenvolvimento sustentável e para a construção de um futuro em que a 

qualidade de vida possa ter lugar. 

Nesta perspectiva parece-nos ser de apontar os seguintes aspectos: 

1 - Durante estes 11 anos a PPSM nunca teve um Quadro de Pessoal, um Plano Anual de 

Actividades e um Orçamento. Lembramos que o Decreto Regulamentar n.º 11/99 estabelece como 

competências da Comissão Directiva a elaboração de Planos Anuais e Plurianuais de Actividades, 

bem como o Relatório da Conta de Gerência. No entanto durante estes 11 anos as actividades 

levadas a efeito na Serra de Montejunto, constituíram sempre iniciativas de cada uma das partes 

envolvidas, ainda que realizadas de forma concertada, sem nunca constituírem actos regulares de 

gestão da PP, em conformidade com está estabelecido no Decreto supracitado. O Conselho 

Consultivo reuniu apenas duas vezes, a primeira das quais em Agosto de 2004, para tomar posse. 

Por outro lado, considerando a existência de uma gestão tripartida, parece-nos ser de grande 

importância que a gestão da PP não fique à mercê do bom ou do mau relacionamento pessoal 

entre responsáveis municipais, e destes com o ICNB, ou de divergências partidárias meramente 

tácticas. Tendo em conta o bloqueio institucional que se tem verificado na gestão da PP, parece-

nos ser da maior importância estabelecer normas mais claras, sobretudo no que diz respeito ao 

quadro de pessoal e à autonomia financeira. Verificamos que o Regulamento da PP nada diz sobre 

Associação para o Estudo 

e Defesa do Ambiente do 

Concelho de Alenquer 



2 
 

estes assuntos. Propomos que seja estabelecida como norma a constituição de um Quadro de 

Pessoal, a elaboração de um Plano Anual de Actividades e de um Orçamento. 

 

2 – A PPSM é uma zona crítica em termos de risco de incêndio, como o atesta o registo histórico 

do local. Recordamos que o último grande incêndio, ocorrido em Setembro de 2003, lavrou durante 

uma semana e consumiu metade da Serra. Nos últimos anos em que se verificaram ondas de 

calor, a problemática dos incêndios tomou no nosso país proporções tais que o assunto assumiu 

importância nacional. A opinião pública exigiu então que fossem tomadas medidas para minimizar 

a probabilidade de que voltassem a repetir-se semelhantes acções devastadoras. Na sequência 

destes acontecimentos catastróficos, foram criadas Comissões Municipais de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, e implementadas medidas e acções no âmbito do Sistema Nacional de Defesa 

da Floresta. Por outro lado, as projecções que têm sido apresentadas sobre as alterações 

climáticas, prevêem, não apenas a subida das temperaturas médias, mas o aumento da ocorrência 

de fenómenos extremos, com o consequente agravamento dos riscos de incêndio, e porventura de 

incêndios de grandes proporções. No entanto, a proposta de POG omite qualquer referência a este 

tema, parecendo minimizar um problema que é grave, que tem suscitado preocupações nacionais, 

e cuja ocorrência tende a contar cada vez mais com o favorecimento do clima. Não é proposta no 

POG nenhuma medida preventiva que tenha em conta o ordenamento florestal, vigilância, 

detecção, fiscalização, a criação de uma brigada de sapadores, nem tão pouco é apresentada 

cartografia que tenha em conta os riscos de incêndio ou a defesa da PP contra incêndios. Parece-

nos que esta omissão deve ser revista, ou justificada a não inclusão do tema.  

 

3 - No artigo 23.º - Área de intervenção específica da Nossa Senhora das Neves - São João – 

diz-se que é necessário amenizar o conflito entre o património natural e construído e o 

funcionamento dos equipamentos e infra-estruturas de telecomunicações. São propostas várias 

intervenções, como o desmantelamento de infra-estruturas obsoletas, o enterramento de 

cablagem, e outras medidas de integração paisagística com as quais concordamos inteiramente. A 

situação é de tal modo evidente que este diagnóstico pode ser corroborado por qualquer 

observação do local, ainda que realizada por um não especialista, e, a implementação de medidas 

minimizadoras, deveria ser encarada com alguma urgência, como actos regulares de gestão. 

No entanto, no n.º 7 do artigo 20 é especificada a elaboração de planos de pormenor para a Área 

de intervenção específica da Mata Nacional da Quinta da Serra e para a Área de intervenção 

específica da Nossa Senhora das Neves - São João, nos quais, presumimos, este e outros 

problemas seriam tratados. 
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Se uma intervenção no local ficar dependente da elaboração de planos de pormenor, então, em 

nosso entender, deve ser definido um prazo para a elaboração destes planos, a fim de minimizar a 

probabilidade de que venham a arrastar-se no tempo, à semelhança do que aconteceu como POG. 

Se voltarmos a ter a mesma demora, corre-se o risco de que as medidas propostas não venham a 

passar de uma mera manifestação de boas intenções, mas sem consequências num futuro 

próximo. 

 

4 - No artigo 21.º - Área de especial interesse para a fauna - diz-se que há áreas de especial 

interesse para a fauna (ponto 1); que se deve garantir condições de protecção (ponto 2); que essas 

áreas estão delimitadas na planta de síntese (ponto 3); que deve ser desenvolvida gestão activa de 

habitats, nomeadamente pela melhoria de manchas de quercíneas e desobstrução de cavernas 

(ponto 4), etc. 

No artigo 7.º foram já definidos Actos e actividades a promover no âmbito da conservação da 

natureza. Ao longo de todo o Plano são referidas medidas conservacionistas.  

Todavia verificamos que tudo o que é proposto, são medidas genéricas, sem que seja definido o 

que se vai fazer, onde, e quando. Se para a Área de intervenção específica da Mata Nacional da 

Quinta da Serra e para a Área de intervenção específica da Nossa Senhora das Neves - São João, 

são propostos Planos de Pormenor, então, parece-nos que também deveriam ser propostos Planos 

de Intervenção que concretizassem as acções conservacionistas que são propostas. Deixar a 

concretização das medidas enunciadas na dependência dos planos de actividades, anuais ou 

plurianuais, previstos no Decreto Regulamentar n.º 11/99, em nosso entender não constitui garantia 

de que estas venham a ser concretizadas, já que, como foi referido, ao longo destes 11 anos, a 

PPSM nunca teve um plano anual de actividades. 

O ANEXO III da proposta de regulamento, embora esteja ainda em elaboração e nada seja 

conhecido do seu teor, tem como título GESTÃO DA FLORESTA. Propomos que este capítulo 

preveja a concretização das medidas conservacionistas propostas, nomeadamente a gestão activa 

de habitats e a requalificação de manchas florestais não autóctones, embora nos pareça que o 

âmbito da conservação da natureza transcenda em muito o domínio florestal que o título sugere 

como teor do capítulo. 

 

5  – A partir da grelha Excel sobre protecção e uso do solo verificamos que o eucalipto corresponde 

à 2.ª ocupação do solo nas zonas de PP1  e PP2, e é 1.ª ocupação nas zonas de PC1 e PC2. 

Agrupando as espécies em categorias alargadas, concluímos: 
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PCI PCII PPI PPII Total Geral 

ha % ha % ha % ha % ha % 

Espécies exóticas 181,88 20,7% 344,02 22,0% 266,69 14,8% 126,427 14,6% 919,02 18,0% 

Culturas agrícolas 322,61 36,8% 665,63 42,6% 42,205 2,3% 48,3587 5,6% 1078,8 21,1% 

Vegetação autóctone 
de porte arbóreo 

3,7164 0,4% 15,126 1,0% 21,477 1,2% 22,935 2,7% 63,372 1,2% 

Arbustivas e 
matagais autóctones 

151,71 17,3% 47,911 3,1% 1240,3 68,8% 525,235 60,7% 2061,4 40,4% 

Resinosas 29,039 3,3% 61,809 4,0% 90,98 5,0% 115,27 13,3% 297,1 5,8% 
 

- A vegetação autóctone de porte arbóreo tem uma ocupação do solo meramente residual. 

Presumimos q ue os melhores solos sejam ocupados por culturas agrícolas e por eucaliptos, sendo 

as folhosas confinadas a zonas excessivamente declivosas e a bordaduras. A excepção parece ser 

o castanheiro, que ocupa algumas zonas de bons solos. É de crer, por outro lado, que os incêndios 

que ciclicamente lavram na serra, prejudiquem a implantação destas espécies, apesar da sua 

resistência ao fogo. 

- As espécies arbustivas e matagais autóctones têm uma preponderância considerável e ocupam 

sobretudo as zonas mais elevadas, onde a pobreza dos solos não lhes confere qualquer outra 

aptidão. Estes matagais contêm também as espécies pioneiras que iniciam os ciclos dos 

ecossistemas após os incêndios, nomeadamente o carrasco. Após o incêndio de 2003, estas 

espécies desempenham um papel essencial na recuperação da Serra. 

- As culturas agrícolas são a 1.ª ocupação do solo em PCI e PCII e correspondem à 2.ª ocupação 

global da PPSM. Mais de mil hectares da PPSM são agricultados, a que corresponde cerca de 21% 

da sua área total. 

- As espécies exóticas são a 2.ª ocupação do solo em todas as zonas de protecção da PPSM e 

correspondem à terceira ocupação global da Serra. Em conjunto com as culturas agrícolas, 

ocupam cerca de 40% da PPSM. Com a crise da agricultura é previsível que surja em muitos 

agricultores a tentação de converter as culturas agrícolas em plantações de eucaliptos.  

Nesta perspectiva parece-nos muito ajustada a proposta de impedir a criação de novos 

povoamentos florestais de eucalipto ou outras espécies de crescimento rápido (ponto 4, artigo 

27.º). Para o cumprimento desta medida, consideramos ser da maior importância a criação de um 

quadro de pessoal para a PPSM, nomeadamente de vigilantes da natureza. 

Do mesmo modo, parece-nos ser da maior importância para a valorização da PPSM, nas suas 

diversas vertentes, limitar os povoamentos florestais de eucalipto pré-existentes, à cota dos 450m, 

e erradicar os povoamentos de acácias, nomeadamente na área das Fontainhas (alíneas a) e c) do 
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ponto 5 do artigo 27.º). Para o cumprimento destas medidas, parece-nos ser da maior importância 

definir um Plano de Intervenção, devidamente orçamentado e calendarizado. 

 

6 - O Regulamento abre a porta à instalação de torres eólicas no interior da PP: 10 torres, a 5Km 

de outros parques, a distância mínima de 250 m de locais com fauna prioritária e/ou de estatuto de 

ameaça elevado, ou áreas paisagísticas de valor excepcional (artigo 31.º).  

A distância de 250 m aos locais invocados, parece-nos inteiramente desajustada porque não tem 

em conta a mobilidade da fauna. Por outro lado, estamos em crer que a preservação de paisagens 

de valor excepcional da intromissão de torres eólicas, não deve fazer-se pela salvaguarda de 

distâncias métricas, mas quilométricas.  

Pendem já sobre a Serra outros factores de desvalorização, dos quais já invocamos o 

desordenamento das antenas de comunicações e a área excessiva ocupada por eucaliptos. 

O Relatório de Ordenamento refere no ponto 2.1.2 o grupo dos quirópteros e a importância que um 

dos abrigos localizados nesta serra tem na conservação a nível nacional de 8 das 24 espécies 

existentes em Portugal continental (pág. 9). A preservação da avifauna constitui igualmente uma 

das motivações da PP, conforme é invocado em diversos capítulos da documentação apresentada. 

Tem sido tema de estudo a mortalidade que as pás dos aerogeradores provocam nas aves e nos 

morcegos e investigam-se soluções para minimizar este problema. Em nosso entender a instalação 

de torres eólias em Montejunto é incompatível quer com a preservação da avifauna e quirópteros, 

quer com o estatuto de paisagem protegida, e, nesta perspectiva parece-nos que devem ser 

estudados locais alternativos para a localização preferencial deste tipo de instalações.  

Por outro lado, lembramos que no limite da Serra de Montejunto está em construção o Núcleo de 

Desenvolvimento Turístico da Quinta da Abrigada, que inclui um hotel de 200 quartos e 242 villas 

residenciais. Está em fase de Plano de Pormenor o Empreendimento Turístico da Quinta da 

Puceteira, também confinante com a PP na zona de Abrigada, o qual prevê um hotel de 120 

quartos e outro com 60. Para além destes dois empreendimentos, foi apresentada a propostas para 

um complexo multiusos na Quinta do Valongo, que prevê 750 fogos, incluindo um hotel de 500 

quartos e um aparthotel com 200; foram apresentadas propostas para um Empreendimento 

Turístico para o Casal do Marco; e para um Núcleo de Desenvolvimento Turístico em Casais 

Brancos. Todas estas propostas, para além do golfo, invocam a qualidade paisagística e ambiental 

da Serra de Montejunto como um dos atractivos. 
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O Programa de Acção Oeste + 4 Municípios do da Lezíria do Tejo prevê a construção de um 

parque temático no concelho do Cadaval, orçado em 2 milhões de euros, que a autarquia, segundo 

presumimos, pretende construir dentro da área da PP.   

Nesta perspectiva, parece-nos existir uma forte contradição entre os factores que desvalorizam a 

PP, de que as torres eólicas podem constituir mais um elemento, e o aproveitamento turístico que 

se pretende conferir-lhe.  

Sendo embora nós contra a instalação de torres eólicas em Montejunto, se a proposta vier a 

vigorar, em nosso entender o Regulamento da PP deve prever que o projecto seja submetido a 

Estudo de Impacte Ambiental, considerando a especificidade de uma Paisagem Protegida, ainda 

que o número de torres a instalar esteja abaixo da exigência legal.  

 

6 – Face aos empreendimentos turísticos que estão previstos para as imediações da Serra ou para 

o seu interior, Montejunto corre o risco, num futuro próximo, de transformar-se de Paisagem 

Protegida em Parque de Diversões. Considerando que a sobrecarga turística, pode constituir, 

também ela, um factor de degradação ambiental, parece-nos essencial que seja estudada a 

pressão humana que a PP pode suportar, sem que seja desvirtuada a sua vocação fundamental de 

conservação da natureza.  

 

 

ANEXO 

  

PCI PCII PPI PPII Total Geral 

ha % ha % ha % ha % ha % 

            

Es
p

éc
ie

s 

ex
ó

ti
ca

s 

Acacial 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1,3 0% 6,5 0,7% 7,7 0,2% 

Eucalipto 181,9 20,7% 341,5 21,9% 254,0 14% 116,0 13,4% 893,4 17,5% 
Eucalipto 
Misto 0,0 0,0% 2,5 0,2% 11,4 1% 4,0 0,5% 17,9 0,4% 

Total Parcial 181,9 20,7% 344,0 22,0% 266,7 15% 126,4 14,6% 919,0 18,0% 

            

Á
re

a 
u

rb
an

a 
e 

in
d

u
st

ri
al

 Área Militar 0,0 0,0% 0,0 0,0% 7,0 0,4% 0,0 0,0% 7,0 0,1% 

Industria 0,0 0,0% 2,5 0,2% 0,8 0,0% 0,0 0,0% 3,3 0,1% 

Pedreira 0,0 0,0% 19,6 1,3% 0,4 0,0% 0,1 0,0% 20,0 0,4% 

Tecido Urbano 17,6 2,0% 57,5 3,7% 4,3 0,2% 2,2 0,3% 81,6 1,6% 

Total Parcial 17,6 2,0% 79,6 5,1% 12,5 0,7% 2,3 0,3% 112,0 2,2% 
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Azinhal 0,7 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,3 0,0% 0,9 0,0% 

Carrascal 
Arbóreo 1,7 0,2% 0,0 0,0% 0,5 0,0% 7,3 0,8% 9,5 0,2% 

Carvalhal 0,4 0,0% 3,4 0,2% 6,2 0,3% 2,1 0,2% 12,1 0,2% 

Carvalho 
Cerquinho 0,0 0,0% 0,6 0,0% 0,0 0,0% 0,7 0,1% 1,3 0,0% 

Carvalhos + 
Sobreiros 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,5 0,1% 0,5 0,0% 

Castanheiros 0,0 0,0% 0,0 0,0% 9,2 0,5% 2,2 0,3% 11,3 0,2% 

Cedros 0,2 0,0% 2,9 0,2% 1,1 0,1% 3,4 0,4% 7,5 0,1% 
Cerejeira 
Brava 0,1 0,0% 0,5 0,0% 0,0 0,0% 0,2 0,0% 0,9 0,0% 
Outras 
Folhosas 0,0 0,0% 0,8 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,8 0,0% 

Sobreiros 0,7 0,1% 6,3 0,4% 4,5 0,2% 6,2 0,7% 17,8 0,3% 

Sobreiros + 
Carvalhos 0,0 0,0% 0,7 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,7 0,0% 

Total Parcial 3,7 0,4% 15,1 1,0% 21,5 1,2% 22,9 2,7% 63,4 1,2% 

 
                    

 

A
rb
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st
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o

n
es

 Matagais 
Abertos com 
Herbáceas 85,4 9,7% 8,8 0,6% 916,7 50,9% 66,7 7,7% 1174,0 23,0% 

Matagais 
Arborescentes 
Mistos 2,7 0,3% 22,1 1,4% 44,3 2,5% 12,6 1,5% 81,7 1,6% 

Matagais 
Densos 24,7 2,8% 4,0 0,3% 198,0 11,0% 345,1 39,9% 571,7 11,2% 

Azinhal 
Arbustivo 0,0 0,0% 0,0 0,0% 65,8 3,7% 1,3 0,2% 67,0 1,3% 

Carrascal 38,8 4,4% 11,2 0,7% 15,5 0,9% 98,3 11,4% 163,7 3,2% 

Vegetação 
Ripicola 0,0 0,0% 1,9 0,1% 0,0 0,0% 1,3 0,2% 3,2 0,1% 

Total Parcial 151,7 17,3% 47,9 3,1% 1240,3 68,8% 525,2 60,7% 2061,4 40,4% 

            

R
es

in
o

sa
s 

Pinheiro Bravo 13,6 1,6% 9,8 0,6% 28,2 1,6% 47,5 5,5% 99,1 1,9% 

Pinheiro do 
Alepo 7,2 0,8% 22,2 1,4% 7,3 0,4% 14,8 1,7% 51,4 1,0% 
Pinheiro 
Manso 4,1 0,5% 10,7 0,7% 51,7 2,9% 44,2 5,1% 110,7 2,2% 

Pinheiro 
Radiata 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,2 0,0% 0,0 0,0% 0,2 0,0% 
Povoamento 
Misto de 
Resinosas 4,1 0,5% 19,1 1,2% 3,6 0,2% 8,8 1,0% 35,6 0,7% 

Total Parcial 29,0 3,3% 61,8 4,0% 91,0 5,0% 115,3 13,3% 297,1 5,8% 
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C
u

lt
u

ra
s 

ag
rí

co
la

s 
Culturas 
Anuais 172,5 19,7% 322,4 20,6% 36,0 2,0% 26,9 3,1% 557,8 10,9% 
Culturas 
Anuais 
Associdas a 
Culturas 
Permanentes 3,8 0,4% 12,9 0,8% 1,5 0,1% 0,0 0,0% 18,4 0,4% 

Culturas 
Arvenses 1,9 0,2% 3,0 0,2% 0,0 0,0% 0,1 0,0% 5,0 0,1% 

Olival 2,3 0,3% 10,8 0,7% 0,5 0,0% 0,0 0,0% 13,6 0,3% 

Outros 
Pomares 1,1 0,1% 3,3 0,2% 0,0 0,0% 0,4 0,0% 4,9 0,1% 

Pastagens 
Instaladas   0,0% 0,3 0,0% 0,0 0,0% 0,5 0,1% 0,7 0,0% 

Pomares 
Pomoideas 21,2 2,4% 92,4 5,9% 1,3 0,1% 1,6 0,2% 116,5 2,3% 

Vinha 119,8 13,7% 220,5 14,1% 2,9 0,2% 18,8 2,2% 362,0 7,1% 

Total Parcial 322,6 36,8% 665,6 42,6% 42,2 2,3% 48,4 5,6% 1078,8 21,1% 

            Total Geral 876,9 17,2% 1561,5 30,6% 1801,7 35,3% 865,3 16,9% 5105,4 100% 
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