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Os Cadernos de Boas Práticas  que integram esta 
publicação foram desenvolvidos para auxiliar o pro-
jeto, a construção e a manutenção de espaços 
verdes sustentáveis.

A sustentabilidade dos espaços verdes é assegu-
rada por uma correta utilização e gestão dos recur-
sos naturais existentes, pela adequação dos usos à 
capacidade dos sítios, pela aplicação de princípios 
que minimizem o impacto da construção nos ecos-
sistemas locais e no ecossistema global, e pela 
adocão de práticas de manutenção sustentáveis. 
A adocão dos princípios constantes destes Cad-
ernos de Boas Práticas pode também conduzir à 
certificação dos espaços verdes, uma vez que os 
princípios  integram muitas das normas exigidas pe-
las entidades certificadoras. 

Para a elaboração destes Cadernos de Boas Práti-
cas foi necessária a definição de Princípios Orien-
tadores. Estes Princípios Orientadores consistem 
numa série de recomendações relativas à gestão 
dos recursos Solo, Água, e Vegetação; à gestão 
dos Materiais Inertes; e à promoção da Biodiver-
sidade. Foi também incluída nestes princípios ori-
entadores, a Legislação internacional e nacional 
aplicável, e as normas principais conducentes à 
certificação de espaços verdes. 

Os Cadernos são documentos constituídos por me-
didas orientadoras para as fases de projeto, con-
strução e manutenção de espaços verdes, tendo 
sido elaborados um Caderno de Boas Práticas de 
Projeto, um Caderno de Boas Práticas de Con-
strução, e um Caderno de Boas Práticas de Ma-
nutenção. 

Estes Cadernos de Boas Práticas foram concebi-
dos segundo um modelo exaustivo, o que permite 
a sua aplicação a qualquer espaço verde. A partir 
destes Cadernos podem elaborar-se Cadernos de 
Boas Práticas ou Cadernos de Encargos específi-
cos para qualquer espaço verde, selecionando-
se as alíneas aplicáveis a cada caso, e sendo 
suscetíveis de adaptação ou alteração conforme as 
especificidades de cada sítio.

Os Cadernos de Boas Práticas foram inicialmente 
desenvolvidos no âmbito do projeto Rede de 
Parques Metropolitanos da Grande Área Metro-
politana do Porto, elaborado por uma vasta equipa 
técnica liderada pela professora Teresa Andresen e 
destinavam-se constituir um suporte técnico para 
o projeto, construção e manutenção de sítios inte-
grantes dessa rede. Os Cadernos de Boas Práticas 
aqui apresentados resultam duma revisão, reformu-
lação e ilustração desses cadernos iniciais de forma 
a alargar a sua aplicação a qualquer espaço verde 
que se pretenda sustentável ou certificado. 

1. INTRODUÇÃO
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Os princípios orientadores que estão na base da 
elaboração dos Cadernos de Boas Práticas as-
sentam na Gestão do Solo, na Gestão da Água, na 
Gestão da Vegetação, na Promoção da Biodiver-
sidade, na Gestão dos Materiais, e nas Normas e 
Legislação internacional e nacional, aplicáveis.

2.1. GESTÃO DO SOLO
  ▪ A Carta Europeia do Solo, publicada pelo Consel-

ho da Europa em 1972, já considerava o solo como 
um recurso raro, sensível e dificilmente renovável, 
declarando a proteção do solo arável como um ob-
jetivo prioritário da gestão sustentável dos recursos 
naturais; 
  ▪ Em 2007 a Comissão das Comunidades Euro-

peias lançou a Estratégia Temática para a Proteção 
dos Solos, que declara a degradação do solo como 
sendo “um problema grave na Europa, provocado 
ou acentuado por atividades humanas como práti-
cas agrícolas e silvícolas inadequadas, atividades 
industriais, turismo, crescimento das zonas urbanas 
e industriais e construção de equipamentos. (...) 
A degradação do solo tem um impacto direto na 
qualidade da água e do ar, na biodiversidade e nas 
alterações climáticas”;
  ▪ Esta Estratégia apresenta como seu “objetivo ger-

al a proteção e a utilização sustentável do solo, com 
base nos seguintes princípios orientadores:
  ▫ Prevenir uma maior degradação do solo e preser-

var as suas funções nas situações em que:– o solo 
é utilizado e as suas funções são exploradas, sen-
do, portanto, necessário tomar medidas relativas 
aos modelos de utilização e gestão de solos, e  – o 
solo funciona como sumidouro/receptor dos efeitos 
de atividades humanas ou fenómenos ambientais, 
sendo necessário tomar medidas na fonte;
  ▫ Reabilitar os solos degradados, garantindo um 

nível de funcionalidade mínimo coerente com a sua 
utilização atual e prevista, tendo assim igualmente 
em conta os custos da reabilitação do solo.” (Es-
tratégia Temática para a Proteção do Solo, 2006);
  ▪ Assim, considera-se que a conservação da fer-

tilidade do solo é uma das medidas principais de 
gestão do solo. Tendo em conta a crescente es-
cassez de solos férteis, urge proteger os solos 
existentes e restaurar a fertilidade dos solos dani-
ficados.

  ▪ O respeito pela capacidade de uso do solo, o 
controlo da erosão, a maximização da permeabili-
dade do solo, e a recuperação de solos degrada-
dos ou contaminados são outras das medidas fun-
damentais para uma gestão sustentável do recurso 
solo.

2.2. GESTÃO DA ÁGUA
  ▪ A água cobre mais de 70% da superfície da Terra, 

sendo que apenas 1% é água doce; 
  ▪ A água é um recurso escasso;
  ▪ Segundo a Diretiva Quadro da Água, “a água não 

é um produto comercial, mas um património que 
deve ser protegido, defendido e tratado como tal” 
(Diretiva 2000/60/CE, de 23 de Outubro, transposta 
para a ordem jurídica nacional pela Lei n.º 58/2005, 
de 29 de Dezembro). Assim, uma gestão sustentáv-
el do recurso água pressupõe a conservação dos 
sistemas hídrico e de drenagem naturais;
  ▪ O uso racional da água, através da diminuição do 

consumo e da reciclagem, é uma medida funda-
mental para a gestão sustentável deste recurso.

2.3. GESTÃO DA VEGETAÇÃO
  ▪ A vegetação, com especial destaque para o es-

trato arbóreo, está na base da construção da pais-
agem. Para intervir na paisagem, é indispensável 
conhecer bem as dinâmicas da vegetação, espe-
cialmente da vegetação autóctone, nomeadamente 
a sua relação com o clima, o solo e a água;
  ▪ A vegetação tem um papel fundamental nos ecos-

sistemas naturais e humanos. Promove a biodiver-
sidade, fixa o dióxido de carbono (contribuindo para 
o sequestro do carbono), reduz a poluição atmosfé-
rica, suaviza a temperatura, evita a erosão do solo, 
diminui impactos visuais e sonoros, e contribui para 
o bem-estar e qualidade de vida das populações;
  ▪ Uma gestão sustentável da vegetação passa pela 

conservação e promoção da vegetação autóc-
tone e pela eliminação da vegetação infestante. A 
adequação da vegetação ao uso de solo previsto, 
minimizando simultaneamente as necessidades de 
manutenção é outro aspeto essencial da gestão da 
vegetação na criação de  espaços verdes susten-
táveis.

2. PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A 
GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS ESPAÇOS VERDES 
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2.4. PROMOÇÃO DA BIODIVERSIDADE
  ▪ Segundo a Convenção sobre a Diversidade Bi-

ológica (1992) (ratificada pelo Governo Português 
através do Decreto Lei n.º 21/93, de 29 de Junho), 
a biodiversidade e os seus componentes possuem 
um valor intrínseco, bem como ”valores ecológico, 
genético, social, económico, científico, educa-
cional, cultural, recreativo e estético”, sendo que é 
de grande importância “para a evolução e para a 
manutenção dos sistemas necessários à vida da 
biosfera”, referindo também o facto de a sua con-
servação e a utilização sustentável dos recursos 
biológicos serem uma preocupação comum à hu-
manidade. 
  ▪ Assim, parte-se do princípio de que a biodiversi-

dade possui uma multiplicidade de valores, não só 
intrínsecos, e patrimoniais, mas também valores que 
advêm do seu uso direto e indireto, nomeadamente, 
a regulação atmosférica, climática e hidrológica. A 
biodiversidade real não reside apenas no número de 
espécies existentes, mas sim na variedade de inter-
relações entre espécies, cuja coevolução demora 
séculos a acontecer e não é facilmente renovável.
  ▪ A promoção da biodiversidade passa em primeiro 

lugar pela conservação e promoção dos habitats e 
espécies locais.
  ▪ Para atingir este objetivo é fundamental a 

preservação e/ou reintrodução de vegetação autóc-
tone, nomeadamente nas matas de folhosas, uma 
vez que um uso excessivo de espécies não autóc-
tones pode causar uma ruptura dos ecossistemas 
locais. Dentro desta lógica devem também conser-
var-se ou recuperar-se os habitats com elevados 
índices de biodiversidade, como é o caso das zo-
nas húmidas, linhas de água e matas ripícolas.
  ▪ O combate à homogeneização da paisagem e a 

criação de corredores ecológicos são outros aspe-
tos fundamentais para promover a biodiversidade. 
Em áreas de uso agrícola tradicional é importante 
a preservação de parcelas agrícolas pois estas for-
necem habitat e alimento para numerosas espécies 
animais.
  ▪ A utilização de proteção integrada e luta biológica 

no combate a doenças e pragas em detrimento da 
luta química terá também um impacto positivo na 
biodiversidade.

2.5. GESTÃO DE MATERIAIS INERTES
  ▪ Muitos dos materiais inertes utilizados na con-

strução de espaços verdes são recursos naturais 
não renováveis. Por outro lado a indústria extrativa, 
origem da grande maioria dos materiais inertes, tem 

um grande impacto no ambiente e na paisagem. 
Aos custos ambientais, há ainda que adicionar os 
custos energéticos de extração, transformação e 
transporte dos materiais inertes. A minimização dos 
custos ambientais e energéticos dos materiais in-
ertes passa por uma gestão sustentável dos mes-
mos, subordinada ao conceito “Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar”.
  ▪ Usar menos materiais, reutilizar material e, final-

mente utilizar material reciclado é o caminho sus-
tentável no que diz respeito à origem do material. 
A este principio fundamental deve adicionar-se a 
utilização de materiais reutilizáveis e recicláveis no 
que respeita ao destino dos materiais, e uma gestão 
sustentável dos resíduos da construção: separação 
dos resíduos para posterior reaproveitamento e re-
ciclagem. 
  ▪ Deve também promover-se a utilização de ma-

teriais locais, o que,  para além de promover uma 
melhor integração na paisagem, reduz os custos 
energéticos de transporte.
  ▪ A utilização de eco materiais, materiais com modo 

de produção sustentável, materiais certificados, e 
materiais com grande sequestro de carbono são 
outras medidas para uma gestão sustentável dos 
materiais inertes.
 
2.6. NORMAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O quadro seguinte apresenta uma súmula da leg-
islação internacional e nacional, normativa e indica-
tiva, que de alguma forma regulamenta, condiciona, 
e orienta os projetos de intervenção no espaço 
público.
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Denominação e Data Temática abordada

Legislação Internacional

Convenção Europeia da Paisagem 
(2000)

  ▫ A Convenção Europeia da Paisagem reconhece a paisagem como 
um recurso essencial ao desenvolvimento económico e social dos 
países da união, que integra o património natural e cultural da Eu-
ropa, e que é fundamental ao ambiente humano. Tem por objetivo 
promover a proteção, a gestão e o ordenamento da paisagem e 
organizar a cooperação europeia neste domínio.

Convenção sobre a Diversidade Bi-
ológica (1992) (transposta para a 
ordem jurídica nacional pelo DL n.º 
21/93, de 29 de Junho)

  ▫ A Convenção sobre a Diversidade Biológica tem como objetivos a 
conservação da diversidade biológica, o uso sustentável dos seus 
componentes e a partilha justa e equilibrada dos benefícios result-
antes da utilização dos recursos genéticos.

Diretiva 92/43/CEE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992 – “Diretiva Habitats” 
(transposta para a Lei Portuguesa, 
juntamente com a Diretiva Aves, pelo 
DL n.º 140/99 de 24 de Abril – com 
a redação dada pelo DL n.º 49/2005, 
de 24 de Fevereiro)

  ▫ A Diretiva Habitats tem por objetivo contribuir para assegurar a bio-
diversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna 
e da flora selvagens. As medidas tomadas destinam-se a garantir 
a conservação ou o restabelecimento dos habitats naturais e das 
espécies selvagens de interesse comunitário num estado de con-
servação favorável, e devem ter em conta as exigências económi-
cas, sociais e culturais, bem como as particularidades regionais e 
locais.

Diretiva 79/409/CEE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 2 de 
Abril de 1979 – “Diretiva Aves” (trans-
posta para a Lei Portuguesa, junta-
mente com a Diretiva Habitats, pelo 
DLn.º 140/99 de 24 de Abril – com 
a redação dada pelo DL n.º 49/2005, 
de 24 de Fevereiro)

  ▫ A Diretiva Aves diz respeito à conservação de todas as espécies 
de aves que vivem naturalmente no estado. Tem por objetivo a pro-
teção, a gestão e o controlo dessas espécies e regulamenta a sua 
exploração.

Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 23 de 
Outubro de 2000 – “Diretiva Quadro 
da Água” (transposta para a ordem 
jurídica nacional pela Lei n.º 58/2005, 
de 29 de Dezembro, alterada pelo 
Decretos-Lei n.º 245/2009, de 22 de 
setembro, pelo DL n.º 60/2012, de 
14 de Março (artigo 47º) e pelo DL n.º 
130/2012, de 22 de Junho)

  ▫ O objetivo da Diretiva Quadro da Água é estabelecer um enquadra-
mento para a proteção das águas de superfície interiores, das águas 
de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas que:
  ▫ a) Evite a continuação da degradação e proteja e melhore o estado 

dos ecossistemas aquáticos, e também dos ecossistemas terres-
tres e zonas húmidas diretamente dependentes dos ecossistemas 
aquáticos, no que respeita às suas necessidades em água;
  ▫ b) Promova um consumo de água sustentável, baseado numa pro-

teção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis;
  ▫ c) Vise uma proteção reforçada e um melhoramento do ambiente 

aquático, nomeadamente através de medidas específicas para a 
redução gradual das descargas, das emissões e perdas de sub-
stâncias prioritárias e da cessação ou eliminação por fases de 
descargas, emissões e perdas dessas substâncias prioritárias;
  ▫ d) Assegure a redução gradual da poluição das águas subter-

râneas e evite a agravação da sua poluição; e
  ▫ e) Contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas.
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Quadro I - Legislação Internacional e Nacional

Denominação e Data Temática abordada

Diretiva 2007/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro de 2007 (transposta para a 
ordem jurídica nacional pelo Decreto 
Lei n.º 115/2010, de 22 de Outubro)

  ▫ Esta diretiva tem por objetivo estabelecer um quadro para a aval-
iação e gestão dos riscos de inundações, a fim de reduzir as con-
sequências associadas às inundações prejudiciais para a saúde hu-
mana, o ambiente, o património cultural e as atividades económicas.

Diretiva 80/68/CEE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de 
Dezembro de 1979

  ▫ Esta diretiva tem como objetivo a proteção das águas subterrâneas 
contra a poluição causada por certas substâncias perigosas, con-
stantes nas Listas I e II do seu anexo.

Diretiva 91/676/CEE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 1991 – “Diretiva Nitra-
tos” (Transposta para o Quadro legal 
português, pelo DL n.º 235/97 de 3 
de Setembro e alterado pelo DL68/99 
de 3 de Novembro, regulamentado 
por Portaria n.º 83/2010, de 10 de 
Fevereiro e Portaria n.º 164/2010, de 
16 de Março)

  ▫ A Diretiva Nitratos tem por objetivo reduzir a poluição das águas 
causada ou induzida por nitratos de origem agrícola e impedir a 
propagação da referida poluição. Esta diretiva obriga ainda à desig-
nação das zonas vulneráveis conhecidas nos respetivos territórios e 
à elaboração de um código ou códigos de boas práticas agrícolas 
a aplicar voluntariamente pelos agricultores, e obrigatoriamente nas 
zonas vulneráveis.

Diretiva 86/278/CEE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de 
Junho de 2006 “Diretiva Lamas” 
(transposta para o Quadro Legal por-
tuguês, pelo DL n.º 446/91, de 22 
de Novembro e alterado pelo DLi n.º 
118/2006, de 21 de Junho)

  ▫ A Diretiva Nitratos tem por objetivo reduzir a poluição das águas 
causada ou induzida por nitratos de origem agrícola e impedir a 
propagação da referida poluição. Esta diretiva obriga ainda à desig-
nação das zonas vulneráveis conhecidas nos respetivos territórios e 
à elaboração de um código ou códigos de boas práticas agrícolas 
a aplicar voluntariamente pelos agricultores, e obrigatoriamente nas 
zonas vulneráveis.

Diretiva 2006/12/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril 
de 2006 (transposta para a ordem ju-
rídica nacional pelo DL n.º 178/2006 
de 5 de Setembro, alterado por DL 
n.º 173/2008, de 26 de Agosto, pela 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 Dezembro, 
e pelos Decretos Leis n.º 183/2009, 
de 10 Agosto e DL n.º 73/2011, de 
17 de Junho)

  ▫ Esta diretiva é relativa aos resíduos e indica que se devem tomar 
medidas adequadas para promover:
  ▫ a) Em primeiro lugar, a prevenção ou a redução da produção e da 

nocividade dos resíduos através, nomeadamente;
  ▫ b) Em segundo lugar, a valorização dos resíduos por reciclagem, 

reutilização, recuperação ou qualquer outra ação tendente à obten-
ção de matérias-primas secundárias; ou a utilização de resíduos 
como fonte de energia

Política Agrícola Comum (PAC)   ▫ A PAC regulamenta e suporta as atividades das explorações 
agrícolas da União Europeia. Atualmente a PAC está dividida em 
2 pilares. O 1º pilar corresponde a Politicas de Preços e Mercados 
Agrícolas. O 2º pilar corresponde a Politicas Sócio-estruturais e/ou 
de Desenvolvimento Rural;
  ▫ A concretização da PAC do ponto de vista ambiental traduz-se em 

condicionantes ambientais ao nível do 1º pilar (condicionalidade) e 
em medidas de suporte ao nível do 2º pilar (medidas agroambien-
tais).

Carta Europeia do Solo, publicada 
pelo Conselho da Europa em 1972

  ▫ Considera o solo como um recurso raro, sensível e dificilmente 
renovável, declarando a proteção do solo arável como um objetivo 
prioritário da gestão sustentável dos recursos naturais. 
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Regulamento (CE) N.º 1980/2000 de 
17 de Julho, relativo à atribuição de 
rótulo ecológico comunitário a revesti-
mentos duros para pavimentos.

  ▫ Regulamento de atribuição do rótulo ecológico comunitário, ori-
entando os consumidores em relação aos produtos suscetíveis 
de contribuir para a redução dos impactos ambientais durante o 
seu ciclo de vida completo e prestar-lhes informações sobre as 
características ambientais dos produtos a que foi atribuído o rótulo 
ecológico.

Estratégia Temática para a Proteção 
dos Solos, publicada pela Comissão 
das Comunidades Europeias, em 
2007

  ▫ Propõe medidas destinadas a preservar as funções ecológicas, 
económicas, sociais e culturais dos solos;
  ▫ Compreende o estabelecimento de um quadro legislativo que per-

mita proteger e utilizar o solo de forma duradoura, integrar a proteção 
do solo nas políticas nacionais e comunitárias e reforçar a base de 
conhecimento e o aumento da sensibilização do público.

Carta de Veneza, Carta Internacional 
sobre a conservação dos Monumen-
tos e dos Sítios, aprovada em Veneza, 
no Congresso Internacional de Ar-
quitetos e Técnicos em Monumentos 
Históricos, em Maio de 1964.

  ▫ Princípios que devem presidir à conservação e ao restauro dos 
monumentos.

Resolução 2001/C 73/04 do Con-
selho, de 12 de Fevereiro de 2001, 
relativa à qualidade arquitectónica no 
meio urbano e rural

  ▫ Incentiva os Estados-Membros a: 
  ▫ a) intensificar os esforços para aumentar o conhecimento e pro-

mover a arquitetura e urbanismo, assim como sensibilizar e formar 
as entidades e cidadãos para uma cultura arquitectónica, urbana e 
paisagística;
  ▫ b) atender às especificidades do serviço de arquitetura;
  ▫ c) promover a qualidade arquitectónica;
  ▫ d) favorecer o intercâmbio de informações e de experiências em 

matéria de arquitetura.

Convenção para a Salvaguarda do 
Património Arquitetónico da Europa, 
do Conselho da Europa, de 3 de Ou-
tubro de 1985.

  ▫ Integra a definição de património arquitetónico, sendo que as 
Partes comprometem-se a identificar com precisão os monumen-
tos, conjuntos arquitetónicos e sítios suscetíveis de serem prote-
gidos e manter o respetivo inventário e, em caso de ameaça dos 
referidos bens, a preparar, com a possível brevidade, documen-
tação adequada:
  ▫ a) implementando um regime legal de proteção do património ar-

quitetónico; 
  ▫ b) assegurando, no âmbito desse regime e de acordo com mo-

dalidades próprias de cada Estado ou região, a proteção dos monu-
mentos, conjuntos arquitetónicos e sítios.

Carta de Florença: Jardins Históricos, 
adotada pelo ICOMOS, em 1982.

  ▫ Carta relativa à salvaguarda dos jardins históricos, definindo “Jar-
dim Histórico” e a sua composição, assim como medidas para a 
sua manutenção, conservação, restauro, reconstituição e utilização.

Convenção Europeia para a Proteção 
do Património Arqueológico, aberta à 
assinatura em La Valetta, Malta, em 
16 de Janeiro de 1992, aprovada pela 
Resolução da Assembleia da Repúbli-
ca n.º 71/97, de 7 de Outubro.

  ▫ Tem por objetivo a proteção do património arqueológico enquanto 
fonte da memória coletiva europeia e instrumento de estudo históri-
co e científico.
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Legislação Nacional

ENCNB – Estratégia Nacional para a 
Conservação da Natureza e da Biodi-
versidade (RCM n.º 152/2001)

  ▫ Está centrada em 3 objetivos gerais: conservar a natureza, pro-
mover a utilização sustentável dos recursos biológicos, e contribuir, 
em especial, para os objetivos definidos na Convenção sobre a 
Diversidade Biológica. Entre as 10 opções estratégicas, destaca-
se a segunda: constituir a “Rede Fundamental de Conservação da 
Natureza”.

ENDS – Estratégia Nacional de De-
senvolvimento Sustentável (2005-
2015), aprovada em Junho de 2006

  ▫ Procura estabelecer um modelo sustentável para evolução da so-
ciedade, tendo em conta políticas comunitárias e nacionais. A Es-
tratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável é também acom-
panhada pelo respetivo Plano de Implementação (PIENDS) que 
apresenta, para cada um dos 7 objetivos estratégicos, de acordo 
com as prioridades e vetores definidos, as principais medidas públi-
cas a concretizar.

Plano Setorial da Rede Natura 2000   ▫ O Decreto Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redação que lhe 
foi dada pelo Decreto Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, deter-
mina a elaboração de um plano setorial relativo à implementação 
da Rede Natura 2000 que estabeleça o “âmbito e enquadramento 
das medidas referentes à conservação das espécies da flora, da 
fauna e dos habitats naturais e tendo em conta o desenvolvimento 
económico e social das áreas abrangidas”;
  ▫ Assim, este Plano constitui um instrumento de concretização da 

política nacional de conservação da diversidade biológica, visando 
a salvaguarda e valorização das ZPE e dos Sítios, do território con-
tinental, bem como a manutenção das espécies e habitats num es-
tado de conservação favorável nestas áreas.

DL 19/93 de 23 de Janeiro – Rede 
Nacional de Áreas Protegidas (Al-
terado pelos DL n.º 151/95, de 24 de 
Junho, DL n.º 213/97, de 16 de Ago-
sto, DL n.º 227/98, de 17 de Julho e 
DL n.º 221/2002, de 22 de Outubro)

  ▫ Visa a constituição de uma Rede Nacional de Áreas Protegidas e 
tem como princípios gerais “a conservação da natureza, a proteção 
dos espaços naturais e das paisagens, a preservação das espécies 
da fauna e da flora e dos seus habitats naturais, a manutenção dos 
equilíbrios ecológicos e a proteção dos recursos naturais”.

Regime Jurídico da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade (DL n.º 
142/2008, de 24 de Julho)

  ▫ Estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da bio-
diversidade;
  ▫ Cria a Rede Fundamental de Conservação da Natureza (composta 

pelas áreas nucleares de conservação da natureza e da biodiver-
sidade integradas no SNAC e pelas áreas de reserva ecológica 
nacional, de reserva agrícola nacional e do domínio público hídrico 
enquanto áreas de continuidade que estabelecem ou salvaguardam 
a ligação e o intercâmbio genético de populações de espécies sel-
vagens entre as diferentes áreas nucleares de conservação), es-
trutura o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (constituído pela 
RNAP, pelas áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 
e pelas demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos in-
ternacionais assumidos pelo Estado Português) e introduz a pon-
deração da necessidade de elaboração de planos de ordenamento 
para algumas tipologias.

Quadro I - Legislação Internacional e Nacional
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Lei n.º 11/87 de 7 de Abril (alterado 
pelo DL n.º 224-A/96, de 26 de No-
vembro e pela Lei n.º 13/2002, de 
19 de Fevereiro) – Lei de Bases do 
Ambiente

  ▫ Corresponde à “organização do espaço biofísico, tendo como ob-
jetivo o uso e transformação do território, de acordo com as suas 
capacidades e vocações e a permanência dos valores de equilíbrio 
biológico e de estabilidade geológica, numa perspetiva de aumento 
da sua capacidade de suporte da vida”.

Decreto Lei n.º 468/71 de 5 de No-
vembro (alterado pelo Decretos Leis 
n.º 53/74, de 15 de Fevereiro e DL 
n.º 89/87, de 26 de fevereiro, e pela 
Lei n.º 16/2003, de  4 de Junho) – 
Domínio Público Hídrico

  ▫ Salvaguarda os leitos das águas do mar, correntes de água, lagos 
e lagoas, bem como as respetivas margens e zonas adjacentes.

Decreto Lei n.º 112/2002, de 17 de 
Abril – Plano Nacional da Água

  ▫ Este Plano tem como objetivo estabelecer de forma estruturada e 
programática uma estratégia racional de gestão e utilização de todos 
os recursos hídricos nacionais, em articulação com o ordenamento 
do território e a conservação e proteção do ambiente.

Planos das Bacias Hidrográficas do 
Douro, do Ave, do Cávado e do Leça

  ▫ Planos setoriais que, assentando numa abordagem conjunta e 
interligada de aspetos técnicos, económicos, ambientais, institucio-
nais e sociais, têm em vista estabelecer de forma estruturada e pro-
gramática uma estratégia racional de gestão e utilização das bacias 
hidrográficas, em articulação com o ordenamento do território e a 
conservação e proteção do ambiente.

Decreto Lei n.º 93/90, de 5 de Março 
(alterado pelos DL n.º 180/2006, de 
6 de Setembro, revisto pelo DL n.º 
166/2008, de 22 de Agosto e al-
terado pelo DL  n.º 239/2012, de 2 
de Novembro) – Reserva Ecológica 
Nacional

  ▫ Tem como finalidade “possibilitar a exploração dos recursos e a 
utilização do território com salvaguarda de determinadas funções e 
potencialidades, de que dependem o equilíbrio ecológico e a es-
trutura biofísica das regiões, bem como a permanência de muitos 
dos seus valores económicos, sociais e culturais”.

Decreto Lei 196/89, de 14 de Jun-
ho (alterado pelos Decretos Lei n.º 
274/92, de 12 de Dezembro e DL n.º 
278/95, de 25 de Outubro e novo re-
gime jurídico da Reserva Agrícola Na-
cional pelo DL n.º 73/2009, de 31 de 
Março) – Reserva Agrícola Nacional

  ▫ Destina-se a defender as áreas de maiores potencialidades agríco-
las, ou que foram objeto de importantes investimentos destinados a 
aumentar a sua capacidade produtiva, tendo como objetivo o pro-
gresso e a modernização da agricultura portuguesa, bem como a 
proteção dos solos.

Código de Boas Práticas Agrícolas 
(imposto pela Diretiva Nitratos)

  ▫ Neste Código são estabelecidos os programas de ação a imple-
mentar nas zonas vulneráveis. Entre outras coisas, estabelece os 
princípios gerais da fertilização racional dos solos e das culturas, 
com realce para a fertilização azotada;
  ▫ Tem como objetivo fundamental a racionalização da prática de fer-

tilização e de todo um conjunto de práticas culturais que podem 
interferir na dinâmica do azoto no ecossistema, diminuindo assim o 
seu efeito poluidor. 

Lei n.º 33/96 de 17 de Agosto – Lei 
de Bases da Política Florestal

  ▫ Define as bases da política florestal nacional, e determina que o 
ordenamento e gestão florestal se fazem através de planos regionais 
de ordenamento florestal (PROF), cabendo a estes a explicitação 
das práticas de gestão a aplicar aos espaços florestais, manifestan-
do um caráter operativo face às orientações fornecidas por outros 
níveis de planeamento e decisão política.
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  ▫ Decreto Lei n.º 204/99 de 9 de 
Junho

  ▫ Este decreto regulamenta o processo de elaboração, de 
aprovação, de execução e de alteração dos planos regionais de 
ordenamento florestal (PROF) a aplicar nos espaços florestais, nos 
termos do artigo 5.º da Lei de Bases da Política Florestal.

  ▫ Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, 
que estabelece as bases da política e 
do regime de proteção e valorização 
do património cultural.

  ▫ Estabelece as bases da política e do regime de proteção e val-
orização do património cultural, como realidade da maior relevância 
para a compreensão, permanência e construção da identidade na-
cional e para a democratização da cultura.

  ▫ Decreto Lei n.º 309/2009, de 23 de 
Outubro

  ▫ Estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de 
interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de pro-
teção e do plano de pormenor de salvaguarda.

  ▫ Decreto Lei n.º 555/99, de 16 
Dezembro (republicado pelo DL Lei  
n.º 26/2010, de 30 Março com alter-
ação pela Lei n.º 28/2010, de 2 de 
Setembro) - Regime jurídico da urbani-
zação e edificação

  ▫ Aprova o regime jurídico de licenciamento municipal de loteamen-
tos urbanos e obras de urbanização ou obras particulares;
  ▫ A Portaria n.º 26-B/2008, de 3 de Março, fixa os parâmetros para o 

dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e de uti-
lização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de utilização 
coletiva nas operações de loteamento.

  ▫ Decreto Lei n.º 46/2008, de 12 de 
Março (regulamentado por Portaria n.º 
417/2008, de 11 de Junho e alterado 
por DL n.º 73/2011, de 17 de Junho)

  ▫ Estabelece o regime das operações  de gestão de resíduos result-
antes de obras ou demolições  de edifícios ou de derrocadas, a sua 
prevenção e reutilização e as suas operações  de recolha, trans-
porte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação.

  ▫ Decreto Lei n.º 565/99 de 21 de 
Dezembro

  ▫ A introdução de espécies não indígenas na Natureza pode origi-
nar situações de predação ou competição com espécies nativas, a 
transmissão de agentes patogénicos ou de parasitas e afetar seria-
mente a diversidade biológica, as atividades económicas ou a saúde 
pública, com prejuízos irreversíveis e de difícil contabilização. 
  ▫ Assim, este decreto regulamenta a introdução na natureza de es-

pécies não indígenas da flora e da fauna.

  ▫ Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, 
que estabelece as bases da política e 
do regime de proteção e valorização 
do património cultural.

  ▫ Estabelece as bases da política e do regime de proteção e val-
orização do património cultural, como realidade da maior relevância 
para a compreensão, permanência e construção da identidade na-
cional e para a democratização da cultura.

  ▫ Decreto Lei n.º 163/2006 de 8 de 
Agosto

  ▫ A promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental 
na qualidade de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível 
para o exercício dos direitos que são conferidos a qualquer membro 
de uma sociedade democrática;
  ▫ Assim, este Decreto define as condições de acessibilidade a satis-

fazer no projeto e na construção de espaços públicos, equipamen-
tos coletivos, edifícios públicos e habitacionais.

  ▫ Decreto Lei n.° 379/97 de 27 de 
Dezembro (alterado pelo DL n.º 
119/2009, de 19 de Maio)

  ▫ Estabelece as condições de segurança a observar na localização, 
implantação, conceção e organização funcional dos espaços de 
jogo e recreio, respetivo equipamento e superfícies de impacte, 
destinados a crianças, necessárias para garantir a diminuição dos 
riscos de acidente, traumatismos e lesões acidentais e as suas con-
sequências.

Quadro I - Legislação Internacional e Nacional
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DE BOAS PRÁTICAS



3.1 

CADERNO DE 
BOAS PRÁTICAS DE 

PROJETO



O Caderno de Boas Práticas de Projeto (CBPP) é 
um documento constituído por medidas orienta-
doras para o projeto de espaços verdes susten-
táveis.

Este foi concebido segundo um modelo exaustivo 
podendo ser utilizado na elaboração de Cadernos 
de Boas Práticas ou Cadernos de Encargos de 
Projeto para qualquer espaço verde, através da 
seleção dos itens aplicáveis, estando estes sujei-
tos a adaptações conforme a especificidade de 
cada sítio.

O CBPP foi elaborado com base nos princípios do 
chamado “desenho sustentável”.  Este conceito 
surge do reconhecimento que a sustentabilidade 
de um sitio é determinada em grande medida 
pelas opções que se tomam na altura do seu de-
senho/conceção.
Um desenho sustentável deve reger-se por princí-
pios que compatibilizem os usos previstos com a 
aptidão do sitio.
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caderno de boas práticas
projeto, construção e manutenção de espaçcos verdes

1. PRINCIPIOS DE
DESENHO SUSTENTÁVEL

  ▪ O desenho de um espaço verde deve respeitar 
princípios ecológicos de gestão sustentável dos re-
cursos naturais e promoção da biodiversidade, e ter 
uma função e estética adequadas ao público-alvo;
  ▪ Um espaço verde não deve ser um espaço de 

exclusão devendo ser criadas condições para o 
acesso e usufruto de todos, nomeadamente de 
pessoas com mobilidade reduzida;
  ▪ Um espaço verde deve ser um local seguro, não 

devendo ser criados espaços que possam evoluir 
para núcleos de marginalidade;
  ▪ O acesso a um espaço verde deve ser fácil e atrativo;
  ▪ Um espaço verde deve ser dotado de uma área 

de estacionamento adequada à sua dimensão. De-
vem criar-se áreas de parqueamento para bicicletas 
de modo a incentivar o acesso ao espaço verde 
através deste meio de transporte sustentável;
  ▪ Na conceção de um espaço verde devem criar-se 

sempre que possível corredores verdes, pedonais e 
cicláveis, de ligação a outros espaços verdes vizin-
hos, por forma a contribuir para a criação de uma 
estrutura verde associada a uma estrutura de mo-
bilidade suave à escala local, municipal ou regional
  ▪ A rede de percursos dentro de um espaço verde 

deve ser clara e inequívoca. Dependendo da di-
mensão do espaço verde, esta rede pode ser hi-
erarquizada. A rede principal deve distinguir-se da 
secundária através da largura dos caminhos e dos 
tipos de pavimento;
  ▪ Um desenho sustentável deve potenciar a fertili-

dade e capacidade de carga dos solos existentes e 
limitar os “melhoramentos” a áreas cuidadosamente 
escolhidas;
  ▪ Nas zonas pavimentadas devem ser previligiada 

a utilização de materiais locais, com o objetivo de 
promover uma maior integração dos caminhos na 
paisagem.  Contudo, em casos como o de espaços 
verdes de pequena dimensão inseridos numa mal-
ha urbana com elevado grau de impermeabilização, 
deve ser privilegiada a utilização de pavimentos per-
meáveis ou semipermeáveis;
  ▪ Sempre que a construção de um espaço verde 

implicar a demolição de pavimentos ou outras estru-
turas construídas existentes no local, deve sempre 
equacionar-se o reaproveitamento dos materiais de 
demolição para a construção dos novos pavimen-
tos ou estruturas construídas;

  ▪ A vegetação proposta deve adequar-se à locali-
zação, função e estética do espaço verde. Espaços 
verdes construídos em zonas rurais ou espaços 
verdes cujo objetivo fundamental é a promoção da 
função ecológica (parques ecológicos) devem privi-
legiar a utilização de vegetação autóctone. Esta veg-
etação pode também ser utilizada noutras tipologias 
de espaços verdes, nomeadamente tipologias mais 
urbanas, por ser de mais fácil manutenção e ser 
fortemente potenciadora da biodiversidade. Quanto 
às espécies não nativas, aqui designadas por orna-
mentais, o seu uso deve equacionar-se em função 
da tipologia e objetivos do espaço verde.  Esta veg-
etação será mais adequada a espaços verdes de 
cariz urbano.  É contudo interdita a utilização das 
espécies consideradas invasoras, constantes do 
anexo I do DL n.º 565/99 de 21 de Dezembro;
  ▪ Tendo em conta a escassez do recurso água, a 

vegetação proposta deve minimizar o consumo de 
água.  Deve equacionar-se sempre que possível a 
criação de áreas de sequeiro ou com necessidades 
de rega reduzidas, devendo as áreas regadas por 
aspersão coincidir com as zonas de recreio ativo 
ou quaisquer outras zonas que exijam uma elevada 
capacidade de carga;

Figura 1 - organização funcional e hierarquia
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  ▪ A manutenção do espaço verde deve ser equa-
cionada no processo da sua conceção. Devem ser 
projetados espaços verdes fáceis de manter, nome-
adamente através da escolha de vegetação, mate-
riais, mobiliário urbano e equipamento com poucas 
necessidades de manutenção:
  ▫ Para racionalizar o processo de manutenção, a 

vegetação utilizada deve ser agrupada segundo as 
suas necessidades de manutenção, devendo ser 
projetadas transições claras entre áreas com pou-
cas necessidades de manutenção e áreas com el-
evadas necessidades de manutenção.
  ▫ O projeto deve incluir um plano de manutenção 

no qual se explicite a imagem pretendida para o es-
paço verde, e as operações necessárias ao longo 
do ano para assegurar o correto desenvolvimento e 
funcionamento do parque. 
  ▫ O plano de manutenção deverá contemplar práti-

cas de manutenção conducentes à sustentabili-
dade e eventual certificação do espaço verde. 

A fase de conceção de um espaço verde traduz-se 
geralmente num Plano Conceptual / Programático, 
um Plano Geral, Cortes e Alçados, Esquemas e 
peças escritas acessórias.

2. INTERVENÇÃO SObRE 
A SITUAÇÃO ExISTENTE

2.1. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DO LUGAR
  ▪ O projeto de um espaço verde requer o recon-

hecimento e levantamento dos valores e elementos 
que o caracterizam, de modo a manter ou aumentar 
o potencial/caráter do lugar. Assim, deve ser feito 
o reconhecimento e levantamento de todos os va-
lores ecológicos, históricos e culturais do local, no-
meadamente:
  ▫ Formações geológicas notáveis, pelo seu inter-

esse público e/ou científico;
  ▫ Tipos de solo com identificação da fertilidade e 

vulnerabilidade dos mesmos;
  ▫ Linhas de drenagem natural;
  ▫ Linhas de água, superfícies de água e zonas 

húmidas;
  ▫ Flora, com especial atenção para as árvores ou 

outros espécimes vegetais notáveis, incluindo a 
avaliação do seu estado sanitário. 
  ▫ Fauna, com identificação de áreas de reprodução 

e corredores ecológicos;
  ▫ Pré-existências construídas tais como caminhos, 

muros, sistemas de rega, poços, tanques,  noras, 
ou outros elementos de água; 
  ▫ Património cultural construído, tal como património 

edificado, jardins históricos ou valores arqueológi-
cos;
  ▫ sistema de vistas.

O levantamento e análise do lugar materializa-se 
em plantas gráficas e peças escritas, tais como: 
Planta topográfica (altimetria e planimetria), Carta hi-
drológica, Carta geológica, Carta de solos, Carta da 
flora existente, Carta da fauna existente, Carta de 
estruturas construídas, Carta do património cultural 
construído, Carta do sistema de vistas e respetivas 
Peças Escritas acessórias. Para o levantamento e 
elaboração das respetivas cartas de análise, poderá 
ser necessária a colaboração de especialistas.
 
2.2. INTERVENÇÃO SOBRE OS
 ELEMENTOS EXISTENTES
2.2.1. Solo
  ▪ Preservar e proteger os solos com elevada fer-

tilidade, nomeadamente os fluvissolos, antrossolos 
e cambissolos. O projeto deve evitar a construção/
impermeabilização de solos com elevada fertilidade; 



P

19

caderno de boas práticas
projeto, construção e manutenção de espaçcos verdes

  ▪ Proteger solos suscetíveis de erosão, nomeada-
mente os  leptossolos, regossolos e  areias;
  ▪ Nos solos suscetíveis de erosão, o projeto deve 

propor um uso do solo que controle o processo 
erosivo, nomeadamente através de uma adequada 
modelação do terreno e cobertura vegetal;
  ▪ Preconizar a decapagem da camada superior do 

solo (terra viva), nas áreas previstas para construção 
e impermeabilização do solos. A terra decapada 
deve ser armazenada em pargas para posterior utili-
zação nas zonas de construção.

2.2.2. Água
  ▪ Proteger, conservar e requalificar os meios hídri-

cos e os ecossistemas associados, conforme indi-
cado no Plano Nacional da Água;
  ▪ Conservar o sistema hídrico natural (águas su-

perficiais e subterrâneas) e as zonas húmidas ex-
istentes.
  ▪ Restaurar sistemas hídricos e zonas húmidas 

danificados e/ou contaminados com poluentes, 
através de técnicas adequadas;
  ▪ Conservar e/ou recuperar o sistema de drenagem 

natural.

2.2.3. Vegetação
  ▪ Preservar a vegetação autóctone;
  ▪ Preservar a vegetação ornamental em boas con-

dições vegetativas e estéticas;
  ▪ Eliminar a vegetação exótica infestante de acordo 

com a alínea h), do artº 8, da Convenção sobre Di-
versidade Biológica;
  ▪ Preservar as árvores existentes, com exceção 

dos exemplares exóticos infestantes;
  ▪ Definir a vegetação a manter, a transplantar e a 

eliminar. No caso das árvores, devem ser elimina-
dos apenas os exemplares doentes, no final do seu 
ciclo de vida e os espécimes infestantes. Caso seja 
necessário remover árvores ou outra vegetação im-
portante devido à sua localização em áreas a con-
struir, deve ser equacionado, sempre que possível, 
o seu transplante para outra área do espaço verde.

A. Matas
  ▪ Especial atenção deve ser prestada, no âmbito da 

vegetação a manter, às matas de autóctones e às 
matas ribeirinhas. Todos os elementos arbóreos e 
sub arbóreos detentores de estatuto de proteção 
legal devem ser mantidos e geridos segundo os 
parâmetros estabelecidos no quadro legal vigente;
  ▪ Numa mata autóctone de conservação deve pro-

mover-se o crescimento e a diversidade de espé-
cies autóctones, preconizando apenas um controlo 

do crescimento da vegetação quando funcional-
mente necessário, como é a criação de trilhos e 
aceiros;
  ▪ Em matas de autóctones de conservação ex-

trema, deve reduzir-se a intervenção humana ao 
mínimo; 
  ▪ Pelo contrário, em matas autóctones de recreio 

deve projetar-se o subcoberto de modo a criar áre-
as de recreio, áreas de estadia e caminhos;
  ▪ As matas de exóticas / ou infestantes existentes, 

nomeadamente, matas de eucalipto e matas de 
acácias, devem ser gradualmente convertidas em 
matas de autóctones. Este processo deve ter um 
acompanhamento técnico especializado;
  ▪ Na maior parte dos casos, especialmente quando 

já existam no subcoberto do estrato arbóreo in-
festante rebentos de vegetação autóctone, é acon-
selhável a reconversão através da abertura de clarei-
ras de regeneração. Esta é uma técnica progressiva 
e contínua que implica a eliminação sistemática 
dos elementos infestantes jovens deixando apenas 
os espécimes de maior porte. Este procedimento 
tem como objetivo criar condições de luminosidade 
ideais para o crescimento da vegetação autóctone 
existente no subcoberto. A regeneração pode ser 
auxiliada pela plantação ou sementeira de espécies 
autóctones de grande vigor vegetativo ou caráter 
pioneiro, tais como espécies da mata ribeirinha nas 
zonas baixas;
  ▪  A reconversão das matas de infestantes pode 

também ser feita através de técnicas de desbaste 
único;
  ▪ Em qualquer tipo de mata existente, deve ser 

previsto um sistema de controlo de fogo tendo em 
conta as cartas de risco de fogo para o local. De-
vem tomar-se medidas para  quebrar a continuidade 
dos matos, nomeadamente, através da criação de 
aceiros e gestão do subcoberto.
 
Deve ser feito um registo gráfico da vegetação con-
servada, transplantada e a eliminar (Carta de inter-
venção sobre a vegetação).

2.2.4. biodiversidade
  ▪ Promover a proteção de ecossistemas, habitats 

naturais e a manutenção de populações viáveis 
de espécies no seu meio natural, de acordo com 
a alínea d), do Art.º 8, da Convenção sobre Diver-
sidade Biológica, com especial atenção para os 
bosques de folhosas, as linhas de água e matas 
ribeirinhas associadas, e as zonas húmidas;
  ▪ Recuperar e restaurar ecossistemas degradados 

e promover a recuperação de espécies ameaça-
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das, mediante, entre outros meios, a elaboração e 
implementação de planos e outras estratégias de 
gestão de acordo com a alínea f), do Art.º 8, da 
Convenção sobre Diversidade Biológica;
  ▪ Manter e promover corredores ecológicos (sebes, 

muros tradicionais, etc.);
  ▪ Preservar as áreas agrícolas existentes uma vez 

que estas constituem habitat e fornecem alimento 
para numerosas espécies animai;
  ▪ Manter árvores mortas ou touças, desde que es-

tas não constituam um problema fitossanitário ou 
um perigo para os utilizadores dos espaços verdes. 
As árvores mortas e touças constituem habitats 
para muitas espécies, e a sua decomposição con-
tribui para a fertilidade do solo.

2.2.5. Estruturas Construídas
  ▪ Definir as estruturas construídas a manter e a de-

molir;
  ▪ Uma gestão sustentada dos materiais inertes 

aconselha a que sejam aproveitadas as estruturas 
construídas em bom estado de conservação, es-
pecialmente as que têm caráter patrimonial, tais 
como pavimentos, muros tradicionais e elementos 
de água (sistemas de rega, poços, tanques, noras);
  ▪ No caso de demolição de estruturas deve, sem-

pre que possível, ser equacionado o aproveitamento 
do material para posterior reutilização na construção 
das estruturas propostas para o espaço verde;
  ▪ O material não reutilizável, deve ser reciclado 

prevendo no projeto a separação dos produtos de 
demolição e o seu posterior transporte à Central de 
Tratamento mais próxima;

2.2.6. Património 
A. Património classificado ou em vias de classifi-
cação
  ▪ Os elementos pertencentes ao património classi-

ficado ou em vias de classificação devem ser con-
servados, cuidados e protegidos devidamente, de 
modo evitar a sua destruição ou deterioração; 
  ▪ A conservação do património impõe a sua ma-

nutenção permanente, e da sua envolvente;
  ▪ A gestão, a conservação e o restauro dos monu-

mentos e sítios pertencentes ao património classifi-
cado ou em vias de classificação devem ser alvo de 
uma colaboração interdisciplinar. Todos os estudos 
e projetos para trabalhos de conservação, restauro, 
escavação, modificação e reintegração de bens 
classificados ou em vias de classificação devem ser 
obrigatoriamente elaborados e subscritos por téc-
nicos especializados;

  ▪ É proibida a realização de qualquer intervenção 
ou obra, no interior ou exterior de elementos de 
património classificado ou em vias de classificação, 
ou mudanças de uso que o possam afetar, no 
todo ou numa parte, sem autorização expressa e o 
acompanhamento do órgão competente da admin-
istração central e/ou municipal;
  ▪ Na área de enquadramento de um bem classifi-

cado ou em vias de classificação, não são permiti-
das intervenções, relevantes em termos de volume, 
natureza, morfologia ou cromatismo, que possam 
alterar a especificidade arquitectónica da zona ou 
perturbar a perspetiva de contemplação desse el-
emento patrimonial. Exceptuam-se as intervenções 
que possuem como finalidade a qualificação de 
elementos do contexto ou dele retirar elementos 
espúrios.

A1. Património Arquitetónico
  ▪ Não podem ser feitas demolições totais ou par-

ciais de bens imóveis classificados ou em vias de 
classificação sem prévia e expressa autorização do 
órgão competente da administração central e/ou 
municipal;
  ▪ Os elementos escultóricos, pinturas ou elemen-

tos decorativos que constituam parte integrante do 
monumento não podem ser separados deste, ex-
ceto quando este for o único método para promover 
a sua conservação;
  ▪ As operações de restauro têm que ser sempre pre-

cedidas e acompanhadas por um estudo arquitetóni-
co e histórico do monumento. Estas operações de-
vem ser efetuadas através de técnicas adequadas;
  ▪ Na recuperação, devem ser considerados e res-

peitados os contributos das várias épocas de edifi-
cação do monumento, sendo que na operação de 
restauro, não existe a necessidade de uma unidade 
de estilo. O valor dos elementos a conservar ou 
eliminar não poderá ser unicamente uma decisão 
do autor do projeto, e estar sujeita à opinião de es-
pecialistas;
  ▪ Os elementos que venham a ser incorporados, 

para substituir partes em falta, devem integrar-se de 
forma harmoniosa no conjunto, devendo distinguir-
se da parte original;
  ▪ Não são permitidos acrescentos, exceto quando 

“respeitem todas as partes interessadas do edifício, 
o seu quadro tradicional, o equilíbrio da sua com-
posição e as suas relações com o meio envolvente”.
  ▪ Deve ser promovida a utilização de edifícios, se 

esta for de interesse público, e não prejudicar as 
características arquitectónicas e históricas dos 
mesmos e o respetivo meio ambiente;
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quitetónico e histórico do monumento. Estas op-
erações devem ser efetuadas através de técnicas 
adequadas;
  ▪ Na recuperação, devem ser considerados e res-

peitados os contributos das várias épocas de edifi-
cação do monumento, sendo que na operação de 
restauro, não existe a necessidade de uma unidade 
de estilo. O valor dos elementos a conservar ou 
eliminar não poderá ser unicamente uma decisão 
do autor do projeto, devendo estar sujeita à opinião 
de especialistas;
  ▪ Os elementos que venham a ser incorporados, 

para substituir partes em falta, devem integrar-se de 
forma harmoniosa no conjunto, devendo distinguir-
se da parte original.

B2. Jardins Históricos
  ▪ Todos os trabalhos de restauro, manutenção, 

conservação e reconstrução de Jardins considera-
dos de caráter histórico, devem ser executados por 
uma equipa de peritos qualificados na área, sempre 
respeitando os princípios e metodologias descritos 
na Carta de Florença, redigida pelo Comité Inter-
nacional dos Jardins Históricos do ICOMOS-IFLA. 
Isto é, todas as intervenções a realizar em jardins 
históricos devem ser precedidas por uma fase de 
investigação histórica exaustiva tendo em conta to-
dos os elementos constituintes do espaço no seu 
conjunto. A caracterização da identidade do lugar é 
a base para qualquer tipo de intervenção a realizar 
neste tipo de espaços.

A intervenção sobre os elementos existentes 
traduz-se geralmente numa Planta de Intervenção 
sobre os Elementos Existentes e peças escritas 
acessórias.

A2. Património Arqueológico
  ▪ Na gestão e manutenção do património arque-

ológico, deverão ser adotadas medidas de ordena-
mento das ruínas, assim como de conservação e 
proteção permanente dos elementos arquitetónicos 
e dos objetos descobertos;
  ▪ As operações de escavação devem seguir nor-

mas científicas e os princípios constantes na “Reco-
mendação definidora dos princípios internacionais a 
aplicar em matéria de escavações arqueológicas”, 
adotada pela UNESCO em 1956;
  ▪ As operações de restauro têm que ser sempre 

precedidas e acompanhadas por um estudo arque-
ológico e histórico do monumento;

A3. Jardins Históricos
  ▪ Todos os trabalhos de restauro, manutenção, 

conservação e reconstrução de Jardins considera-
dos de caráter histórico, devem ser executados por 
uma equipa de peritos qualificados na área, sempre 
respeitando os princípios e metodologias descritos 
na Carta de Florença, redigida pelo Comité Inter-
nacional dos Jardins Históricos do ICOMOS-IFLA. 
Isto é, todas as intervenções a realizar em jardins 
históricos devem ser precedidas por uma fase de 
investigação histórica exaustiva tendo em conta to-
dos os elementos constituintes do espaço no seu 
conjunto. A caracterização da identidade do lugar é 
a base para qualquer tipo de intervenção a realizar 
neste tipo de espaços.

B. Património não classificado
  ▪ Os elementos pertencentes ao património não 

classificado devem ser conservados, cuidados e 
protegidos devidamente, de modo a assegurar a 
sua integridade e evitar a sua destruição ou dete-
rioração;
  ▪ A conservação do património impõe a sua ma-

nutenção permanente, assim como da envolvente;
  ▪ Todos os estudos e projetos para trabalhos de 

conservação, restauro e reconversão de património 
não classificado devem ser elaborados e subscritos 
por técnicos especializados. 

B1. Património Arquitetónico
  ▪ Os elementos escultóricos, pinturas ou elemen-

tos decorativos que constituam parte integrante do 
monumento não devem ser separados deste, ex-
ceto quando este for o único método para promover 
a sua conservação;
  ▪ As operações de restauro devem ser sempre 

precedidas e acompanhadas por um estudo ar-
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3. SOLO

3.1. DELIMITAÇÃO DO “ENVELOPE DE 
CONSTRUÇÃO”
  ▪ O “envelope de construção” é a área onde toda a obra 

está contida. Tudo o que está fora do “envelope” deve 
ser tratado como área a proteger durante a construção;
  ▪ O “envelope de construção” deve ser localizado 

em áreas já perturbadas e/ou nas zonas de menor 
valor ecológico: zonas com piores solos, menor 
riqueza biológica, etc;
  ▪ Para isso, o projeto deve propor usos compatíveis 

com o valor ecológico do substrato. Assim, deve 
evitar-se a construção/impermeabilização de solos 
com elevada fertilidade, pelo que pavimentos e out-
ras estruturas construídas devem localizar-se, sem-
pre que possível, nos solos de menor fertilidade. 
Da mesma forma, deve evitar-se a construção em 
áreas de elevado valor florístico e faunístico;
  ▪ O “envelope de construção” deve ser assinalado 

em todas as peças desenhadas, nomeadamente 
do Estudo Prévio e Projeto de Execução.

3.2. ÁREAS DE PROTEÇÃO
  ▪ As áreas de proteção são áreas que, durante a 

construção da obra, não serão acessíveis a maqui-
naria e pessoal, devendo estar assinaladas em to-
das as peças desenhadas;
  ▪ A vegetação arbórea e arbustiva a manter deve, 

sempre que possível, ser integrada na área de 
proteção. Quando for necessário definir uma área 
de proteção para exemplares arbóreos isolados, o 
sistema radicular deve ser incluído na zona de pro-
teção. Os critérios para definir a dimensão da zona 
de proteção de uma árvore são: projeção da copa, 
a idade da árvore, o seu grau de tolerância a pertur-
bações e a resistência do sistema radicular;
  ▪ O património classificado ou em vias de clas-

sificação possui automaticamente uma Zona de 
Proteção de 50 metros, contada a partir dos seus 
limites externos. Para além desta Zona de Proteção, 
pode existir ainda uma Zona de Proteção Especial, 
fixada por portaria do órgão competente da Admin-
istração Central;
  ▪ Na envolvente de jardins históricos devem ser evi-

tadas todas as alterações ao ambiente físico que 
coloquem em risco o seu equilíbrio ecológico, nome-
adamente, a construção de sistemas de drenagem, 
sistemas de irrigação, parques de estacionamento, 
estradas, vedações, instalações de manutenção, 
apoios para visitantes, etc.

As medidas preventivas e de proteção traduzem-se 
geralmente numa Planta de Medidas Cautelares e 
peças escritas acessórias

Figura 2.1 - Área de intervenção

Figura 2.2 - Áreas de proteção 

Figura 3 - Proteção de arvores - vedação a considerar

Figura 2.3 - Delimitação do “envelope de construção” 
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3.3. MODELAÇÃO DE TERRENO
  ▪ A modelação de terreno não deve introduzir alter-

ações drásticas na topografia local, nomeadamente 
no seu sistema de drenagem natural. O sistema de 
drenagem natural deve ser preservado e/ou recu-
perado;
  ▪ O projeto deve prever que, antes de qualquer 

operação de mobilização de terras, seja feita a de-
capagem e armazenamento da camada superficial 
do solo (terra viva) cuja espessura será definida em 
função do tipo de solo. Esta terra deve ser poste-
riormente utilizada na construção das zonas verdes 
do lugar evitando a importação da terra vegetal e 
diminuindo, consequentemente, o custo da obra;
  ▪ A modelação de terreno deve ser conduzida de 

maneira a existir um equilíbrio entre o volume de at-
erro e escavação, diminuindo assim os custos do 
transporte de terras;
  ▪ A modelação de terreno não deve alterar as cotas 

do terreno na área de proteção das árvores. Esta 
área inclui sempre o sistema radicular, o que na 
maioria das espécies corresponde à projeção da 
copa.
  ▪ A modelação de terreno deve minimizar a ne-

cessidade de estruturas de suporte;
  ▪ Evitar resolver desníveis com taludes de pen-

dentes muito acentuadas, de difícil estabilização e 
manutenção. A sua inclinação não deve exceder 
nunca o ângulo natural de repouso do solo (normal-
mente 1/1.5); 
  ▪ Em caso de pendentes muito acentuadas ou que 

excedam o ângulo natural de repouso do solo de-
vem utilizar-se estruturas de suporte: muros de su-
porte ou taludes reforçados;
  ▪ As superfícies planas propostas devem ser mod-

eladas de modo a apresentarem uma inclinação en-
tre 1.5% e 2%, que permita a drenagem superficial 
da água;
  ▪ A modelação de terreno deve cumprir o Decreto 

Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto que regulamenta 
as acessibilidades.

A modelação de terreno traduz-se geralmente numa 
Planta de  Modelação e Movimentos de terra, em 
Perfis do terreno, num Mapa de Medições parcial 
de Volumes  de Terras e peças escritas acessórias.

50m

AT - EC  0

AT - EC  0

AT - EC  0

Figura 4 - Proteção de patrimonio classificado | 50m

Figura 5.1 - Terreno existente

Figura 5.2 - Escavação

Figura 5.3 - Aterro e escavação 

Figura 5.4 - Operação de escavação e aterro | corte tipo
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4. ÁGUA

4.1. CONSIDERAÇõES GERAIS
  ▪ Promover um consumo de água sustentável, ba-

seado numa proteção a longo prazo dos recursos 
hídricos disponíveis;
  ▪ Captar, armazenar e conservar a água para futura 

utilização;
  ▪ Maximizar as áreas não regadas.

4.2. REGA
4.2.1. Abastecimento da Rede de Rega
  ▪ A rega deve sempre ser feita a partir de recursos 

hídricos locais. Apenas em caso de impossibilidade 
de utilização destes é que deve ser considerada a 
utilização de água de rede pública.
  ▪ A rega pode ser feita a partir de águas pluviais, 

recolhidas e armazenadas para o efeito.
  ▪ Quando a qualidade dos recursos hídricos locais 

não permitir o seu uso imediato para rega devem 
ser construídos sistemas locais de tratamento de 
águas, nomeadamente mini-etars ou fito-etars.

4.2.2. Plano de Rega
  ▪ A dotação de rega deve ser adequada às ne-

cessidades das diferentes tipologias de vegetação 
evitando uma rega excessiva ou deficitária - Rega 
diferencial;
  ▪ No sentido de garantir a sustentabilidade do es-

paço verde é aconselhável que 1/3 da área de pro-
jeto seja considerada sem rega;
  ▪ As plantas deverão ser associadas, tendo em 

conta as suas necessidades hídricas, no sentido de 
se promover rega por hidrozonas;
  ▪ O Plano de Rega deve cumprir um programa anu-

al calculado segundo as condições edafoclimáticas 
e as necessidades da vegetação a regar;
  ▪ A rega deve ser automática. O sistema de rega 

deve ser contudo complementado com bocas de 
rega que assegurem esta operação em caso de 
falha do sistema automático;
  ▪ O sistema de rega deve ser controlado por 

programador(es), associado(s) a manómetros e 
sensores de humidade, de forma a adaptar a rega 
às condições atmosféricas evitando-se assim des-
perdícios de água. Em alternativa pode recorrer-se a 
sistemas de gestão inteligente da água;
  ▪ O Plano de Rega deve conter todas as especifi-

cações necessárias relativas à tubagem, aparelhos 
de rega, válvula e programadores, devendo sempre 
ser utilizado material antivandalismo;

  ▪ O Plano de Rega deve identificar inequivocamente 
os setores de rega, bem como as pressões e cau-
dais teóricos de funcionamento;
  ▪ Adequar o sistema de rega (aspersão, pulveri-

zação, localizada ou manual) às necessidades da 
vegetação, estabelecendo uma hierarquia;
  ▪ O sistema de rega deve ser sempre compatível 

com os sistemas de rega utilizados pela entidade 
gestora;
  ▪ Deve ser assegurada a correta drenagem de 

águas pluviais das áreas pedonais com área igual 
ou superior a 100m2.

A rega traduz-se em Plantas de Rega, Planta de 
Geometria de Rega, e peças escritas acessórias.

1/3
área normal de rega dividir reduzir

Figura 6.1 - Redução das área regadas para 1/3

Figura 6.4 - Redução das área regadas para 1/3

Figura 6.3 - Divisão 1/3 da área total

Figura 6.2 - Rega da área total de intervenção
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4.3. DRENAGEM
4.3.1. Considerações gerais
  ▪ O projeto deve minimizar as lterações no sistema 

natural de drenagem do sitio;
  ▪ O projeto deve priveligiar a infiltração de água no 

solo e minimizar o escoamento superficial, nome-
adamente através da escolha de pavimentos per-
meáveis, quer em zonas de estacionamento au-
tomóvel como em espaços de circulação automóvel 
e pedonal;
  ▪ O projeto deve minimizar a quantidade de água 

conduzida para o sistema de águas pluviais;
  ▪  O projeto deve promover a recolha de águas em 

cisternas, depósitos na rede, bacias de retenção ou 
lagos para posterior reutilização da água;
  ▪ O projeto deve priveligiar a utilização de sistemas 

urbanos de drenagem sustentável (SUDS), associa-
dos ao sistema tradicional de drenagem de águas 
pluviais.

4.3.2. Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável 
(SUDS)
  ▪ O projeto deve promover sistemas de retenção 

e infiltração da água no solo em detrimento da sua 
condução para o sistema de águas pluviais (poços 
e valas absorventes, “rain gardens”, etc...);
  ▪ Os sistemas de drenagem devem sempre prive-

ligiar a condução da água para zonas permeáveis, 
permitindo a sua infiltração e eventual armazena-
mento para posterior reutilização;
  ▪ O projeto deve promover bacias de retenção que 

permitam a retenção e fito-remediação da água e a 
diminuição dos caudais e picos de cheias;
  ▪ Promover em zonas adjacentes a passeios e zo-

nas pavimentadas valas absorventes que promo-
vam a drenagem longitudinal da água;
  ▪ O projeto deve propor coberturas vegetais 

para os edifícios, aumentando assim a retenção 
e evapotranspiração da água e reduzindo o es-
coamento superficial.

A drenagem traduz-se na Planta Indicativa de es-
coamento superficial, Planta de Drenagem das 
Águas Pluviais, pormenores tipo das soluções pre-
conizadas, e peças escritas acessórias.

dispersão agrupar diferenciação

Figura 7.1 - Rega por hidrozonas | agregação

Figura 7.4 - Agregação e diferenciação de estratos

Figura 7.3 - Arbustos pontuados a relocalizar

Figura 7.2 -  Arbustos pontuados

Figura 8.4 - Faixa drenante

Figura 8.3 - Biovaleta

Figura 8.2 - Valeta 

Figura 8.5 - Bacia de retenção / fitodepuração

Figura 8.1 - Trincheira
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5.3. PLANTAÇõES E SEMENTEIRAS
  ▪ O material vegetal a utilizar deve adaptar-se, 

ecológica,  funcional e esteticamente, às condições 
edafoclimáticas e à paisagem local;
  ▪ Utilizar, sempre que possível, vegetação autóc-

tone, melhor adaptada às condições edafoclimáti-
cas locais, e menos exigente em manutenção;
  ▪ É interdita a utilização de espécimes das espécies 

invasoras constantes do Decreto Lei n.º 565/99 de 
21 de Dezembro;
  ▪ A vegetação a utilizar deve minimizar o consumo 

de água, privilegiando-se sempre que possível a uti-
lização de vegetação adaptada a condiões de seca;
  ▪ Agrupar as plantas segundo as suas necessi-

dades de manutenção. Plantas com  elevadas ex-
igências de manutenção (rega, poda, fertilização, 
cortes, tratamentos fitossanitários) devem ser utili-
zadas em áreas onde se maximize o seu benefício, 
nomeadamente onde é necessária uma elevada 
capacidade de carga;
  ▪ Agrupar a vegetação de regadio, segundo as 

suas necessidades de água, de forma a otimizar a 
rega, e a minimizar o consumo de água;
  ▪ Projetar transições entre espaços naturalizados, 

com poucas necessidades de manutenção, e es-
paços que necessitam de muita manutenção, de 
forma a desencorajar operações de manutenção 
desnecessárias e indesejadas na área naturalizada;
  ▪ Dispor a vegetação por estrados de plantação, 

definindo claramente zonas aberta (relvados ou pra-
dos) das zonas de mata (maciços arbóreos, bos-
quetes) e estabelecendo uma ligação sucessional 
entre os estratos de vegetação através de uma orla, 
segundo o modelo “clareira-orla-mata”;
  ▪ As margens das linhas de água devem ser revesti-

das por uma mata ribeirinha bem conformada, 

5. VEGETAÇÃO

5.1. MOBILIzAÇÃO DO SOLO
  ▪ O Projeto deve prever tipos de mobilização do 

solo que evitem perturbações nos recursos solo, 
água ou vegetação existentes. Assim, devem privi-
legiar-se, por exemplo, mobilizações efetuadas em 
curva de nível, de modo a minimizar os riscos de 
erosão do solo, e maximizar as taxas de retenção 
e infiltração da água. Mobilizações superficiais e 
descontínuas que não provoquem uma alteração 
significativa da disposição dos horizontes do solo 
são também aconselháveis;
  ▪ A mobilização em áreas sensíveis, como áreas 

adjacentes a linhas de água, e áreas sob a copa de 
árvores existentes, deve ser evitada. Nos casos em 
que a mobilização não possa ser evitada, esta deve 
ser mínima, localizada e ser realizada manualmente;
  ▪ A camada superficial do solo (terra viva), dos 

locais sujeitos a mobilização de terreno, deve ser 
considerada para ser decapada e armazenada em 
pargas para posterior reutilização. Esta operação 
evita a importação de solos, que pode acarretar 
assimetrias na circulação de água, abaixamento do 
nível freático, dificuldades na correta drenagem e 
arejamento do solo, para além de um aumento nos 
custos da obra.

5.2. FERTILIzAÇÃO
  ▪ A operação de fertilização do solo deve ser ad-

equada às necessidades do uso do solo previsto. 
A fertilização não deve ser homogénea em toda a 
área, mas variável de acordo com a fertilidade dos 
solos existentes e com o uso previsto;
  ▪ Uma sobre-fertilização, para além de ser energet-

icamente ineficiente, pode ter um impacto negativo 
sobre o solo e sobre os ecossistemas;
  ▪ De uma maneira geral, a fertilização é mais necessária 

em espaços com uma utilização intensiva, e pratica-
mente dispensável em espaços naturalizados;
  ▪ Utilizar preferencialmente fertilizantes orgânicos, 

nomeadamente obtidos localmente a partir da com-
postagem de resíduos vegetais obtidos nas oper-
ações de manutenção;
  ▪ O projeto deve prever a construção de uma cen-

tral de compostagem em cada espaço verde, sem-
pre que as suas dimensões e caráter o permitam. 
Deste modo os resíduos orgânicos gerados pelas 
operações de manutenção poderão ser reutilizados 
no próprio espaço verde, fechando o ciclo e pro-
movendo a sustentabilidade do espaço verde; Figura 10 - Modelo Clareira-Orla-Mata

Figura 9 - Pargas para armazenamento de terra
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contendo os vários estratos de vegetação. Deve 
privilegiar-se a arborização com espécies folhosas 
ripícolas, pois entre outras vantagens, estas con-
stituem barreiras higrófilas de elevada eficácia no 
controlo de incêndios;
  ▪ Utilizar a vegetação ripícola na recuperação da 

mata ribeirinha e  estabilização das margens das 
ribeiras, associando-as a técnicas de engenharia 
verde;
  ▪ Na instalação de matos nativos deve usar-se uma 

mistura de espécies pioneiras (tojos, giestas, urzes) 
e de espécies clímax  (Quercus robur, Quercus 
suber, Coryllus avellana, Ilex aquifolium, Phillyrea 
latifolia, Myrtus communis, Frangula alnus (Sanguin-
ho), Crataegus monogyna, Laurus nobilis, Prunus 
lusitanica, Pyrus cordata, Viburnum tinus, Ruscus 
aculeatus). A gestão continuada destes matos deve 
privilegiar as espécies de longa duração (espé-
cies clímax). Assim, enquanto nos primeiros anos 
se permite o desenvolvimento livre das pioneiras, à 
medida que as espécies clímax se desenvolvem, as 
primeiras devem ser eliminados progressivamente 
por forma a estimular o desenvolvimento mais rápi-
do das últimas;
  ▪ Não devem ser utilizados, nas áreas adjacentes 

a caminhos, espécimes vegetais com espinhos ou 
outros elementos contundentes, espécies produ-
toras de substâncias tóxicas, espécies que soltem 
folhas, frutos, flores ou substâncias que tornem o 
piso escorregadio, e espécies cujas raízes possam 
danificar o pavimento. (Seção 4.13.3, Anexo, DL , 
de 8 de Agosto /2006);
  ▪ Ao nível dos relvados e prados, utilizar espécies 

resistentes à seca, adaptadas à capacidade de 
carga expetante do espaço verde;
  ▪ Optar quando o uso do espaço o permita, por  

prados de regadio ou de sequeiro, em detrimentos 
dos relvados.

5.4. TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS
  ▪ Previlegiar a utilização de proteção integrada e luta 

biológica no combate a pragas e doenças;
  ▪ Reduzir o uso de pesticidas. 

O revestimento vegetal traduz-se em Planos de 
Plantação e Sementeira, Pormenores de Plantação, 
e peças escritas acessórias.

6. bIODIVERSIDADE

  ▪ O projeto deve promover a proteção de ecoss-
istemas, habitats naturais e manutenção de popu-
lações viáveis de espécies no seu meio natural, de 
acordo com a alínea d), do Art.º 8, da Convenção 
sobre Diversidade Biológica (transposta para a or-
dem jurídica nacional pelo Decreto Lei n.º 21/93, de 
29 de Junho);
  ▪ O projeto deve recuperar e restaurar ecossiste-

mas degradados e promover a recuperação de es-
pécies ameaçadas, mediante, entre outros meios, 
a elaboração e implementação de planos e outras 
estratégias de gestão de acordo com a alínea f), do 
Art.º 8, da Convenção sobre Diversidade Biológica 
(transposta para a ordem jurídica nacional pelo De-
creto Lei n.º 21/93, de 29 de Junho);
  ▪ Proteger e promover os bosques de folhosas. 

Proteger e/ou recuperar cursos de água e matas 
ribeirinhas associadas;
  ▪ Preservar e restaurar as zonas húmidas. As zonas 

húmidas são os ecossistemas com o maior índice 
de biodiversidade;
  ▪ Adotar medidas para a recuperação e regener-

ação de espécies ameaçadas e para a sua rein-
trodução no seu habitat natural em condições ad-
equadas, de acordo com a alínea c), do Art.º 9, da 
Convenção sobre Diversidade Biológica (transposta 
para a ordem jurídica nacional pelo Decreto Lei n.º 
21/93, de 29 de Junho);
  ▪ Privilegiar a utilização de vegetação potenciadora 

da biodiversidade, nomeadamente, vegetação que 
forneça habitat e alimento para espécies animais;
  ▪ Criar faixas não cortadas nas áreas de prado e 

relvado. Estas podem constituir habitat para várias 
espécies  e funcionam como corredor ecológico; 
  ▪ Evitar a ruptura dos ecossistemas causada pelo 

uso excessivo de espécies não autóctones;
  ▪ Promover a heterogeneidade da paisagem, pro-

jetando diferentes tipos de parcelas;
  ▪ Promover a conectividade da paisagem, através 

da manutenção e criação de corredores ecológi-
cos, nomeadamente, sebes, muros, etc;
  ▪ Preservar as áreas agrícolas existentes. As áreas 

agrícolas constituem habitat e/ou alimento para nu-
merosas espécies animais;
  ▪ Promover a policultura em detrimento da mono-

cultura;
  ▪ Promover o modo de produção biológico (agri-

cultura biológica);
  ▪ Privilegiar a utilização de proteção integrada e 
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luta biológica no combate a doenças e pragas de 
forma a reduzir o impacto dos pesticidas na biodi-
versidade;
  ▪ Planear uma iluminação adequada à biodiversi-

dade existente. Muitos animais e plantas têm ritmos 
sazonais e diários que são regulados pela quanti-
dade de luz. Uma iluminação excessiva, especial-
mente no exterior, pode desregular estes padrões 
causando sérios danos a algumas espécies;
  ▪ Prever a colocação de ninhos nos espécimes ar-

bóreas;
  ▪ Promover o desenvolvimento sustentável e am-

bientalmente sadio em áreas adjacentes às áreas 
protegidas a fim de reforçar a proteção dessas 
áreas, de acordo com a alínea e), do Art.º 8, da 
Convenção sobre Diversidade Biológica (transposta 
para a ordem jurídica nacional pelo Decreto Lei n.º 
21/93, de 29 de Junho).

7. MATERIAIS INERTES
 E ESTRUTURAS 

CONSTRUÍDAS

7.1. CONSIDERAÇõES GERAIS
  ▪ Minimizar a área de impermeabilização do solo, 

nomeadamente previligiando a utilização de pavi-
mentos permeáveis e semi permeáveis;
  ▪ Aplicar o conceito “Reduzir, Reutilizar, Reciclar” 

pela ordem expressa. Usar menos materiais, reu-
tilizar material e, finalmente, utilizar material recicla-
do é o caminho sustentável no que diz respeito á 
origem do material;
  ▪  Utilizar materiais reutilizáveis ou recicláveis no que 

diz respeito ao destino do material;
  ▪ Utilizar materiais locais, para uma melhor inte-

gração na paisagem e redução dos custos energé-
ticos de transporte;
  ▪ Utilizar eco materiais: materiais com baixo custo 

energético de extração, produção, transporte e in-
stalação;
  ▪ Utilizar materiais com modo de produção susten-

tável, nomeadamente materiais com rótulo ecológi-
co, definido no Regulamento (CE) N.º 1980/2000, 
de 17 de Julho;
  ▪ Utilizar materiais certificados, ou seja, materiais 

com um certificado comprovativo da sua conformi-
dade com os requisitos especificados pela entidade 
certificadora;
  ▪ Utilizar materiais com grande sequestro de car-

bono. O carbono sequestrado compensa a liber-
tação de gases com efeito de estufa;
  ▪ Eliminar ou minimizar o uso de materiais tóxicos, 

tanto no local da obra, como no processo de fabrico 
ou de eliminação dos materiais;
  ▪ Utilizar energias renováveis;
  ▪ Promover uma gestão sustentável dos resíduos. 

Os resíduos resultantes do processo de construção 
devem ser separados para posterior reaproveita-
mento e reciclagem.

7.2. PAVIMENTOS
  ▪ Adequar a área pavimentada às necessidades do 

espaço, nomeadamente aos fluxos e carga espera-
dos;
  ▪ Pavimentos e outras estruturas construídas de-

vem localizar-se, sempre que possível, nos solos 
de menor fertilidade. Caso tal não seja possível, 
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devem encontrar-se soluções que não destruam a 
fertilidade do solo, nomeadamente pavimentos em 
passadiço de madeira e estruturas leves;
  ▪ Cumprir o Decreto Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto que regulamenta as acessibilidades, nome-
adamente os seguintes princípios:
  ▫ Deve existir uma rede de percursos pedonais 

acessíveis, que proporcionem o acesso seguro e 
confortável, das pessoas com mobilidade condi-
cionada, a todos os pontos relevantes do espaço 
verde, nomeadamente: locais de estadia, equipa-
mentos coletivos, entradas e estacionamento de 
viaturas. (Seção 1.1.1, Anexo, DL 163/2006, de 8 
de Agosto);
  ▫ A rede de percursos pedonais acessíveis deve 

ser contínua e coerente. Caso não seja possível 
cumprir a totalidade das indicações para os per-
cursos pedonais, deve existir sempre pelo menos 
um percurso totalmente acessível. (Seção 1.1.2, 
Anexo, DL 163/2006, de 8 de Agosto);
  ▫ Deve proporcionar-se a legibilidade do espaço, 

através da adocão de elementos e texturas de 
pavimento que forneçam a indicação dos principais 
percursos de atravessamento, nomeadamente às 
pessoas com deficiência da visão. (alínea 2), Seção 
1.8.2 , Anexo, DL 163/2006, de 8 de Agosto).

7.2.1. Tipologias de pavimentos
  ▪ Privilegiar a reutilização de materiais, provenientes 

de demolições, ou reciclados (origem do material).
  ▪ Privilegiar o uso de materiais de pavimentação 

reutilizáveis ou recicláveis (destino do material);
  ▪ Privilegiar o uso de pavimentos tradicionais;
  ▪ Privilegiar o uso de materiais de pavimentação lo-

cais, de modo a reduzir os custos de transporte e 
a conseguir uma melhor integração dos caminhos 
na paisagem;
  ▪ Privilegiar o uso de pavimentos permeáveis ou 

semi permeáveis, de modo a facilitar a drenagem e 
a infiltração de água no solo;
  ▪ Caminhos projetados sobre áreas húmidas e 

sistemas dunares devem ser em passadiço. O es-
paçamento entre tábuas nestes passadiços deve 
permitir a passagem da água e da luz. 

7.3. OUTRAS ESTRUTURAS CONSTRUíDAS
  ▪ Minimizar as estruturas construídas adequando-

as às necessidades do espaço;
  ▪ Privilegiar o uso de materiais de construção usa-

dos, provenientes de demolições, ou reciclados 
(origem do material);
  ▪ Privilegiar o uso de materiais de construção reuti-

lizáveis (destino do material);
  ▪ Privilegiar o uso de estruturas construídas tradicio-

nais, nomeadamente muros em pedra.
  ▪ Privilegiar o uso de materiais de construção lo-

cais, de modo a reduzir os custos de transporte, e 
a conseguir uma melhor integração das estruturas 
na paisagem;
  ▪ As construções debaixo da copa das árvores de-

vem ser evitadas. No entanto, caso isso não seja 
possível, estas construções devem ser extrema-
mente leves, não provocar mudanças na drenagem 
e permeabilidade do terreno, e ser instaladas sem 
fundações ou com a menor intrusão possível no 
solo, de modo a não perturbar a árvore;
  ▪ Estruturas construídas projetadas em zonas húmi-

das devem ser compostas por materiais leves.De-
vem ter fundações com uma implantação pequena 
e pontual, minimizando distúrbios e permitindo o 
movimento de água em torno da estrutura;
  ▪ Sempre que o projeto prever a instalação de ele-

mentos de água, como lagos, tanques, fontes, etc., 
estes devem utilizar pequenas quantidades de água 
e promover a sua recirculação.

As estruturas construídas traduzem-se na Planta de 
Pavimentos e Estruturas Construídas, em Pormeno-
res Construtivos, e peças escritas acessórias.

Patamar 10m - 6% Patamar 5m - 8% Patamar 2m - 10% Patamar 0.83m - 12%

Patamar 10m - 6% Patamar 5m - 8% Patamar 2m - 10% Patamar 0.83m - 12%

Patamar 10m - 6% Patamar 5m - 8% Patamar 2m - 10% Patamar 0.83m - 12%

Patamar 10m - 6% Patamar 5m - 8% Patamar 2m - 10% Patamar 0.83m - 12%
Figura 11.4 - Acessibilidade | rampa 0.83m, 12% inclinação

Figura 11.3 - Acessibilidade | rampa 2m, 10% inclinação

Figura 11.2 - Acessibilidade | rampa 5m, 8% inclinação

Figura 11.1 - Acessibilidade | rampa 10m, 6% inclinação
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7.4. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO
  ▪ O equipamento e mobiliário urbano deve ser de 

alta resistência e durabilidade, com manutenção 
pouco exigente, e apresentar características for-
mais que não ponham em risco a integridade física 
dos utilizadores do espaço verde. Na sua conceção 
deve-se optar por um desenho caracterizado por 
formas planas e constantes, isentas de arestas vi-
vas, elementos pontiagudos ou cortantes e utilizar-
se materiais e processos construtivos resistentes ao 
impacto, combustão e corrosão;
  ▪ O equipamento e mobiliário urbano devem ser 

passíveis de ser utilizados por todos, não contribuin-
do para a exclusão social;
  ▪ Todo o equipamento e mobiliário urbano proposto 

deve apresentar certificado de qualidade, segundo 
as normas europeias, emitido por entidade devida-
mente reconhecida.

7.4.1. Equipamentos
A. Parques Infantis
  ▪ Os parques infantis devem ser projetados de acor-

do com o disposto no Decreto Lei n.º 119/2009, 
de 19 de Maio,  que estabelece as condições de 
segurança a observar na localização, implantação, 
conceção e organização funcional dos espaços de 
jogo e recreio, respetivo equipamento e superfícies 
de impacto. 

B. Zonas Desportivas
  ▪ As Zonas Desportivas não devem estar localiza-

das junto de zonas ambientalmente degradadas, 
zonas de circulação e estacionamento automóvel, 
zonas de carga, descarga e depósito de materiais 
ou de outras zonas potencialmente perigosas. ou m 
áreas onde o ruído dificulte a comunicação e con-
stitua uma fonte de mal-estar.
  ▪ As Zonas Desportivas devem ser acessíveis a 

todos os utilizadores, nomeadamente os que apre-
sentem mobilidade condicionada, devendo também 
facilitar a intervenção de meios de socorro e salva-
mento.
  ▪ Na organização funcional das Zonas Desportivas 

deve ter-se em conta, entre outras:
  ▫ A adequação às necessidades motoras, lúdicas e 

estéticas dos utentes;
  ▫ O equilíbrio na distribuição de equipamentos e 

áreas, designadamente por hierarquização dos 
graus de dificuldade e pela previsão de zonas de 
transição, de modo a permitir a separação natural 
de atividades e a evitar possíveis conflitos.

C. Zonas de Merenda
  ▪ As Zonas de Merenda não devem estar localiza-

das junto de zonas ambientalmente degradadas, 
zonas de carga, descarga e depósito de materiais 
ou de outras zonas potencialmente perigosas. Tam-
bém não devem estar localizadas em áreas onde o 
ruído dificulte a comunicação e constitua uma fonte 
de mal-estar;
  ▪ As Zonas de Merenda devem ser acessíveis a 

todos os utilizadores, nomeadamente os que apre-
sentem mobilidade condicionada, devendo também 
facilitar a intervenção de meios de socorro e salva-
mento; 
  ▪ Acessibilidade a partir das zonas de circulação e 

estacionamento;
  ▪ No desenho das zonas de merenda deve ter-se 

em conta as necessidades funcionais e estéticas 
dos utilizadores, nomeadamente através da escolha 
de mobiliário adequado;
  ▪ Nas zonas de merenda não é permitido fazer fogo 

a não ser nos locais especialmente instalados para 
o efeito; 
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Corredor circulação

1,60m

Figura 12.2 - Parque infantil | corte tipo

Figura 12.1 - Parque Infantil | corredores de circulação
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  ▪ Nas zonas de merenda deve existir sinalética que 
instrua os utilizadores a recolherem o lixo e a trans-
portá-lo para os caixotes do lixo mais próximos. Esta 
sinalética deve incentivar a separação de resíduos;
  ▪ As zonas de merenda devem permitir uma recolha 

fácil do lixo.

7.4.2. Mobiliário Urbano
  ▪ O mobiliário urbano deve ser funcional, resistente 

e adequado às faixas etárias e à população que 
pretende servir;
  ▪ Dentro de cada espaço verde, deve privilegiar-se 

uma uniformização do mobiliário urbano. Esta uni-
formização, para além de conferir um caráter mais 
homogéneo e coerente ao espaço verde, facilita as 
tarefas de manutenção, contribuindo deste modo 
para uma maior sustentabilidade do espaço verde;
  ▪ Na escolha do mobiliário urbano deve sempre 

optar-se pelas tipologias mais adequadas ao caráter 
do local/espaço verde;
  ▪ Todo o mobiliário urbano deve apresentar certifi-

cado de qualidade, segundo as normas europeias, 
emitido por entidade devidamente reconhecida; 
Deve, sempre que possível, privilegiar-se o uso de 
mobiliário urbano usado e/ou reutilizável;
  ▪ Adequar a quantidade de mobiliário urbano às 

necessidades do espaço (número de utilizadores). 
Um excesso de elementos leva a maiores esforços 
de manutenção e a um aumento dos custos de 
aquisição, implantação e manutenção dos mesmos;
  ▪ O mobiliário urbano deve ser instalado prefer-

encialmente em áreas pavimentadas. A sua insta-
lação em zonas verdes reduz a sua durabilidade, 
acarretando também dificuldades na manutenção/
gestão dessas áreas;
  ▪ A implantação de mobiliário urbano não deve difi-

cultar a circulação pedonal, devendo sempre deixar 
um corredor livre mínimo de 1.20m, conforme o es-
pecificado no Decreto Lei da Acessibilidade. (Seção 
4.3, Anexo, DL 163/2006, de 8 de Agosto).

A. Bancos
  ▪ Os bancos a instalar devem, em pelo menos 

metade da quantidade proposta, possuir costas. 

B. Caixotes do Lixo
  ▪ O projeto deve otimizar o número e localização 

dos caixotes do lixo, com vista a uma manutenção 
sustentável. O número de caixotes do lixo deve ser 
minimizado, nomeadamente, através da escolha de 
caixotes com maior capacidade. A distribuição de 
caixotes do lixo não deve ser uniforme por todo o 
espaço verde, optando-se por uma concentração 

dos mesmos, preferencialmente, nas entradas. 
  ▪ Quanto ao tipo de caixote do lixo, deve optar-se 

por uma tipologia com separação de resíduos.

C. Bebedouros
  ▪ Os bebedouros devem ser equipados com tem-

porizador e torneira de segurança instalada em caixa 
fechada, de modo a evitar o desperdício de água. 

7.4.3. Elementos de Iluminação
  ▪ O projeto deve otimizar os níveis de iluminação. 

A quantidade e intensidade de iluminação deve ser 
a necessária. Deve conseguir-se a máxima ilumi-
nação com o mínimo de energia:
  ▫ Usar sensores para evitar desperdício de luz;
  ▫ Usar iluminação de baixa voltagem;
  ▫ Usar iluminação de fibra ótica;
  ▫ Usar iluminação com painéis fotovoltaicos;
  ▫ Planear uma iluminação adequada à biodiversi-

dade existente. Muitos animais e plantas têm ritmos 
sazonais e diários que são regulados pela quanti-
dade de luz, devendo a iluminação nestas áreas 
não ser excessiva.

7.4.4. Sinalética
  ▪ É fundamental existir na envolvente dos espaços 

verdes sinalética de orientação para os mesmos; 
  ▪ Dentro de cada espaço verde deve existir a mes-

ma tipologia de sinalética cujo desenho deve ser 
coerente e global. Esta sinalética deve ser durável, 
robusta, de boa qualidade, inequívoca e facilmente 
inteligível;
  ▪ À entrada do espaço verde deve existir uma placa 

informativa com o nome e horário do espaço verde. 
Esta placa poderá conter ainda outra informação de 
caráter geral considerada pertinente;
  ▪ A sinalética dentro do espaço verde deve ser 

racionalizada, fornecendo aos utilizadores apenas a 
quantidade e qualidade de informação estritamente 
necessária para a sua orientação dentro do mesmo;
  ▪ A sinalética deve ser colocada em locais estra-

tégicos, nomeadamente nas entradas e cruzamen-
tos mais importantes;
  ▪ A sinalética de orientação pode incluir mapas que 

indiquem a localização das áreas mais importantes 
e a localização do utilizador no espaço verde.

Os equipamentos e mobiliário urbano traduzem-se 
usualmente na Planta de Equipamento e Mobiliário 
Urbano, Planta esquemática de Iluminação, Por-
menores Construtivos, e peças escritas acessórias.
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3.2 

CADERNO DE 
BOAS PRÁTICAS DE 

CONSTRUÇÃO
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O Caderno de Boas Práticas de Construção 
(CBPC)  é um documento constituído por medidas 
orientadoras para a construção sustentável de es-
paços verdes sustentáveis. 

Este foi concebido segundo um modelo exaustivo 
podendo ser utilizado para a elaboração de Cad-
ernos de Boas Práticas ou Cadernos de Encar-
gos de construção para qualquer espaço verde, 
através da seleção dos itens aplicáveis, estando 
estes sujeitos a adaptações conforme a especifi-
cidade de cada sítio e especificidades das obras 
a executar.
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1. PRINCIPIOS GERAIS
 DE CONSTRUÇÃO 

SUSTENTÁVEL

Consistem num conjunto de orientações para a 
prática de construção, com objetivo de promover 
modos de construção mais sustentáveis.

1.1. TéCNICAS DE CONSTRUÇÃO
  ▪ A construção de um espaço verde deve ser efetu-

ada usando técnicas de construção sustentáveis, 
de modo a minimizar os impactos sobre os ecos-
sistemas local e global;
  ▪ Os resíduos resultantes do processo de con-

strução devem ser separados para posterior 
reaproveitamento e/ou reciclagem;
  ▪ O abastecimento de água para o processo de 

construção deve ser feito, sempre que possível, a 
partir de recursos locais.

1.2. MATERIAIS A APLICAR
  ▪ Os materiais a empregar na construção devem 

ser de boa qualidade e apresentar as característi-
cas designadas no projeto, salvo alterações devida-
mente aprovadas pela Fiscalização; devem obedec-
er às tolerâncias regulamentares, às normas oficiais 
em vigor e aos documentos de homologação de 
laboratórios oficiais;
  ▪ Sempre que o empreiteiro julgue que os materiais 

fixados no Projeto não sejam os mais aconselháveis 
deverá apresentar uma proposta alternativa;
  ▪ Sempre que o projeto não o preveja, o empreiteiro 

deverá propor a utilização de: 
  ▫ materiais locais, para uma melhor integração na 

paisagem e redução dos custos energéticos de 
transporte:
  ▫ materiais com baixo custo energético de extração, 

produção, transporte e instalação (eco materiais);
  ▫ materiais usados ou reciclados;
  ▫ materiais reutilizáveis ou recicláveis
  ▫ materiais com modo de produção sustentável, 

nomeadamente com rótulo ecológico; 
  ▫ material certificado por uma entidade competente
  ▫ O uso de materiais tóxicos deve ser eliminado ou 

minimizado, tanto no local da obra, como no pro-
cesso de fabrico ou de eliminação dos materiais.

2. INTERVENÇÃO SObRE 
A SITUAÇÃO ExISTENTE

2.1. ÁREAS A PROTEGER
2.1.1. Delimitação de áreas a proteger
  ▪ As áreas a proteger são áreas de acesso condi-

cionado a maquinaria e a pessoal;
  ▪ As áreas a proteger devem estar marcadas em to-

das as peças desenhadas do Projeto de Execução 
e Plantas de Trabalho, e devem ser vedadas em 
obra com vedações temporárias, reutilizáveis ou re-
cicláveis. As vedações devem ser colocadas antes 
do início dos trabalhos, inclusive da limpeza do ter-
reno, e devem manter-se até todos os trabalhos e 
limpezas estarem completos;
  ▪ No caso do projeto de execução, ter demarcado 

um “envelope de construção”, toda a área fora do 
“envelope” deve ser considerada “área a proteger” 
durante a construção.

2.1.2. Solos 
  ▪ Evitar a contaminação do solo pelo uso de sub-

stâncias poluentes e pelo processo de construção;
  ▪ Recuperar eventuais danos, causados pela con-

strução, nos solos, através de técnicas adequadas.

2.1.3. Vegetação
  ▪ Proteger com vedação, toda a vegetação arbórea 

e arbustiva a manter, localizada fora das “áreas a 
proteger” ou dentro do “envelope de construção”. 
Para exemplares arbóreos isolados, o sistema 
radicular, que geralmente corresponde à projeção 
da copa, deve ser incluído na zona de proteção;
  ▪ Na vizinhança desta vegetação não deve existir 

tráfego, estacionamento, armazenamento de mate-
riais, nomeadamente materiais tóxicos, nem arma-
zenamento de solo escavado;
  ▪ A vegetação a manter deve ser regada durante a 

fase de construção com um sistema de rega apro-
priado, se assim houver necessidade.

Figura 13 - Áreas a proteger | árvores isoladas / grupo
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2.1.4. Sistema hídrico
  ▪ Impedir quaisquer escoamentos provocados pela 

construção de atingir águas subterrâneas e águas 
superficiais, particularmente, as zonas húmidas. No 
caso de tal não ser possível ou existir esse risco, 
prever a filtragem dos escoamentos através de pro-
cessos adequados;
  ▪ Evitar o atravessamento de linhas de água ou 

zonas húmidas durante a fase de construção. Se 
tal não for possível deve ser construído um acesso 
temporário de forma a minimizar os danos;
  ▪ Recuperar eventuais danos, causados pela con-

strução, no sistema hídrico local, o que inclui a re-
plantação ou recuperação da mata ribeirinha.

2.1.5. Património Cultural 
  ▪ Demarcar uma Zona de Proteção de 50m con-

tada a partir dos seus limites externos do património 
cultural classificado ou em vias de classificação. 
Caso se aplique, demarcar a Zona de Proteção Es-
pecial, fixada por portaria do órgão competente da 
Administração Central;
  ▪ Na envolvente de jardins históricos devem ser 

evitadas todas as alterações ao ambiente físico 
que coloquem em risco o seu equilíbrio ecológico, 
nomeadamente, acessos, parques de estaciona-
mento, vedações e estaleiros.

2.2. ÁREA DE ESTALEIRO E MAQUINARIA
2.2.1. Área de estaleiro
  ▪ A área de estaleiro deve ser reduzida ao mínimo 

para diminuir o impacto sobre o local de interven-
ção:
  ▫ O estaleiro deve ser implantado numa área des-

tinada a ser pavimentada. No caso de tal não ser 
possível, a área de implantação do estaleiro deve 
ser restaurada e replantada após o final das obras:
  ▫ A localização do estaleiro deve minimizar o per-

curso efetuado pela maquinaria, reduzindo a com-
patação do solo e aumentando a eficiência ener-
gética;
  ▫ Os acessos ao estaleiro devem coincidir, sem-

pre que possível, com caminhos existentes ou 
propostos. No caso excepcional de ser necessário 
construir acessos temporários ao estaleiro, a área 
utilizada deve ser restaurada e replantada no final 
das obras;
  ▫ O estaleiro deve estar afastado de árvores e de 

outra vegetação importante;
  ▫ O estaleiro a implantar, em conformidade com o 

tipo de obra a executar, deverá obedecer às legis-
lação em vigor. 

2.2.2. Maquinaria
  ▪ O tamanho e potência da maquinaria utilizada na 

construção devem ser adequados ao local da obra 
e ao trabalho a executar:
  ▫ As máquinas devem ser o mais ligeiras possível 

de modo a minimizar a compatação do solo e a di-
mensão dos acessos.
  ▫ A maquinaria a utilizar deve provocar o mínimo de 

poluição sonora possível.

2.3. INTERVENÇÃO SOBRE OS
 ELEMENTOS EXISTENTES
2.3.1. Solos 
  ▪ Proceder à decapagem da camada superior do 

solo (terra viva) nas áreas de construção (ou dentro 
do “envelope de construção”), numa profundidade 
variável de acordo com o tipo de solo. A deca-
pagem pode ir até 1m de profundidade, nos ter-
renos que tenham tido de uso agrícola;
  ▪ O aproveitamento das terras existentes no local 

deve ser feito de acordo com as suas característi-
cas, rejeitando as que forem impróprias para plan-
tações e sementeiras, mas corrigindo, orgânica-
mente, sempre que necessário as que forem 
aproveitáveis;
  ▪ A terra viva, sendo um recurso natural precioso, 

deve ser armazenada em pargas para posterior utili-
zação nas zonas de revestimento vegetal:
  ▫ A zona escolhida para a instalação das pargas 

deve ser uma zona não afetada peças frentes de 
obra, e previamente limpa bem drenada;
  ▫ As pargas devem ser compridas e estreitas de 

modo a não serem calcadas por veículos em movi-
mento. O cimo da parga deve ser ligeiramente con-
vexo para permitir a boa infiltração da água.
  ▫ Após deposição, as pargas devem ser semea-

das com uma mistura de leguminosas e gramíneas 
de modo a manter a sua fertilidade e a minorar os 
riscos de erosão.

2.3.2. Vegetação
A. Abates
  ▪ A remoção de árvores deve ser uma das primei-

ras tarefas de construção a executar. Deve ser feita 
simultaneamente com a vedação das áreas prote-
gidas:
  ▫ Remover apenas as árvores doentes ou no final 

do seu ciclo de vida, e os espécimes infestantes, 
respeitando o indicado no Plano de Intervenção so-
bre os elementos existentes.
  ▫ Os exemplares arbóreos de menor dimensão po-

dem ser abatidos por meio de arranque mecânico. 
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Nos exemplares de maior dimensão deve proceder-
se a uma desramação, destronca e corte de troços 
por meio de motosserra. Em situações com mais 
condicionantes deve ser contemplada a desmonta-
gem da árvore, sendo descidas as várias partes da 
árvore com o auxílio de cordas. 

B. Transplantes
  ▪ A operação de transplante, incluindo todos os tra-

balhos preparatórios e pós-transplante devem ser 
efetuados pelos métodos que ofereçam a melhor 
garantia de sucesso:
  ▫ Deve ser respeitado o período de repouso veg-

etativo das plantas. O material a transplantar deve 
ser preparado previamente, de preferência, no final 
do Inverno anterior.
  ▫ Os espécimes arbóreos devem ficar colocados 

com a mesma orientação que tinham no local origi-
nal. Imediatamente após o transplante deve-se pro-
ceder a uma rega abundante.
  ▫ Esta operação deverá ser efetuado por técnicos 

arboricultores.
  ▫ Deve ser feito um registo gráfico da vegetação 

conservada, transplantada e eliminada. (Carta de 
intervenção sobre a vegetação).

2.3.3. Água
  ▪ Conservar o sistema hídrico natural e as zonas 

húmidas existentes, evitando a sua perturbação 
pelo processo de construção;
  ▪ Deve ser prestada especial atenção aos possíveis 

impactos da construção sobre as águas subter-
râneas e sobre o sistema de drenagem natural;
  ▪ Recuperar eventuais danos, causados pela con-

strução, no sistema hídrico local.

2.3.4. Estruturas Construídas
A. Demolições
  ▪ A demolição de pavimentos e/ou estruturas con-

struídas deve garantir a separação dos diferentes 
tipos de materiais que integram a construção;
  ▪ Deve, sempre que possível, proceder-se à reuti-

lização dos materiais demolidos, preferencialmente 
na construções do espaço verde em questão;
  ▪ No caso do material demolido ser não reutilizável, 

deve ser efetuada a sua separação com vista à re-
ciclagem, e posterior transporte à Central de Trata-
mento mais próxima.
 

3. SOLO

3.1. LIMPEzA E DESMATAÇÃO DO TERRENO
  ▪ Todos os lixos e entulhos existentes no envelope 

de construção devem ser limpos e removidos para 
fora deste, não podendo, em caso algum, ser colo-
cados em profundidade na área de intervenção:
  ▫ Deve garantir-se a separação dos diferentes ti-

pos de materiais e a sua posterior reciclagem ou 
reaproveitamento para compostagem. 
  ▫ No caso de o Projeto prever o desenraizamento 

de alguns exemplares vegetais, este deve ser su-
ficientemente profundo para garantir a completa 
extinção das plantas, e evitar que voltem a crescer.

3.2. MODELAÇÃO DO TERRENO
3.2.1. Considerações gerais
  ▪ A modelação do terreno compreende todos os 

trabalhos de escavação, aterro, carga, transporte e 
descarga dos respetivos produtos e os nivelamen-
tos necessários à regularização das superfícies em 
harmonia com as cotas de projeto e com as cotas 
existentes;
  ▪ A modelação do terreno deve ter em conta o sis-

tema de drenagem superficial dos terrenos margi-
nais, bem como as cotas de soleira dos edifícios, 
passeios e zonas verdes com vegetação a preser-
var cujas cotas não podem ser alteradas;
  ▪ Todas as superfícies planas devem ser modela-

das de modo a ficarem com uma inclinação entre 
1.5% a 2% para permitir o escorrimento superficial 
das águas pluviais; 
  ▪ A modelação transversal e longitudinal dos ta-

ludes deve seguir o perfil tipo em “S” ou “pescoço 
de cavalo”;
  ▪ A superfície das zonas sujeitas a aterros e a es-

cavações com inclinações acentuadas deve apre-
sentar grau de rugosidade necessário para permitir 
uma boa aderência à camada de terra viva de 
cobertura e não apresentar indícios de erosão su-
perficial;
  ▪ A colocação do material de aterro deve ser ini-

ciada nos pontos mais baixos, por camadas hori-
zontais ou ligeiramente inclinadas para fora, ficando 
o material de pior qualidade na parte inferior, melho-
rando sucessivamente até que na parte superior se 
empregue aquele de melhores características.

3.2.2. Modelação na área de proteção das zonas verdes
  ▪ A modelação do terreno não deve nunca alterar 

as cotas do terreno fora do “envelope de con-
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strução“, nem nas área de proteção das zonas 
verdes com vegetação a preservar, dentro da área 
de construção; 
  ▪ Assim, as zonas onde se prevê a preservação 

da vegetação existente, nomeadamente árvores de 
grande e médio porte, deverão ser sujeitas apenas 
a uma regularização e nivelamento muito suave do 
terreno, não podendo realizar-se movimentos de 
terra que alterem as cotas do terreno existente na 
envolvente das árvores, isto porque o aterro ou es-
cavação na envolvente das árvores existentes pode 
colocar em risco a sobrevivência destas árvores, 
cuja preservação é importante.

4. ÁGUA

4.1. REGA: ABASTECIMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
  ▪ A rede de rega será instalada de acordo com o 

projeto embora sujeita às correções necessárias 
durante o desenvolvimento dos trabalhos, para mel-
hor adaptação ao terreno;
  ▪ Todos os materiais a utilizar para instalação do 

Sistema de rega, devem ser do tipo definido em 
projecto. Contudo deve propor-se a utilização de 
aparelhos de rega antivandalismo, sempre que os 
mesmos não estejam previstos;
  ▪ Para maior facilidade e menores custos em poste-

riores trabalhos de manutenção as tubagens devem 
ser colocadas, sempre que possível, em calhas 
técnicas situadas em zonas construídas. Na impos-
sibilidade de instalação em calhas técnicas, as tu-
bagens devem ser colocadas em zonas de terra ou 
zonas pavimentadas com saibro, gravilha ou areão, 
evitando-se a sua instalação sob pavimentos fixos 
e edifícios. Deve ser colocado o maior número de 
tubagens numa mesma vala;
  ▪ As superfícies das tampas de aspersores, pul-

verizadores, bocas de rega, etc., devem ficar à cota 
definitiva do terreno e em volta de cada um deve 
ser colocado um anel de brita para drenagem da 
caixa de proteção. Todos estes elementos de rega 
devem, no fim da obra, ser ajustados de modo a 
garantirem a geometria de rega projetada (alcance, 
altura do jacto, caudal e orientação dos bicos);
  ▪ Sempre que necessário devem ser instaladas vál-

vulas de corte e módulos redutores de pressão para 
otimizar o funcionamento da rede de rega e ajustá-la 
às características das pressões em presença. Estes 
elementos devem ser perfeitamente compatíveis 
entre si e ficar bem ajustados de modo a garantirem 
o desempenho para o qual foram previstos, e evi-
tarem assim desperdício de água.
  ▪ Sempre que se aplique, deve ser instalado um 

contador para contabilizar os gastos de água a par-
tir da rede de abastecimento. Este trabalho deve ser 
realizado com todo o rigor de modo a garantir que 
não haja fugas de água nas ligações.
  ▪ A água de abastecimento para rega deve ser 

proveniente de recursos hídricos locais após aval-
iação da sua salubridade.

Figura 16.2 - Implantação de aspersores

Figura 16.1 - Valas para tubagem de rega

Figura 15 -Modelação em “pescoço de cavalo”;

Figura 14 - Aterro de solos por camadas 
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5. VEGETAÇÃO

5.1. MOBILIzAÇÃO DO TERRENO
  ▪ Antes do início das plantações e caso o terreno 

esteja compatado, deve-se  efetuar  uma mobili-
zação superficial de modo a eliminar os efeitos da 
compatação eventualmente produzida durante a 
obra;
  ▪ A mobilização do terreno deve ser efetuada em 

curva de nível, para minimizar os riscos de erosão 
do solo, e maximizar as taxas de retenção e infil-
tração da água;
  ▪ Devem privilegiar-se mobilizações superficiais e 

descontínuas que não provoquem uma alteração 
significativa da disposição dos horizontes do solo, 
uma vez que, quanto mais intensas e profundas 
forem as operações, maior será a deterioração das 
características físicas e químicas do solo a médio 
prazo;
  ▪ A mobilização em áreas sensíveis, como áreas 

adjacentes a linhas de água, e áreas sob a copa de 
árvores existentes, deve ser evitada. Nos casos em 
que a mobilização não possa ser evitada, esta deve 
ser mínima, localizada e ser realizada manualmente 
para evitar a compatação do solo e consequentes 
alterações no sistema.

5.2. FERTILIzAÇÃO
  ▪ A fertilização não deve ser homogénea em toda 

a área, mas variável, de acordo com a fertilidade 
do solo existente e as necessidades da vegetação;
  ▪ A fertilização deve ser feita, preferencialmente, 

com fertilizantes orgânicos;
  ▪ A fertilização deve ser feita com compostos de 

vegetação similar àquela que está a ser implantada. 
Isto irá auxiliar o processo de fertilização com se-
mentes e microrganismos apropriados;
  ▪ O composto nunca deve ser importado de locais 

muito diferentes daquele onde irá ser aplicado.

5.3. PLANTAÇõES E SEMENTEIRAS
  ▪ Numa perspetiva ecológica e económica, as 

plantações devem  efetuar -se preferencialmente no 
Outono-Inverno, quando as plantas de folha caduca 
se encontram despidas;
  ▪ A abertura de covas para a plantação de árvores 

e arbustos deve estar de acordo com o tamanho do 
torrão de cada espécie, e deve-se evitar a utilização 
de maquinaria pesada, para esse efeito.
  ▪ Quando se  efetuar  a plantação propriamente dita 

deve ter-se o cuidado de deixar a parte superior do 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

despedrega plantação regularização final sementeira

despedrega plantação regularização final sementeira

Figura 19.2 - Regularização final terreno > sementeira

Figura 19.1 - Despedrega geral > plantação árvores e 
arbustos

Figura 18 - Época ideal de plantação

Figura 17.2 - Tutoragem 45º > Plantação em caldeira

Figura 17.1 - proteção de tronco > tutoragem dupla
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Figura 19.6 - Manutenção 

Figura 19.5 - Sementeira

Figura 19.4 - Plantação de árvores e regularização final do 
terreno

Figura 19.3 - Despedrega geral 

torrão ou do colo das plantas (conforme o caso), à 
superfície do terreno de modo a evitar problemas de 
asfixia radicular;
  ▪ Imediatamente após a plantação deverá  efetuar 

-se a primeira rega, para melhor compatação e ad-
erência da terra à raiz da planta;
  ▪ Sempre que o desenvolvimento da planta o jus-

tifique, deverão ser aplicados tutores e feitas as 
respetivas amarrações com cintas de borracha de 
modo a não ferir a planta;
  ▪ Depois da plantação das árvores, arbustos e tre-

padeiras, deve ser feita uma regularização definitiva 
do terreno com ancinho. No caso de o terreno se 
encontrar muito compatado deverá ter lugar uma 
mobilização superficial antes da ancinhagem;  
  ▪ As sementeiras definitivas em locais sem rede de 

rega poderão ser feitas de Setembro a Abril, inclu-
sive. No entanto, o período mais favorável é o de 
Setembro a Dezembro, fazendo-se o revestimento 
do terreno antes do aparecimento do período mais 
chuvoso do ano, que poderá provocar maiores da-
nos;
  ▪ Sempre que o acabamento dos taludes, em 

termos de terraplanagem, ficar concluído fora do 
período de Setembro a Dezembro, estes devem ser 
protegidos provisoriamente contra a erosão hídrica 
e eólica com uma sementeira provisória;
  ▪ As sementeiras devem ser realizadas depois de 

todas as plantações, de modo a evitar o pisoteio.
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6. bIODIVERSIDADE

  ▪ Ao nível do processo de construção, todos os 
elementos que sejam a preservar, ou que se veri-
fiquem que constituam abrigo para a animais, de-
vem ser preservados;
  ▪ Preservar a vegetação existente e indicada pelo 

projeto a proteger;
  ▪ Não remover árvores mortas ou touças, desde 

que estas não constituam um problema fitossani-
tário ou um perigo para os utilizadores dos parques. 
As árvores mortas e touças constituem habitats 
para muitas espécies, e a sua decomposição con-
tribui para a fertilidade do solo;
  ▪ As áreas indicadas como a proteger, fora do “en-

velope de construção” devem ser salvaguardadas 
de qualquer intervenção no sentido de minimizar os 
efeitos na fauna e flora do espaço verde;
  ▪ Promover a preservação de ecossistemas e habi-

tats existentes em espaços verdes, através de me-
didas adequadas  ao efeito.

7. MATERIAIS INERTES
 E ESTRUTURAS 

CONTRUIDAS

7.1. ESTRUTURAS CONSTRUIDAS
  ▪ A construção de pavimentos e outras estruturas 

construídas deve ser executada com toda a solidez 
e perfeição e de acordo com as melhores regras 
da arte de construir. Entre diversos processos de 
construção, que porventura possam ser aplicados, 
deve ser sempre escolhido o método que for mais 
sustentável, e que conduza a menores custos am-
bientais e maior garantia de duração e acabamento;
  ▪ Todos os materiais necessários à execução dos 

pavimentos e outras estruturas construídas nome-
adamente os materiais para os quais existam já es-
pecificações oficiais, devem apresentar certificado 
de qualidade, segundo as normas europeias, emiti-
do por entidade devidamente reconhecida;
  ▪  Quando os materiais forem escolhidos ou sub-

stituídos em obra devem privilegiar-se:
  ▫ materiais locais, para uma melhor integração na 

paisagem e redução dos custos energéticos de 
transporte;
  ▫ materiais com baixo custo energético de extração, 

produção, transporte e instalação (eco-materiais);
  ▫ materiais usados ou reciclados;
  ▫ material reutilizável ou reciclável;
  ▫ materiais com modo de produção sustentável, 

nomeadamente com rótulo ecológico; 
  ▫ materiais certificados por uma entidade compe-

tente.

7.2. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO
  ▪ Os equipamentos e mobiliário urbano devem ser 

instalados de acordo com as especificações do for-
necedor;
  ▪ A sua implantação deve cumprir o regulamento 

das acessibilidades, nomeadamente no que diz re-
speito à largura livre de circulação dos caminhos, e 
às dimensões mínimas admitiveis;
  ▪ Todo o mobiliário urbano deve apresentar certifi-

cado de qualidade, segundo as normas europeias, 
emitido por entidade devidamente reconhecida.
 





3.3 

CADERNO DE 
BOAS PRÁTICAS DE 

maNUTENÇÃO



O Caderno de Boas Práticas de Manutenção 
(CBPM) é um documento constituído por medidas 
orientadoras para a manutenção sustentável de 
espaços verdes. 

Este foi concebido segundo um modelo exaustivo 
podendo ser utilizado para a elaboração de Cad-
ernos de Boas Práticas ou Cadernos de Encar-
gos de Manutenção para qualquer espaço verde, 
através da seleção dos itens aplicáveis, estando 
sujeitos a adaptações conforme a especificidade 
de cada sítio.
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1. PRINCIPIOS GERAIS 
DE MANUTENÇÃO 

SUSTENTÁVEL

1.1. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO
  ▪ A Manutenção pode ser feita pela entidade pro-

prietária do espaço verde (manutenção interna), ou 
ser feita por uma entidade exterior (manutenção em 
outsourcing). Em qualquer dos casos, é necessária 
a existência de um plano de manutenção claro e 
exaustivo;
  ▪ A manutenção do espaço verde deve ser verifi-

cada por um técnico ou equipa técnica especiali-
zada (Fiscalização). A existência de Fiscalização é 
especialmente importante quando a manutenção é 
feita em outsourcing.

1.2. PLANO DE MANUTENÇÃO
  ▪ O plano de manutenção pode ser composto pe-

las seguintes peças desenhadas e escritas: Planta 
de Manutenção, figuras e perfis indicativos da ima-
gem pretendida para o parque, Planta da Geome-
tria de Rega, Memória Descritiva de Manutenção e 
Caderno de Encargos de Manutenção. Pode ser 
acompanhado por peças de projeto que instruam a 
Manutenção, nomeadamente Planta de Rega, Pla-
nos de Plantação, Planos de Pavimentos e Estru-
turas Construídas e Planta de Equipamento;
  ▪ O plano de manutenção deve incluir a manuten-

ção da vegetação, elementos de água, estruturas 
construídas, equipamentos e mobiliário urbano, 
património cultural, áreas degradadas, além de op-
erações complementares, nas quais se incluem to-
das as práticas que permitam definir e realizar uma 
manutenção em boas condições;
  ▪ O plano de manutenção deve contemplar práticas 

de manutenção conducentes à sustentabilidade e 
eventual certificação do espaço verde; 
  ▪ Os trabalhos de manutenção variam consoante a 

tipologia de cada área, devendo ser estabelecidos pa-
drões de manutenção adaptados às necessidades de 
cada tipologia – manutenção diferencial e adaptável;
  ▪ Deve ser quantificado o trabalho de manutenção 

necessário e proceder à elaboração de mapas e 
calendarização de trabalhos;
  ▪ Devem ser estabelecidas prioridades para os tra-

balhos de manutenção de maneira a enfrentar even-
tuais cortes orçamentais ou de mão-de-obra;

  ▪ O plano de manutenção deve ser revisto anual-
mente, para o adaptar a eventuais mudanças de 
uso do solo ou da tipologia/caráter do espaço verde 
ou de áreas deste.

1.3. MAQUINARIA
  ▪ Deve ser privilegiado o uso de maquinaria leve por 

forma a minimizar os danos provocados pela maqui-
naria de manutenção, nomeadamente compatação 
e contaminação do solo, poluição atmosférica, po-
luição sonora e danos na vegetação.

limpeza de caminho em saibro 

árvores em crescimento livre

estrato arbustivo em crescimento livre

Prado florido em crescimento semi-livre

Relvado cortado

limpeza de caminho em saibro 

árvores em crescimento livre

estrato arbustivo em crescimento livre

Prado florido em crescimento semi-livre

Relvado cortado

Figura 20 -Exemplo de plano indicativo de opções de 
manutenção 
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2. LIMPEzA DE ÁREAS 
PAVIMENTADAS E 
ESPAÇOS VERDES

2.1. CONSIDERAÇõES GERAIS
  ▪ Devem ser definidas áreas prioritárias para a op-

eração de limpeza, de modo a cumprir os objetivos 
estabelecidos;
  ▪ As zonas pavimentadas devem ser mantidas lim-

pas, de acordo com as tipologias de pavimentos e 
o estabelecido em projeto;
  ▪ O espaço verde deve ser mantido sem resíduos 

exógenos ao mesmo;
  ▪ Os resíduos vegetais, nomeadamente troncos, 

folhas e flores caídas, devem ser retirados com uma 
periodicidade determinada em função dos objetivos 
estéticos, funcionais e de segurança estabelecidos 
para o espaço verde.  

2.2. LIMPEzA DE ÁREAS PAVIMENTADAS
 E CAIXOTES DO LIXO
  ▪ A varredura das áreas pavimentadas deve re-

alizar-se regularmente, garantindo que estas este-
jam sempre livres de resíduos exógenos ao espaço 
verde. Estes resíduos devem ser imediatamente 
recolhidos e tratados de acordo com o estipulado 
na Gestão de Resíduos;
  ▪ A varredura de resíduos vegetais dos pavimentos 

deve ser feita de modo a cumprir os objetivos esté-
ticos estabelecidos em Projeto. De um modo geral, 
devem ser retirados os resíduos vegetais sempre 
que estes ponham em risco a funcionalidade do 
pavimento e a segurança dos utilizadores do es-
paço verde;
  ▪ Sempre que a varredura seja insuficiente para 

manter devidamente limpas as áreas pavimentadas 
dever-se-á proceder à sua lavagem com águas bru-
tas ou eventualmente com águas provenientes de 
outros usos, desde que não contaminadas;
  ▪ Os caixotes do lixo com ou sem separação de 

resíduos devem ser vigiados, de preferência dia-
riamente, devendo os resíduos ser retirados sem-
pre que necessário e tratados de acordo com o 
estipulado na gestão de resíduos. A periodicidade 
de esvaziamento varia com o tipo e capacidade de 
caixote do lixo e com os resíduos aí depositados;
  ▪ Proceder à implantação gradual de caixotes do 

lixo com separação de resíduos. 

2.3. LIMPEzA DE PRADOS E RELVADOS
  ▪ A limpeza dos resíduos inorgânicos deve ser feita 

com a frequência necessária para manter relvados 
e prados livres de resíduos exógenos ao espaço 
verde;
  ▪ A limpeza de resíduos vegetais deve ser feita com 

uma frequência determinada em função dos obje-
tivos estéticos, funcionais e de segurança estabel-
ecidos para o espaço verde;  
  ▪ Os objetivos estéticos poderão ditar a retirada 

regular dos resíduos vegetais caídos, nomeada-
mente das folhas, quando se pretende manter 
relvados e prados sempre limpos. Pelo contrário, 
quando os objetivos estéticos ditarem a permanên-
cia de resíduos vegetais, nomeadamente folhas e 
flores, sobre o solo, estes devem ser apenas re-
tirados quando a sua presença impedir o bom 
funcionamento de relvados e prados, e/ou colocar 
problemas de segurança para os utilizadores do es-
paço verde. 

2.4. LIMPEzA DE zONAS ARBUSTIVO-hERBÁCEAS
  ▪ A limpeza dos resíduos inorgânicos deve ser feita 

com a frequência necessária para manter as zonas 
arbustivas limpas. Esta limpeza deve preferencial-
mente ser feita através da utilização de pinças;
  ▪ A limpeza de resíduos vegetais deve ser feita com 

uma frequência determinada em função dos obje-
tivos estéticos, funcionais e ecológicos estabeleci-
dos para o espaço verde.  

2.5. LIMPEzA DE MATAS
  ▪ A limpeza dos resíduos inorgânicos deve ser feita 

com a frequência necessária para manter as zonas 
de mata livres de resíduos exógenos ao espaço 
verde. Esta limpeza deve preferencialmente ser feita 
através da utilização de pinças. 

2.6. GESTÃO DE RESíDUOS
  ▪ Os resíduos resultantes das operações de limpeza 

dos espaços verdes devem ser separados e objeto 
de tratamento diferenciado. Os resíduos sólidos de-
vem ser separados de acordo com as tipologias em 
vigor e transportados à Central de Tratamento de 
Lixos mais próxima;
  ▪ Reaproveitamento dos desperdícios vegetais;
  ▪ Os desperdícios vegetais resultantes de ações 

de manutenção como a poda ou o corte de relva/
prado devem ser reaproveitados procedendo-se à 
sua compostagem ou transformação em mulch ou 
estilha. Sempre que possível esta reconversão deve 
ser feita no espaço verde;
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  ▪ Implantação de Central de Compostagem:
  ▫ Proceder, sempre que possível, à implantação de 

uma central de compostagem no espaço verde, de 
modo a reutilizar os resíduos orgânicos provenientes 
das operações de manutenção, e promovendo 
deste modo a sustentabilidade;
  ▫ Não devem ser integradas, no processo de 

compostagem, as plantas infetadas por pragas ou 
doenças;
  ▫ Não devem ser integradas, no processo de com-

postagem, as infestantes de modo a não afetar 
negativamente a qualidade sanitária do composto. 

3. SOLO

3.1. OTIMIzAR A FERTILIzAÇÃO DO SOLO
  ▪ A operação de fertilização do solo deve ser ad-

equada às necessidades do uso do solo previsto. 
Uma sobre fertilização, para além de ser energet-
icamente ineficiente, pode ter um impacto negativo 
sobre os ecossistemas.

3.2. PRESERVAR A CAMADA SUPERIOR 
DO SOLO (TERRA VIVA)
  ▪ Decapagem da camada superior do solo (terra 

viva) e posterior armazenamento em pargas, nas 
áreas dentro do “envelope de construção”;
  ▪ Proteção do solo nas áreas fora do “envelope de 

construção”;
  ▪ Sempre que for necessário adquirir terra para 

completar os trabalhos de modelação, esta deve 
ser proveniente da região, deve ser saudável, e não 
deve conter elementos estranhos e indesejados;
  ▪ A fertilização deve ser adequada às necessidades 

do solo e da vegetação. É desaconselhável o uso 
de fertilizantes químicos. A fertilização deve recorrer 
preferencialmente a fertilizantes orgânicos, sempre 
que possível provenientes do reaproveitamento e 
tratamento de recursos locais. 

4. ÁGUA

4.1. REGA
  ▪ A monitorização do sistema de rega é essencial 

para promover a redução dos consumos de água.

4.1.1. Abastecimento de água para rega
  ▪ A rega deve ser feita a partir de recursos hídricos 

locais, nomeadamente linhas de água, águas plu-
viais, poços e furos. Apenas em casos de impossi-
bilidade total de utilização deste recursos, deve ser 
considerada a utilização de água da rede pública;
  ▪ As águas pluviais devem sempre ser recolhidas 

e armazenadas, nomeadamente, para efeitos de 
rega;
  ▪ Quando a qualidade dos recursos hídricos locais 

não permitir o seu uso imediato para rega devem 
ser construídos sistemas de tratamento de águas 
nomeadamente mini-etars ou fito-etars.

4.1.2. Plano de Rega
  ▪ A dotação de rega deve ser adequada às ne-

cessidades das diferentes tipologias de vegetação 
evitando uma rega excessiva ou deficitária (Rega 
diferencial). A rega deve cumprir um programa anual 
calculado segundo as condições edafoclimáticas e 
as necessidades da vegetação;
  ▪ O mesmo setor de rega não deve regar diferentes 

tipologias de vegetação, devido às diferentes ne-
cessidades hídricas conduzirem a um desperdício 
de água;
  ▪ A rede de rega deve contemplar a instalação de 

manómetros, pluviómetros e sensores de humidade 
por forma a adaptar a rega às condições atmosféri-
cas, evitando-se assim desperdícios de água;
  ▪ Salvo situações excepcionais, a rega automática 

deve ocorrer durante o período noturno;
  ▪ Paralelamente ao sistema de rega automático 

deve existir uma rede de bocas de rega que permi-
tam a rega manual, à mangueira, em caso de avaria 
do sistema automático.

4.1.3. Manutenção do Sistema de Rega
  ▪ Regularmente e sempre que necessário, deve 

ser verificado o sistema de rega, nomeadamente 
a operacionalidade do sistema, o sistema de bom-
bagem, a programação dos controladores de rega, 
carga das pilhas, afinação e regulação de asper-
sores e pulverizadores e eventuais roturas na tu-
bagem. 
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Tipo de Vegetação Tipologia de Rega

Matas de Autóctones 
Matas Ripícolas
Matas de Infestantes

  ▫ Não regadas. 
  ▫ Rega de emergência em períodos de défice hídrico extremo.

Bosquete 
Árvores de Pontuação

  ▫ Não regados ou rega localizada dependendo do tipo de vege-
tação utilizada. 
  ▫ Rega de instalação durante os primeiros 2 anos.
  ▫ Rega de emergência em períodos de défice hídrico extremo.

Árvores em caldeira   ▫ Rega manual.
  ▫ Rega de instalação durante os primeiros 2 a 3 anos.

Matos Nativos   ▫ Não regados.
  ▫ Rega de emergência em períodos de défice hídrico extremo.

Estrato arbustivo ornamental   ▫ Não regados ou rega localizada dependendo do tipo de vege-
tação utilizada. 
  ▫ Rega de instalação durante os primeiros 2 anos.
  ▫ Rega de emergência em períodos de défice hídrico extremo.

Estrato herbáceo de  plantas  
anuais

  ▫ Rega automática por pulverização ou rega localizada

Estrato herbáceo de plantas bi-
anuais ou vivazes

  ▫ Rega automática por aspersão/pulverização ou rega localizada, 
dependendo do tipo de vegetação utilizada.

Prado de Sequeiro   ▫ Não regados. 
  ▫ Rega de emergência em períodos de défice hídrico extremo.

Prado de Regadio   ▫ Rega automática por aspersão.
  ▫ Rega estival, de acordo com o Plano de Rega.
  ▫ Rega no Inverno apenas em casos excepcionais de ocorrência 

de geada forte.

Relvado   ▫ Rega automática por aspersão.
  ▫ Rega estival, de acordo com o Plano de Rega. 
  ▫ Rega no Inverno em caso de ocorrência de geada forte e sempre 

que as condições de humidade do solo o exijam de modo a manter 
a capacidade de carga necessária.

4.2. ELEMENTOS DE ÁGUA
4.2.1. Elementos de Água Naturais (linhas de água, lagos, 
bacias de retenção e zonas húmidas)
  ▪ A qualidade dos elementos de água naturais, 

deve ser garantida. A manutenção deve incluir 
verificação periódica do estado da água, reparação 
periódica das margens sujeitas a erosão, limpeza 
regular de lixos e algas acumulados e manutenção 
da vegetação associada incluindo a eliminação con-
trolada de infestantes. Caso a qualidade da água 
apresente riscos para a saúde pública deve ser 
colocada indicação ao público;

  ▪ Deve ser equacionada, sempre que possível, a 
renaturalização dos cursos de água artificializados, 
nomeadamente, através da reconstrução das mar-
gens e da mata ribeirinha;  
  ▪ Sempre que exista no espaço verde um elemento 

de água natural que ofereça problemas de seguran-
ça para os utilizadores, este deve ser devidamente 
vedado para minimizar o risco de acidente. Deve 
ser equacionada, sempre que possível, a recuper-
ação deste elemento de água, por forma a integrá-lo 
harmoniosamente no espaço verde e a eliminar os 
riscos.

4.1.4. Tipologias de rega

Quadro II - tipologias de rega por estratos de vegetação
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4.2.2. Elementos de Água Artificiais (lagos, tanques, 
fontes e chafarizes)
  ▪ A qualidade da água e dos materiais de con-

strução dos elementos de água artificiais deve ser 
garantida. A manutenção deve incluir verificação 
periódica do seu estado, esvaziamento regular e 
limpeza regular de lixos e algas acumulados, verifi-
cação dos sistemas de válvulas de admissão e cap-
tação de água e eventuais fugas. Caso a qualidade 
da água apresente riscos para a saúde pública deve 
ser colocada indicação ao público;
  ▪ O abastecimento de água a lagos, tanques, 

fontes e chafarizes deve ser feito a partir de recur-
sos hídricos locais, nomeadamente linhas de água, 
águas pluviais, poços e furos. Apenas em casos de 
impossibilidade total de utilização destes recursos, 
deve ser considerada a utilização de água da rede 
pública. Deve existir junto ao elemento de água artifi-
cial informação acerca da qualidade da água;
  ▪ Sempre que um elemento de água artificial se en-

contre danificado, este deve ser eliminado ou recu-
perado, por forma a não constituir um elemento de 
desvalorização do espaço verde e/ou constituir um 
risco para os seus utilizadores.

4.3. SISTEMA DE DRENAGEM
  ▪ Proceder à limpeza periódica do sistema de 

drenagem superficial incluindo valetas, grelhas e 
sumidouros, para evitar entupimentos no período 
de chuvas;
  ▪ Proceder à avaliação do sistema de drenagem 

superficial existente no espaço verde, devendo ser 
corrigidas eventuais deficiências de escoamento, 
nomeadamente, através de ajustes na modelação 
do terreno, colocação de sumidouros ou grelhas, 
construção de valetas ou poços absorventes;
  ▪ Após correção da sua origem, deve proceder-se 

à reparação dos danos causados no terreno pelo 
mau funcionamento do sistema de drenagem su-
perficial.
  ▪ Proceder à manutenção dos sistemas urbanos 

de drenagem sustentável, incluindo limpeza de lixos 
que se acumulam, folhas e pontualmente remoção 
dos elementos siltosos que se depositam.

5. VEGETAÇÃO

5.1. CONTROLO DE DOENÇAS E PRAGAS
  ▪ O Plano de Manutenção deve considerar o uso 

de tratamentos preventivos, para controlo de doen-
ças e pragas, realizando-se tratamentos interven-
tivos sempre que necessário;
  ▪ Deve privilegiar-se a utilização de proteção in-

tegrada e luta biológica no combate a doenças e 
pragas.
  ▪ Em caso algum devem ser utilizados produtos 

químicos no controlo de doenças e pragas;
  ▪ Diagnóstico do Estado Fitossanitário do arvoredo. 

A conservação das árvores engloba um diagnós-
tico permanente do seu estado fitossanitário, recor-
rendo à análise visual e à avaliação biomecânica, 
com recurso a resistógrafo de modo a obter resul-
tados precisos relativamente a um provável risco de 
queda/fratura. Esta avaliação deve ser executada 
sempre que necessário.

5.2. RELVADOS
  ▪ Os   Relvados devem ser instaldos em locais des-

tinados a um uso social ou recreativo; 
  ▪ As espécies de composição do relvado devem 

ser adequadas às condic’oes bioclimáticas de cada 
local e ao fim a que se destina o relvado, devendo 
este ter uma capacidade de carga adequada ao 
uso expectável.

A. Rega
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

rega, constantes neste caderno.

B. Corte 
  ▪ O Plano de Manutenção deve especificar  o 

efeito pretendido para o relvado, referindo a altura e 
frequência do corte, métodos e técnicas de corte, 
para o horizonte de tempo contemplado.
  ▪ A frequência de corte depende da altura de corte 

estabelecida em projeto. Do ponto de vista da sus-
tentabilidade é aconselhável que a altura de corte 
não seja inferior a 5cm. 

B1. Métodos e Técnicas de Corte 
  ▪ O corte de relvados deve ser efetuado por meio 

mecânico de modo a obter uma superfície homo-
génea.
  ▪ Devem ser utilizados corta-relvas leves, minimi-

zando a compatação do solo. 
  ▪ O rebordo do relvado deve ser aparado com 
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uma máquina de fio sempre que o objetivo seja 
um relvado uniforme. Nos casos em que se pre-
tenda potenciar a biodiversidade do espaço verde, 
poderão deixar-se faixas ou áreas do relvado não 
cortadas. Este procedimento é aconselhável por ser 
duplamente sustentável uma vez que para além do 
aumento da biodiversidade, diminui os custos de 
manutenção do relvado. 

C. Escarificação e Arejamento 
  ▪ O Plano de Manutenção deve especificar a peri-

odicidade e métodos de escarificação e arejamento;
  ▪ A escarificação arrasta grande parte da manta 

vegetal morta, reaviva o relvado ao fomentar a sua 
reprodução por afilhamento e areja, deste modo, 
parcialmente o terreno. Esta operação deve ser feita 
preferencialmente duas vezes por ano, no Inverno 
e no Verão;
  ▪ Para além da escarificação pode ser necessário 

proceder ao arejamento do relvado. Este arejamen-
to pode ser superficial e/ou em profundidade. Sem-
pre que se verifique a formação de uma camada 
superficial tipo feltro com mais de 1 cm de espes-
sura, que dificulte a circulação de ar e água, deve 
ser feito o seu rasgamento de modo a permitir o 
normal desenvolvimento das raízes. Sempre que se 
verifique a formação de uma camada compata de 
solo em profundidade deve ser equacionada a sua 
destruição através do arejamento em profundidade.

D. Controlo de infestantes
  ▪ O Plano de Manutenção deve especificar o con-

trolo de infestantes pretendido em função dos ob-
jetivos estéticos e funcionais estabelecidos para o 
relvado, especificando métodos e técnicas, para o 
horizonte de tempo contemplado;
  ▪ As infestantes de folha larga devem ser retiradas 

por meios manuais, procedendo-se de seguida à 
ressementeira do relvado nas áreas por elas ocu-
padas. Os trevos não devem ser considerados in-
festantes de folha larga;
  ▪ No que diz respeito aos outros tipos de in-

festantes, deve ser avaliada a necessidade real de 
serem retiradas, uma vez que a operação de corte, 
dependendo da sua frequência, é na maior parte 
dos casos suficiente para as controlar;
  ▪ Deve ser evitado o controlo de infestantes por 

meio químico. Nos casos em que a luta química 
for inevitável devem escolher-se os produtos com 
menor impacto sobre o ambiente.

E. Fertilização
  ▪ Adequar a operação de fertilização às necessi-

dades do solo e da vegetação por forma a garantir 
o bom estado vegetativo das plantas;
  ▪ A fertilização é dispensável quando se utiliza o sis-

tema de mulching no corte da relva.

E1. Métodos
  ▪ A fertilização deve ser feita preferencialmente com 

fertilizantes orgânicos.
  ▪ A fertilização deve ser feita preferencialmente com 

recursos locais, provenientes da recolha de matéria 
orgânica e compostagem.

F. Ressementeira
  ▪ Sempre que as peladas no relvado sejam superi-

ores a 5% da área do mesmo, ou tenham uma área 
superior a 0,05m2, devem ser ressemeadas ime-
diatamente;
  ▪ A ressementeira deve ser efetuada depois de ter-

em sido removidos todos os restos vegetais. Todos 
os trabalhos de ressementeira devem  efetuar -se 
em condições frescas e húmidas, imediatamente a 
seguir ao corte de relva. Antes da ressementeira, a 
superfície do solo deve ser mobilizada e fertilizada;

G. Controlo de Doenças e Pragas
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

o controlo de doenças e pragas, constantes deste 
Caderno de Boas Práticas.

5.3. PRADOS 
5.3.1. Prados de Regadio
A. Rega
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

rega, constantes neste caderno.

B. Corte 
  ▪ O Plano de Manutenção deve especificar o efeito 

pretendido para os prados de regadio referindo a 
altura e frequência do corte, métodos e técnicas de 
corte, para o horizonte de tempo contemplado;
  ▪ A frequência de corte depende das condições 

climatéricas, da frequência de rega, da fertilização 
e dos objetivos estéticos e funcionais estabelecidos 
para o prado. No período Outono-Inverno o prado 
deve ser cortado uma vez por mês, e no período 
Primavera-Verão de 10-10 dias ou de 15 em 15 
dias.

B1. Métodos e Técnicas de Corte 
  ▪ O corte de prados de regadio deve ser efetuado 

por meio mecânico de modo a obter uma superfície 
homogénea e continua.
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  ▪ Deve ser utilizada maquinaria leve, minimizando a 
compatação do solo;
  ▪ Deve ser considerada a utilização de máquinas 

que trituram a erva cortada e a projetam para o solo. 
Este sistema, que se pode denominar de mulching, 
recicla o prado cortado, aproveitando-o como nutri-
ente, e evita simultaneamente a perda de humidade 
do solo. Este sistema elimina também a operação 
de recolha e a posterior remoção a vazadouro ou 
reciclagem. No caso de não ser considerado este 
método, os desperdícios vegetais resultantes do 
corte de prados devem ser recolhidos e reaprovei-
tados para compostagem;
  ▪ O rebordo do prado deve ser aparado com uma 

máquina de fio sempre que o objetivo seja um prado 
uniforme. Nos casos em que se pretenda potenciar 
a biodiversidade do espaço verde, poderão deixar-
se faixas ou áreas do prado não cortadas. Este 
procedimento é aconselhável por ser duplamente 
sustentável uma vez que para além do aumento da 
biodiversidade, diminui os custos de manutenção 
do prado. 

C. Escarificação e Arejamento 
  ▪ O Plano de Manutenção deve especificar a peri-

odicidade e métodos de arejamento e escarificação.
  ▪ A escarificação arrasta grande parte da manta 

vegetal morta, reaviva o prado ao fomentar a sua 
reprodução por afilhamento e areja, deste modo, 
parcialmente o terreno. Esta operação deve ser feita 
de dois em dois anos, no fim do Inverno;
  ▪ Para além da escarificação pode ser necessário 

proceder ao arejamento do prado. O arejamento 
dos prados pode ser superficial e/ou em profundi-
dade. Sempre que se verifique que se forma su-
perficialmente uma camada tipo feltro com mais 
de 1 cm, que dificulte a circulação de ar e água 
deve ser equacionado o seu rasgamento de modo 
a permitir o normal desenvolvimento das raízes. De 
igual modo se se descobrir que em profundidade se 
forma uma camada compata de solo, deve também 
ser equacionada a sua destruição através do are-
jamento em profundidade.

D. Controlo de Infestantes
  ▪ O Plano de Manutenção deve especificar o con-

trolo de infestantes pretendido em função dos ob-
jetivos estéticos e funcionais estabelecidos para o 
prado, especificando métodos e técnicas, para o 
horizonte de tempo contemplado;
  ▪ De uma maneira geral deve-se fazer apenas 

o combate a infestantes de folha larga quando o 
prado manifestar um grau de infestação superior a 

50%. Os trevos não são considerados infestantes 
de folha larga;
  ▪ As infestantes de folha larga devem ser retiradas 

por meios manuais, procedendo-se depois à resse-
menteira do prado nas áreas por elas ocupadas;
  ▪ Deve ser evitado o controlo de infestantes por 

meio químico. Nos casos em que a luta química 
for inevitável devem escolher-se os produtos com 
menor impacto sobre o ambiente;
  ▪ No que diz respeito aos outros tipos de in-

festantes, deve ser avaliada a necessidade real de 
serem retiradas, uma vez que a operação de corte, 
dependendo da sua frequência, é na maior parte 
dos casos suficiente para as controlar. 

E. Fertilização
  ▪ Adequar a operação de fertilização às necessi-

dades do solo e da vegetação por forma a garantir 
o bom estado vegetativo das plantas;
  ▪ Em princípio, a fertilização é dispensável quando 

se utiliza o sistema de mulching no corte do prado.

E1. Métodos
  ▪ A fertilização deve ser feita preferencialmente com 

fertilizantes orgânicos;
  ▪ A fertilização deve ser feita preferencialmente com 

recursos locais, provenientes da recolha de matéria 
orgânica e compostagem.

F. Ressementeira
  ▪ Sempre que existam peladas no prado devem ser 

ressemeadas imediatamente, utilizando um lote de 
sementes com as mesmas características do utili-
zado no local;
  ▪ A ressementeira deve ser efetuada depois de ter-

em sido removidos todos os restos vegetais. Todos 
os trabalhos de ressementeira devem  efetuar -se 
em condições frescas e húmidas, imediatamente a 
seguir à operação de corte. Antes da ressementeira, 
a superfície do solo deve ser mobilizada e fertilizada. 

G. Controlo de Doenças e Pragas
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

o controlo de doenças e pragas, constantes neste 
caderno.

5.3.2 Prados de Sequeiro
A. Rega
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

rega, constantes neste caderno.
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B. Corte 
  ▪ O Plano de Manutenção deve especificar o efeito 

pretendido para os prados de sequeiro referindo a 
altura e frequência do corte, métodos e técnicas de 
corte, para o horizonte de tempo contemplado;
  ▪ A frequência de corte depende das condições 

climáticas e dos objetivos estéticos e funcionais es-
tabelecidos para o prado. O prado deve ser cortado 
três vezes por ano, no final da floração, no início do 
Verão e no início do Outono.

B1.  Métodos e Técnicas de Corte 
  ▪ O corte de prados deve ser efetuado por meio 

mecânico de modo a obter uma superfície homo-
génea;
  ▪ Deve ser utilizada maquinaria leve, minimizando a 

compatação do solo.

C. Controlo de Doenças e Pragas
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

o controlo de doenças e pragas, constantes deste 
Caderno de Boas Práticas

dades do solo e da vegetação por forma a garantir 
o bom estado vegetativo das plantas;
  ▪ A fertilização da terra deve ser feita após cada 

ciclo, para garantir efeito estético adequado.

B1. Métodos
  ▪ A fertilização deve ser feita preferencialmente com 

fertilizantes orgânicos;
  ▪ A fertilização deve ser feita preferencialmente com 

recursos locais, provenientes da recolha de matéria 
orgânica e compostagem.

C. Controlo de Infestantes
  ▪ O Plano de Manutenção deve especificar o tipo 

de controlo de infestantes pretendido, especifican-
do métodos e técnicas, para o horizonte de tempo 
contemplado, nomeadamente especificando o tipo 
de imagem pretendido;
  ▪ Proceder à sacha e/ou monda das áreas das 

plantas, periodicamente. A operação de monda 
consiste na eliminação das ervas infestantes de 
forma a evitar a competição com as plantas cultiva-
das, podendo ser feita manualmente ou com sacho; 
  ▪ Deve ser evitado o controlo de infestantes por 

meio químico. 

F. Reposições
  ▪ Sempre que uma planta morre deve ser substituí-

da por um exemplar novo de modo a que não exista 
qualquer tipo de lacuna nas zonas plantadas. 
  ▪ As plantas devem ser dispostas respeitando os 

compassos de plantação previstos.

G. Controlo de Doenças e Pragas
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

o controlo de doenças e pragas, constantes deste 
Caderno de Boas Práticas.

5.4.2. Estrato herbáceo de plantas bianuais ou vivazes
  ▪ A área de plantas bianuais deve ser minimizada. 

As plantas bianuais devem apenas ser utilizadas em 
áreas onde se pretenda um efeito estético distintivo, 
tais como zonas históricas, ou zonas de entrada de 
espaços verdes;
  ▪ As restantes áreas de plantas bianuais devem ser 

gradualmente substituídas por plantas vivazes, por 
forma a minimizar o custos de manutenção.

A. Rega
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

rega, constantes deste Caderno de Boas Práticas.

5.4. ESTRATO hERBÁCEO
5.4.1. Estrato Herbáceo - plantas anuais
  ▪ A área de plantas anuais deve ser minimizada. 

As plantas anuais devem apenas ser utilizadas em 
áreas onde se pretenda um efeito estético distintivo, 
tais como zonas históricas, ou zonas de entrada de 
espaços verdes;
  ▪ As restantes áreas de plantas anuais devem ser 

gradualmente substituídas por plantas vivazes, por 
forma a minimizar o custos de manutenção.

A. Rega
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

rega, constantes deste Caderno de Boas Práticas.
B. Fertilização
  ▪ Adequar a operação de fertilização às necessi-

Figura 21 - Cortes de prado diferenciados
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B. Fertilização
  ▪ Adequar a operação de fertilização às necessi-

dades do solo e da vegetação por forma a garantir 
o bom estado vegetativo das plantas.

B1. Métodos
  ▪ A fertilização deve ser feita preferencialmente com 

fertilizantes orgânicos;
  ▪ A fertilização deve ser feita preferencialmente com 

recursos locais, provenientes da recolha de matéria 
orgânica e compostagem.

C. Controlo de Infestantes
  ▪ O Plano de Manutenção deve especificar o tipo 

de controlo de infestantes pretendido, especifican-
do métodos e técnicas, para o horizonte de tempo 
contemplado, nomeadamente especificando o tipo 
de imagem pretendido;
  ▪ De modo a evitar a proliferação de infestantes 

deve garantir-se a cobertura das áreas de herbá-
ceas com mulch ou com produto afim definido em 
projeto;
  ▪ Proceder à sacha e/ou monda das áreas de her-

báceas, periodicamente. A operação de monda 
consiste na eliminação das ervas infestantes de 
forma a evitar a competição com as plantas cultiva-
das, podendo ser feita manualmente ou com sacho;
  ▪ Deve ser equacionada a operação de sacha do 

solo porque para além do controlo de infestantes, 
esta permite também o arejamento do terreno, 
a infiltração de água e a incorporação de matéria 
orgânica e fertilizantes;
  ▪ Deve ser evitado o controlo de infestantes por 

meio químico. Nos casos em que a luta química 
for inevitável devem escolher-se os produtos com 
menor impacto sobre o ambiente.

D. Cortes e Podas
  ▪ Dependendo da natureza das herbáceas, pode 

ser necessário aparar e condicionar o seu cresci-
mento ou intensificar a sua floração;
  ▪ O Plano de Manutenção deve indicar a necessi-

dade e periodicidade de aparamento dos diferentes 
tipos de herbáceas propostos para o espaço verde;
  ▪ O Plano de Manutenção deve indicar a necessi-

dade e periodicidade de poda de floração dos difer-
entes tipos de herbáceas propostas para o espaço 
verde. 

E. Repicagem de herbáceas
  ▪ O Plano de Manutenção deve indicar a periodici-

dade com que se deve fazer a repicagem dos difer-

entes tipos de herbáceas propostos para o espaço 
verde.

F. Retanchas e Reposições
  ▪ Sempre que uma herbácea morre deve ser ime-

diatamente substituída por um exemplar novo de 
modo a que não exista qualquer tipo de lacuna nas 
zonas plantadas; 
  ▪ Antes da reposição das herbáceas vivazes, deve 

ter lugar uma mobilização superficial do terreno, 
uma ancinhagem para a tirada de torrões e peque-
nas pedras, e uma regularização do terreno. De se-
guida far-se-á a fertilização e plantação de novos 
exemplares; 
  ▪ As plantas devem ser dispostas respeitando os 

compassos de plantação previstos no projeto de 
plantação. À plantação, seguir-se-á uma primeira 
rega. 

G. Controlo de Doenças e Pragas
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

o controlo de doenças e pragas, constantes deste 
Caderno de Boas Práticas.

5.5. ESTRATO ARBUSTIVO
  ▪ Deve-se promover a plantação de arbustos em 

manchas individualizadas ou em composição de 
várias espécies;
  ▪ Remover gradualmente os arbustos isolados e as-

socia-los em manhcas com maior expressividade.
  ▪ No sentido de minimizar custos de manutenção 

os arbustos devem ter um crescimento livre ou 
semi-livre. Os arbustos topiados devem apenas ser 
utilizadas em áreas onde se pretenda um efeito es-
tético distintivo, tais como zonas históricas.

5.5.1. Estrato Arbustivo Ornamental
A. Rega
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

rega, constantes deste Caderno de Boas Práticas.

B. Fertilização
  ▪ Adequar a operação de fertilização às necessi-

dades do solo e da vegetação por forma a garantir 
o bom estado vegetativo das plantas.

B1. Métodos
  ▪ A fertilização deve ser feita preferencialmente com 

fertilizantes orgânicos;
  ▪ A fertilização deve ser feita preferencialmente com 

recursos locais, provenientes da recolha de matéria 
orgânica e compostagem.
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C. Controlo de Infestantes
  ▪ O Plano de Manutenção deve especificar o tipo 

de controlo de infestantes pretendido, especifican-
do métodos e técnicas, para o horizonte de tempo 
contemplado, nomeadamente especificando o tipo 
de imagem pretendido;
  ▪ De modo a evitar a proliferação de infestantes 

deve garantir-se a cobertura das zonas arbustivas 
com herbáceas, mulch ou outro material com a 
mesma função, definido em projeto;
  ▪ Proceder à sacha e/ou monda das zonas arbus-

tivas, periodicamente. A operação de monda con-
siste na eliminação das ervas infestantes de forma 
a evitar a competição com as plantas cultivadas, 
podendo ser feita manualmente ou com sacho;
  ▪ Deve ser equacionada a operação de sacha do 

solo porque para além do controlo de infestantes, 
esta permite também o arejamento do terreno, 
a infiltração de água e a incorporação de matéria 
orgânica e fertilizantes; 
  ▪ Deve ser evitado o controlo de infestantes por 

meio químico. Nos casos em que a luta química 
for inevitável devem escolher-se os produtos com 
menor impacto sobre o ambiente.

D. Poda
  ▪ A poda só se deve realizar por motivos concretos 

e justificados. O seu objetivo principal é manter a 
forma e volume do arbusto (poda de desenvolvi-
mento), reestabelecendo o equilíbrio da planta, 
embora também possa ser utilizada para eliminar 
partes mortas ou doentes (poda de limpeza);
  ▪ Os arbustos devem manter a sua forma natural, 

estimulando-se o crescimento livre. Deve ser ex-
ecutada apenas uma limpeza de ramos secos ou 
doentes. Sempre que seja executada uma poda 
drástica num arbusto sem a aprovação da Fiscali-
zação, deve ser replantado um novo exemplar com 
características semelhantes (espécie, porte e cali-
bre); 
  ▪ Alguns arbustos de flor poderão ser objeto de 

uma poda de estimulação da floração. Nestes ca-
sos devem ser seguidas escrupulosamente as indi-
cações dadas pelo Plano de Manutenção/Projeto;
  ▪ As sebes arbustivas talhadas e topiária devem 

ser cortadas sempre que necessário de modo a 
adquirirem o porte e a forma projetada, e um desen-
volvimento uniforme e denso;
  ▪ Resíduos resultantes da poda;
  ▪ Os ramos verdes devem ser objeto de composta-

gem; os ramos lenhificados devem ser triturados e 
aproveitados para produção de mulch ou estilha.

E. Reposição
  ▪ Sempre que uma planta morre, deve ser imediata-

mente substituída por um exemplar novo, de modo 
a que não exista qualquer tipo de lacuna nas zonas 
plantadas;
  ▪ Quando for necessário proceder ao arranque do 

exemplar morto, deve ter-se o cuidado de não deix-
ar resíduos de raízes no terreno, especialmente se a 
causa da morte tiver sido por doença;
  ▪ A plantação de um novo exemplar deve seguir 

as indicações especificadas no Caderno de Boas 
Práticas de Construção.

F. Controlo de Doenças e Pragas
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

o controlo de doenças e pragas, constantes deste 
Caderno de Boas Práticas.

5.5.2. Estrato Arbustivo Nativo (matos nativos)
  ▪ Na manutenção do estrato arbustivo nativo é de-

sejável privilegiar as espécies de longa duração (es-
pécies clímax) tais como: Quercus robur, Quercus 
suber, Coryllus avellana, Ilex aquifolium, Phillyrea 
latifolia, Myrtus communis, Frangula alnus (Sanguin-
ho), Crataegus monogyna, Laurus nobilis, Prunus 
lusitanica, Pyrus cordata, Viburnum tinus, Ruscus 
aculeatus e outras que em levantamento do local 
se julgue apropriado manter. Assim, à medida que 
as espécies clímax se desenvolvem, devem ser 
eliminados progressivamente tojos, giestas, urzes, 
e outras espécies pioneiras por forma a estimular o 
desenvolvimento mais rápido das espécies clímax;
  ▪ Aparamento superficial quando crescerem exces-

sivamente para zonas de circulação;
  ▪ A gestão do fogo deve ser equacionada tendo em 

conta as cartas de risco de fogo, prevendo um sis-
tema de controlo de fogo, nomeadamente através 
da criação de aceiros, quando a área se justifique e 
a gestão do subcoberto, impedindo a continuidade 
dos matos.

5.6. ESTRATO ARBÓREO
5.6.1 Matas de Autóctones 
  ▪ Os elementos arbóreos e sub arbóreos nativos 

devem ser mantidos em crescimento livre, man-
tendo as suas formas naturais, numa densidade 
compatível com os objetivos da mata;
  ▪ Numa mata de conservação deve promover-se 

o crescimento e a diversidade de espécies autóc-
tones, fazendo apenas um controlo do crescimento 
da vegetação quando funcionalmente necessário, 
nomeadamente, para a manutenção de aceiros e 
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trilhos. Em matas de conservação extrema, deve 
reduzir-se a intervenção humana ao mínimo; 
  ▪ Numa mata de recreio deve fazer-se uma gestão 

do subcoberto de modo a potenciar a sua utilização, 
nomeadamente, através da criação/manutenção de 
áreas de recreio, áreas de estadia e caminhos; 
  ▪ Todos os elementos arbóreos e sub arbóreos de-

tentores de estatuto de proteção legal, devem ser 
mantidos e geridos segundo os parâmetros esta-
belecidos no quadro legal vigente;
  ▪ Todas as espécies exóticas invasoras (ex.: Acá-

cia sp., Robinia sp, Acer negundo) devem ser re-
movidas. Contudo devem ser mantidos eventuais 
espécimes arbóreos e sub arbóreos ornamentais 
não infestantes;
  ▪ Só se devem realizar podas de limpeza para 

eliminar partes mortas ou doentes da árvore, junto a 
caminhos, aceiros ou áreas sociais. Se estritamente 
necessário, proceder a podas de aclaramento e/
ou desrama, para permitir a entrada de luz solar no 
subcoberto, a fim de estimular a regeneração natu-
ral. Os ramos verdes devem ser objeto de compost-
agem; os ramos lenhificados devem ser triturados 
e aproveitados para produção de mulch ou estilha;
  ▪ A biodiversidade deve ser promovida através da 

manutenção parcial de touças, ramos, galhos e ár-
vores mortas, desde que estas não constituam um 
problema fitossanitário ou um perigo para os utiliza-
dores do espaço verde;
  ▪ Em matas pouco densas, ou em casos particu-

lares de desbaste, a reposição do material vegetal 
deve ser feita atendendo à origem e padrões fitoge-
ográficos do povoamento. Este processo pode ser 
realizado através de: 
  ▫ Sementeira, com sementes recolhidas no próprio 

povoamento ou sementes certificadas; 
  ▫ Plantação de exemplares produzidos em viveiros 

florestais certificados.
  ▪ A gestão do fogo deve ser equacionada tendo em 

conta as cartas de risco de fogo, prevendo um sis-
tema de controlo de fogo, nomeadamente através 
da criação de aceiros e gestão do subcoberto, im-
pedindo a continuidade dos matos;
  ▪ A limpeza dos resíduos inorgânicos deve ser feita 

com a frequência necessária para manter as zonas 
de mata livres de resíduos exógenos ao espaço 
verde. Esta limpeza deve preferencialmente ser feita 
através da utilização de pinças. 

5.6.2. Matas Ripícolas
  ▪ A limpeza dos resíduos inorgânicos deve ser feita 

com a frequência necessária para manter as zonas 
de mata livres de resíduos exógenos. 

  ▪ Todas as espécies arbóreo-arbustivas exóticas in-
vasoras devem ser removidas (ex.: Acácia sp., Ro-
binia sp, Acer negundo; Rubus sp.). Esta remoção 
deve ser feita por processos graduais e faseados 
por forma a não deixar as margens das linhas de 
água sujeitas ao processo de erosão hídrica.
  ▪ Em galerias ripícolas mono específicas, ou com 

baixa diversidade (predomínio de uma espécie), 
deve-se procurar reestabelecer, por processos 
graduais e faseados de reposição e abate de ár-
vores, uma galeria ripícola diversificada, respeitando 
sempre os padrões fitogeográficos e as faixas de 
formação (plantas de primeira linha e segunda linha).

5.6.3 Matas de Infestantes
A. Manutenção de Matas de infestantes
  ▪ Embora a longo prazo o objetivo possa e deva 

ser a reconversão das matas de infestantes em ma-
tas de autóctones ou matas ornamentais, no curto 
prazo deve ser feita uma manutenção das matas de 
infestantes existentes especialmente quando con-
stituídas por exemplares arbóreos de grande porte:
  ▫ A limpeza dos resíduos inorgânicos deve ser feita 

com a frequência necessária para manter as zonas 
de mata livres de resíduos exógenos ao espaço 
verde. Esta limpeza deve preferencialmente ser feita 
através da utilização de pinças; 
  ▫ Todos os elementos arbóreos devem ser man-

tidos garantindo uma densidade compatível com 
os objetivos da mata. Não deve, contudo, ser per-
mitido o desenvolvimento de novos exemplares. 
O arvoredo deve manter as suas formas naturais, 
estimulando-se o crescimento livre;
  ▫ Devem realizar-se podas de limpeza para eliminar 

partes mortas ou doentes da árvore, junto a camin-
hos, aceiros ou áreas sociais;
  ▫ A gestão do fogo deve ser equacionada tendo em 

conta as cartas de risco de fogo, prevendo um sis-
tema de controlo de fogo, nomeadamente através 
da criação de aceiros e gestão do subcoberto, im-
pedindo a continuidade dos matos;
  ▫ A limpeza dos resíduos inorgânicos deve ser feita 

com a frequência necessária para manter as zonas 
de mata livres de resíduos exógenos ao espaço 
verde. Esta limpeza deve preferencialmente ser feita 
através da utilização de pinças. 

B. Reconversão de Matas de infestantes
  ▪ O processo de reconversão das matas de in-

festantes depende não só da natureza e idade dos 
espécimes, como também das condicionantes 
do lugar (orografia, declives, tipo de solo e estrato 
rochoso, acessibilidade, etc.). Assim, é necessário, 
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neste processo, haver um acompanhamento téc-
nico especializado; 
  ▪ Num processo de reconversão gradual, nome-

adamente, quando já existam no subcoberto do 
estrato arbóreo infestante, rebentos de vegetação 
autóctone, é aconselhável a reconversão através 
da abertura de clareiras de regeneração. Este é 
um processo progressivo e contínuo que implica a 
eliminação sistemática dos elementos infestantes 
jovens deixando os espécimes de maior porte. Este 
procedimento tem como objetivo criar condições 
de luminosidade ideais para a regeneração da 
vegetação autóctone. Esta regeneração pode ser 
auxiliada pela plantação ou sementeira de espécies 
autóctones de grande vigor vegetativo ou caráter 
pioneiro, tais como vegetação da mata ribeirinha  
nas zonas baixas e bordo (Acer pseudoplatanus) e 
aveleiras (Coryllus avellana) nas zonas de encosta. 
Nas zonas de encosta pedregosas pode haver ne-
cessidade de recorrer ao pinheiro bravo (Pinus pi-
naster).

C. Reconversão de acacial
  ▪ A reconversão de um acacial através da abertura 

de clareiras de regeneração, envolve os seguintes 
procedimentos: 
  ▫ Criação de condições de luminosidade ideais para 

a regeneração da vegetação autóctone através da 
eliminação sistemática dos elementos infestantes 
jovens deixando os espécimes de maior porte;
  ▫ Eventual plantação ou sementeira de espécies 

autóctones de grande vigor vegetativo ou caráter 
pioneiro;
  ▫ Abate e desmonte dos espécimes de maior porte, 

podendo estes ser aproveitado para outros fins tais 
como produção de biomassa;
  ▫ Trituração dos cepos para evitar a rebentação de 

touça.
  ▫ Recobrimento dos cepos;
  ▪ A reconversão de um acacial envolve os seguintes 

procedimentos: 
  ▫ Plântulas com altura até 50 cm devem ser retira-

das pela raiz. Esta operação deve ser feita com o 
solo húmido, para evitar que as raízes se partam;
  ▫ A erradicação de árvores de médio e grande porte 

estabelece-se por corte raso, o mais perto do solo 
possível;
  ▫ Em árvores de médio porte com ritidoma liso, 

aplica-se o método de “morte em pé”, que consiste 
na remoção de um anel de casca e todos os teci-
dos até ao câmbio vascular, numa extensão de 1m 
desde o colo;
  ▫ Após o corte mecânico deve ser aplicada uma 

Figura 22.4 - Regeneração natural de vegetação autóctone 

Figura 22.3 - Arranque de Acácias jovens | Clareiras

Figura 22.2 - Reconversão de acacial | Abate seletivo

Figura 22.1 - Acacial
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tinta ou produto químico, para evitar a rebentação 
por touça.

5.6.4. bosquete e Árvores de Pontuação
A. Rega
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

rega, constantes deste Caderno de Boas Práticas.
  ▪ A rega só deve ser aplicada durante a fase de 

instalação das árvores, após plantação, ou em situ-
ações extremas de seca.

B. Poda
  ▪ A poda só se deve realizar por motivos concretos 

e justificados. O seu objetivo principal é manter a 
forma e volume da árvore (poda de desenvolvimen-
to), reestabelecendo o equilíbrio da planta, embora 
também possa ser utilizada para eliminar partes 
mortas ou doentes (poda de limpeza);
  ▪ Nalgumas situações excepcionais poderão ser 

previstas podas de reestruturação. As podas de re-
estruturação devem ser feitas no período de repou-
so vegetativo tendo como principal objetivo reduzir 
o volume geral da árvore. O volume total a remover 
não deve exceder 1/3 do volume da copa e deve 
ser definido caso a caso pela Fiscalização;
  ▪ O arvoredo deve manter as suas formas naturais, 

estimulando-se o crescimento livre;
  ▪ Em caso algum será permitido o corte da guia ter-

minal das árvores, assim como podas de atarraque. 
Sempre que seja executada uma poda drástica 
numa árvore sem a aprovação da Fiscalização, deve 
ser replantada uma nova árvore com características 
semelhantes (espécie, porte e calibre) num prazo a 
estabelecer pela Fiscalização;
  ▪ A poda do arvoredo pode realizar-se durante todo 

o ano na maioria das espécies, contudo é mais ac-
onselhável realizá-la durante o período de repouso 
vegetativo;
  ▪ As sebes arbóreas talhadas e topiária devem ser 

cortadas sempre que necessário de modo a ad-
quirirem o porte e a forma projetada, e um desen-
volvimento uniforme e denso.

B1. Resíduos resultantes da poda
  ▪ Os ramos verdes devem ser objeto de composta-

gem; os ramos lenhificados devem ser triturados e 
aproveitados para produção de mulch ou estilha.

C. Tutoragem
  ▪ As árvores devem manter-se devidamente tutora-

das e amarradas enquanto necessário para a sua 
adequada instalação, devendo nalguns casos ser 

substituídos quer os tutores quer o material de am-
arração;
  ▪ Os materiais a utilizar devem estar de acordo 

com as especificações de Projeto sendo contudo 
adequados ao porte da árvore. É aconselhável a uti-
lização de tutores de pinho tratados sem utilização 
de impregnantes químicos. As amarrações devem 
ser feitas em material de borracha de modo a não 
provocar lesões no tronco.

D. Reposições
  ▪ Sempre que uma planta morre deve ser imediata-

mente substituída por um exemplar novo de modo 
a que não exista qualquer tipo de lacuna nas zonas 
plantadas;
  ▪ Manter árvores mortas ou touças, desde que es-

tas não constituam um problema fitossanitário ou 
um perigo para os utilizadores do espaço verde. 
As árvores mortas e touças promovem a biodiversi-
dade uma vez que constituem habitats para muitas 
espécies, e a sua decomposição contribui para a 
fertilidade do solo;
  ▪ Quando for necessário proceder ao arranque do 

exemplar morto, deve ter-se o cuidado de não deix-
ar resíduos de raízes no terreno, especialmente se a 
causa da morte tiver sido doença;
  ▪ A plantação de um novo exemplar deve seguir 

as indicações especificadas no Caderno de Boas 
Práticas de Construção.

E. Controlo de Doenças e Pragas
  ▪ Devem ser consultadas as especificações para 

o controlo de doenças e pragas, constantes deste 
Caderno de Boas Práticas.

5.6.5. Árvores classificadas
  ▪ Nenhuma árvore de Interesse Público poderá ser 

cortada ou podada sem autorização prévia do Insti-
tuto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
sendo que todos os trabalhos devem ser efetuados 
sob a sua orientação técnica;Poda
  ▪ A intervenção em árvores classificadas só deve 

ser feita por técnico arboricultor, e em situações 
onde se verifique necessidade imperiosa de inter-
venção, tais como: questões de manutenção dos 
exemplares arbóreos; sobrevivência da árvore; ou 
segurança pública. 



M

58

6. bIODIVERSIDADE

  ▪ Devem-se promover técnicas manuais e/
ou mecânicas na remoção e erradicação de in-
festantes, em vez do uso de herbicidas/pesticidas. 
Caso seja necessário o uso de herbicidas, deve-se 
seguir as indicações do plano de gestão de pesti-
cidas;
  ▪ Devem-se escolher produtos com o menor im-

pacto ambiental possível, no sentido de promover 
a biodiversidade local;
  ▪ A eliminação de infestantes em pavimentos deve 

ser feita manualmente ou através de métodos de 
controlo biológico ou térmico;
  ▪ Em locais de baixa visibilidade, promover e deixar 

crescer a vegetação espontânea, fazendo através 
de manutenção seletiva remoção dos espécimes 
indesejáveis
  ▪ Promover faixas sem corte, em áreas de relvados 

e prados no sentido de potenciar vegetação indí-
gena.

7. MATERIAIS INERTES, 
ESTRUTURAS 

CONTRUÍDAS E 
EQUIPAMENTOS

7.1. ÁREAS VERDES COBERTAS COM “MULCh”, 
ESTILhA OU INERTES

7.1.1. Recarga de mulch, estilha ou inertes
  ▪ Proceder a recargas de mulch, estilha ou inertes 

sempre que necessário, por forma a garantir que a 
espessura da camada especificada em projeto se 
mantenha constante. O mulch, estilha ou inertes a 
aplicar devem ter as características especificadas 
em projeto;
  ▪ Nos casos em que o uso de mulch, estilha ou in-

ertes têm como objetivo impedir o desenvolvimento 
de infestantes sobre áreas de herbáceas e arbus-
tos, a recarga deve ser feita até que as plantas já 
estejam suficientemente desenvolvidas para cum-
prirem essa função.

7.1.2. Controlo de vegetação
  ▪ Deve ser eliminada a vegetação indesejada que 

surja em áreas cobertas com mulch, estilha ou in-
ertes;
  ▪ A eliminação desta vegetação deve ser efetuada 

por meio mecânico; 
  ▪ Em caso algum deve ser feito o controlo de in-

festantes por meio químico.

7.1.3 Edifícios de Apoio 
  ▪ Deve-se proceder à manutenção regular dos Ed-

ifícios de Apoio tais como restaurantes, cafés, cen-
tros de acolhimento e interpretação, sanitários, etc., 
atendendo-se nomeadamente, ao aspeto dos ma-
teriais de construção, procedendo-se à sua limpeza, 
reparação ou pintura sempre que necessário. Es-
pecial atenção deve ser prestada à existência de 
grafitis e de vidros partidos, mantendo-se os edifí-
cios limpos e substituindo-se os vidros. 

7.2. ESTRUTURAS CONSTRUíDAS 

7.2.1. Pavimentos 
  ▪ Proceder à manutenção regular dos pavimen-

tos do espaço verde através da sua limpeza e 
reparação sempre que necessário:
  ▫ Deve manter-se a superfície do pavimento regular 

e segura, através da reparação imediata de quais-
quer elementos que a desregulem;
  ▫ Quando o uso intenso ou a erosão hídrica deixar 

a base do pavimento a descoberto, este deve ser 
imediatamente reposto ou reparado. A camada de 
desgaste a aplicar deve ter as características es-
pecificadas em Projeto;
  ▪ Controlo da vegetação em pavimentos: 
  ▫ Deve ser eliminada a vegetação indesejada que 

surja nos caminhos e áreas pavimentadas;
  ▫ A eliminação desta vegetação deve ser efetuada 

por meio mecânico ou térmico. A luta térmica con-
siste no aquecimento das infestantes e/ou propágu-
los, para as destruir e pode ser efetuada recorrendo 
a: chama, radiação IV, água quente sob espuma e 
radiação UV;
  ▫ Deve ser evitado o controlo de infestantes por 

meio químico. Nos casos em que a luta química 
for inevitável devem escolher-se os produtos com 
menor impacto sobre o ambiente.

7.2.2. Outras Estruturas Construídas 
  ▪ Deve-se proceder à manutenção regular das 

estruturas construídas existentes nomeadamente 
muros e escadas, atendendo-se ao aspeto dos 
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materiais de construção, procedendo-se à sua 
limpeza, reparação, pintura ou substituição sempre 
que necessário.
  ▪ Controlo da vegetação em estruturas construídas: 
  ▫ Deve ser eliminada a vegetação indesejada que 

surja nas estruturas construídas, tais como muros, 
escadas, lancis, etc;
  ▫ A eliminação desta vegetação deve ser efetuada 

por meio mecânico ou térmico. A luta térmica con-
siste no aquecimento das infestantes e/ou propágu-
los, para as destruir e pode ser efetuada recorrendo 
a: chama, radiação IV, água quente sob espuma e 
radiação UV;
  ▫ Deve ser evitado o controlo de infestantes por 

meio químico. Nos casos em que a luta química 
for inevitável devem escolher-se os produtos com 
menor impacto sobre o ambiente.

7.3. EQUIPAMENTOS

7.3.1. Parques de Estacionamento
  ▪ Devem ser avaliadas as características dos 

parques de estacionamento existentes, nomeada-
mente a capacidade e a segurança do espaço. 
Sempre que a capacidade for insuficiente deve 
equacionar-se a criação de novas áreas de esta-
cionamento. Sempre que existirem condições de 
insegurança, estas devem ser corrigidas, nome-
adamente, através de uma relocalização do parque 
de estacionamento, da eliminação de zonas prob-
lemáticas, da instalação de sistemas ou pessoal de 
vigilância, e de melhores condições de iluminação 
e visibilidade.
  ▪ Deve realizar-se a manutenção regular dos 

parques de estacionamento procedendo-se à sua 
limpeza e reparação sempre que necessário.
  ▪ Deve manter-se a superfície do pavimento regular 

e segura, através da reparação imediata de quais-
quer elementos que a desregulem. Quando o uso 
intenso ou a erosão hídrica deixar a base do pavi-
mento a descoberto, este deve ser imediatamente 
reposto ou reparado. A camada de desgaste a 
aplicar deve ter as características especificadas em 
Projeto. Sempre que o tipo de pavimento existente 
se mostre totalmente desadequado deve equacion-
ar-se a sua substituição;
  ▪ Deve fazer-se uma avaliação da vegetação ex-

istente nos parques de estacionamento. Esta vege-
tação deve ser reequacionada por forma a incluir um 
estrato arbóreo que proporcione sombra aos veícu-
los estacionados, ser de fácil manutenção e não 
criar condições de insegurança, nomeadamente, 
através da criação de obstruções visuais. 

7.3.2. Parques Infantis
  ▪ No que diz respeito à manutenção dos parques 

infantis deve ser respeitado o Decreto Lei n.º 
119/2009, de 19 de Maio, que estipula que deve 
ser feita uma manutenção regular e periódica de 
toda a área ocupada pelo espaço, bem como de 
todo o equipamento e superfícies de impacte, de 
modo que sejam permanentemente observadas as 
condições de segurança e de higiene e sanidade 
previstas nesse diploma;
  ▪ Devem ser avaliadas as características e estado 

de conservação do equipamento dos parques in-
fantis e de aventura existentes. Os equipamentos 
não devem ter: i) Arestas vivas, rebarbas ou superfí-
cies rugosas suscetíveis de provocar ferimento; ii) 
Lascas, pregos, parafusos ou qualquer outro mate-
rial pontiagudo susceptível de causar ferimento; ii) 
Fixações ao solo salientes e cabos de fixação que 
possam constituir obstáculo pouco visível e sus-
ceptível de provocar acidente; iv) Cordas, cabos 
ou correntes pouco resistentes ou facilmente de-
terioráveis; v) Superfícies que provoquem queima-
duras quer por contacto quer por frição (art. 19º, 
Decreto Lei n.º 119/2009, de 19 de Maio). Sempre 
que o equipamento não cumprir as condições de 
segurança estipuladas pela legislação em vigor, se 
encontrar em mau estado de conservação ou apre-
sentar riscos para os utilizadores, deve ser reparado 
ou substituído por outro equipamento adequado;
  ▪ Sempre que a superfície de impacte se encontrar 

desgastada, em mau estado de conservação ou 
não cumprir a legislação em vigor, deve ser repara-
da ou substituída por uma superfície de impacte 
adequada. As superfícies de impacte mais apro-
priadas para parques infantis são os pavimentos de 
segurança em borracha reciclada e o areão. Sem-
pre que a superfície de impacte seja constituída por 
areia, aparas de madeira ou outro material semel-
hante, deve proceder-se à sua renovação completa 
pelo menos uma vez por ano (artº 29º, n.º2, Decreto 
Lei n.º 119/2009, de 19 de Maio);
  ▪ Verificar se a localização dos parques infantis 

cumpre a distância regulamentar às zonas de cir-
culação e estacionamento de veículos, designada-
mente, àquelas com trânsito mais intenso e rápido, 
conforme estipulado na legislação em vigor. Sem-
pre que isto não acontecer, o parque infantil deve 
ser equipado com uma vedação adequada, con-
forme estipula a legislação. (art. 6º, Decreto Lei n.º 
119/2009, de 19 de Maio);
  ▪ Nos espaços de jogo e recreio é obrigatória a 

existência de informação distribuída por diferentes 
locais, bem visível e facilmente legível, contendo as 
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seguintes indicações: i) Identificação e numero de 
telefone da entidade responsável pelo espaço de 
jogo e recreio e da entidade fiscalizadora; ii) Lotação 
máxima do espaço de jogo e recreio iii) Localização 
do telefone mais próximo; iv) Localização e número 
de telefone da urgência hospitalar ou outra mais 
próxima; v) Número nacional de socorro. (art. 13º, 
Decreto Lei n.º 119/2009, de 19 de Maio).

7.3.3. zonas Desportivas
  ▪ No que diz respeito à manutenção das zonas 

desportivas deve ser feita uma manutenção regular 
e periódica de toda a área ocupada pelo espaço, 
bem como de todo o equipamento e superfícies de 
impacte, de modo que sejam permanentemente 
observadas as condições de segurança e de hi-
giene e sanidade;
  ▪ Devem ser avaliadas as características e estado 

de conservação do equipamento das zonas de-
sportivas. Sempre que o equipamento não cumprir 
as condições de segurança, se encontrar em mau 
estado de conservação ou apresentar riscos para 
os utilizadores, deve ser reparado ou substituído por 
outro equipamento adequado;
  ▪ Sempre que o pavimento se encontrar desgasta-

do, em mau estado de conservação ou não cumprir 
a legislação em vigor, deve ser reparado ou sub-
stituído por outro adequado. 

7.3.4. Circuitos de Manutenção
  ▪ No que diz respeito à manutenção dos circuitos 

de manutenção deve ser feita uma manutenção 
regular e periódica de toda a área ocupada pelo es-
paço, bem como de todo o equipamento e superfí-
cies de impacte, de modo que sejam permanente-
mente observadas as condições de segurança e de 
higiene e sanidade;
  ▪ Devem ser avaliadas as características e estado 

de conservação do equipamento dos circuitos de 
manutenção. Sempre que o equipamento não cum-
prir as condições de segurança, se encontrar em 
mau estado de conservação ou apresentar riscos 
para os utilizadores, deve ser reparado ou substituí-
do por outro equipamento adequado;
  ▪ Sempre que o pavimento se encontre desgasta-

do ou em mau estado de conservação deve ser 
reparado ou substituído;
  ▪ Deve existir sinalética adequada associada ao 

circuito de manutenção. Sempre que essa sinalé-
tica se encontrar vandalizada, ou em mau estado 
de conservação deve ser reparada ou substituída.

 

7.3.5. zonas de merenda
  ▪ Deve proceder-se à manutenção regular do mo-

biliário das zonas de merendas, nomeadamente, 
mesas, bancos, grelhadores, pontos de água e 
caixotes do lixo, atendendo-se ao aspeto dos 
materiais de construção, procedendo-se à sua 
limpeza, reparação, pintura ou substituição sempre 
que necessário. Nos casos em que as fundações 
do mobiliário tenham sido tornadas visíveis pelo pi-
soteio ou erosão, deve proceder-se à reparação ou 
recarga da superfície de implantação;
  ▪ O mobiliário das zonas de merenda deve, pref-

erencialmente, ser homogéneo. Sempre que exista 
mais do que um tipo de mobiliário na mesma zona 
de merenda, deve equacionar-se a sua uniformi-
zação quer optando pela tipologia existente mais 
adequada quer propondo a instalação de uma nova 
tipologia. Deve sempre optar-se pela tipologia mais 
adequada ao local tomando, eventualmente, em 
consideração o seu valor patrimonial. Embora não 
tão determinante, deve equacionar-se alguma uni-
formização entre diferentes áreas de merenda ex-
istentes dentro do mesmo espaço verde. Esta uni-
formização, para além de conferir um caráter mais 
homogéneo e coerente ao espaço verde, facilita as 
tarefas de manutenção, contribuindo deste modo 
para uma maior sustentabilidade do espaço verde;
  ▪ Deve ser prestada uma maior atenção à remoção 

de resíduos, após períodos de utilização mais in-
tensiva, da zona de merendas, tais como épocas 
de romaria, fins-de-semana, feriados e períodos de 
férias. 

7.3.6. Outros equipamentos
  ▪ Deve-se proceder à manutenção regular de quais-

quer outros equipamentos existentes no espaço 
verde, nomeadamente, obras de arte, anfiteatros, 
auditórios, etc., atendendo-se ao aspeto dos mate-
riais de construção, procedendo-se à sua limpeza, 
reparação ou pintura sempre que necessário. 

7.4. MOBILIÁRIO URBANO 

7.4.1. bancos
  ▪ Deve proceder-se à avaliação das tipologias 

dos bancos existentes. Sempre que num espaço 
verde coexistam diversos tipos de banco deve 
equacionar-se a sua redução a apenas um ou dois 
tipos. Deve sempre optar-se pelas tipologias mais 
adequadas ao local tomando, eventualmente, em 
consideração o seu valor patrimonial. Esta uniformi-
zação, para além de conferir um caráter mais ho-
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mogéneo e coerente ao espaço verde, facilita as 
tarefas de manutenção, contribuindo deste modo 
para uma maior sustentabilidade do espaço verde;
  ▪ Deve proceder-se à manutenção regular dos 

bancos, procedendo-se à sua limpeza, reparação, 
pintura ou substituição sempre que necessário, res-
peitando as recomendações do fornecedor, sempre 
que existam;
  ▪ Todos os bancos existentes devem apresentar 

certificado de qualidade, segundo as normas eu-
ropeias, emitido por entidade devidamente recon-
hecida.

7.4.2. Caixotes do lixo
  ▪ Deve proceder-se à manutenção regular dos 

caixotes do lixo procedendo-se à sua limpeza, 
reparação, pintura ou substituição sempre que 
necessário; 
  ▪ Deve proceder-se à avaliação das tipologias de 

caixotes do lixo existentes. Sempre que num es-
paço verde coexistam diversos tipos de caixotes 
do lixo deve equacionar-se a sua redução a apenas 
um ou dois tipos. Esta uniformização, para além de 
conferir um caráter mais homogéneo e coerente ao 
espaço verde, facilita as tarefas de manutenção, 
contribuindo deste modo para uma maior sustenta-
bilidade do espaço verde;
  ▪ No caso de se verificar que o número de caixotes 

do lixo existentes é demasiado elevado, dever-se-á 
repensar a sua localização e quantidade, minimizan-
do o seu número, aumentando a sua capacidade 
e concentrando a sua disposição, nomeadamente 
nas entradas;
  ▪ No caso dos caixotes do lixo existentes não ter-

em separação de resíduos deve proceder-se à sua 
substituição gradual por caixotes do lixo com sepa-
ração de resíduos;
  ▪ Todos os caixotes do lixo existentes devem apre-

sentar certificado de qualidade, segundo as nor-
mas europeias, emitido por entidade devidamente 
reconhecida.

7.4.3. bebedouros
  ▪ O abastecimento de água a bebedouros deve ser 

feita com água potável obtida preferencialmente a 
partir de recursos locais, ou da rede pública de dis-
tribuição de água;
  ▪ Deve proceder-se à manutenção regular dos 

bebedouros procedendo-se à sua limpeza, 
reparação, pintura ou substituição sempre que 
necessário, respeitando as recomendações do for-
necedor, sempre que existam;
  ▪ Devem ser efetuadas verificações periódicas ao 

estado de conservação dos bebedouros tendo 
especial atenção ao dispositivo de acionamento 
da saída de água, pressão da água e orifícios de 
escoamento. Devem também ser verificadas as 
condições de higiene do bocal da saída de água. 
Caso necessário deve-se proceder à substituição 
dos elementos avariados ou vandalizados.;
  ▪ Deve proceder-se à avaliação das tipologias de 

bebedouros existentes. Sempre que num espaço 
verde coexistam diversos tipos de bebedouros 
deve equacionar-se a sua redução a apenas um ou 
dois tipos. Esta uniformização, para além de conferir 
um caráter mais homogéneo e coerente ao espaço 
verde, facilita as tarefas de manutenção, contribuin-
do deste modo para uma maior sustentabilidade do 
espaço verde;
  ▪ Todos os bebedouros existentes devem apre-

sentar certificado de qualidade, segundo as nor-
mas europeias, emitido por entidade devidamente 
reconhecida.

7.4.4. Sinalética
  ▪ Deve proceder-se à manutenção regular da 

sinalética, procedendo-se à sua limpeza, reparação, 
pintura ou substituição sempre que necessário, res-
peitando as recomendações do fornecedor, sempre 
que existam;
  ▪ Deve proceder-se à avaliação das tipologias de 

sinalética existentes. Sempre que num espaço 
verde coexistam diversos tipos de sinalética deve 
equacionar-se a sua redução a apenas um ou dois 
tipos. Esta uniformização, para além de conferir um 
caráter mais homogéneo e coerente ao espaço 
verde, facilita as tarefas de manutenção, contribuin-
do deste modo para uma maior sustentabilidade do 
espaço verde. A sinalética deve ser durável, robus-
ta, de qualidade, inequívoca e facilmente inteligível;
  ▪ Todos os elementos de sinalética existentes de-

vem apresentar certificado de qualidade, segundo 
as normas europeias, emitido por entidade devida-
mente reconhecida.

7.4.5. Outro Mobiliário Urbano
  ▪ Deve proceder-se à manutenção regular de 

quaisquer outro mobiliário urbano existente, pro-
cedendo-se à sua limpeza, reparação, pintura ou 
substituição sempre que necessário, respeitando 
as recomendações do fornecedor, sempre que ex-
istam. 

7.5. ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO
  ▪ Deve proceder-se à manutenção regular dos 

elementos de iluminação, procedendo-se à sua 
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limpeza, reparação, pintura ou substituição sempre 
que necessário, respeitando as recomendações do 
fornecedor, sempre que existam;
  ▪ De modo a otimizar e racionalizar a iluminação do 

espaço verde, deve equacionar-se a substituição a 
médio / longo prazo dos elementos de iluminação 
existentes por elementos que maximizem a ilumi-
nação com um mínimo de energia, nomeadamente 
recorrendo ao uso, quando assim for provado, que 
existe a redução de custos de:
  ▫ sensores para evitar desperdício de luz;
  ▫ iluminação de baixa voltagem;
  ▫ iluminação de fibra ótica;
  ▫ iluminação com painéis fotovoltaicos.
  ▫ Iluminação com sistema LED
  ▪ Deve proceder-se à racionalização dos elementos 

de iluminação existentes no espaço verde, corrig-
indo situações em que coexistam vários tipos de 
aparelhos dentro da mesma categoria de ilumi-
nação. Preferencialmente deve existir apenas um, 
ou no máximo dois tipos de aparelho por categoria 
de iluminação;
  ▪ Deve sempre optar-se pelas tipologias mais 

sustentáveis e mais adaptadas ao local tomando, 
nomeadamente, em consideração o seu valor pat-
rimonial. Esta uniformização, para além de conferir 
um caráter mais homogéneo e coerente ao espaço 
verde, facilita as tarefas de manutenção, contribuin-
do deste modo para uma maior sustentabilidade do 
espaço verde;
  ▪ Todos os elementos de iluminação existentes de-

vem apresentar certificado de qualidade, segundo 
as normas europeias, emitido por entidade devida-
mente reconhecida.

8. PATRIMÓNIO CULTURAL

8.1. Património Cultural Classificado ou em Vias de Clas-
sificação 
  ▪ A existência de património classificado ou em vias 

de classificação num espaço verde, obriga a que 
sejam tomadas medidas de manutenção/gestão 
que se destinam, fundamentalmente, à proteção 
desse património até que este seja objeto de pro-
jeto de restauro ou recuperação. Nas situações de 
existência de património classificado ou em vias de 
classificação já recuperado ou restaurado, devem 
seguir-se as medidas de manutenção e gestão es-
tabelecidas pelo respetivo projeto. 

A. Medidas de Manutenção/Gestão de Património 
Cultural Classificado ou em Vias de Classificação 
não restaurado ou recuperado:
  ▪ Os elementos pertencentes ao património classi-

ficado ou em vias de classificação devem ser con-
servados, cuidados e protegidos devidamente, de 
modo a assegurar a sua integridade e evitar a sua 
perda, destruição ou deterioração;
  ▪ A gestão, assim como a manutenção, a con-

servação e o restauro dos monumentos e sítios 
pertencentes ao património classificado devem ser 
alvo da uma colaboração interdisciplinar de todas 
as ciências e de todas as técnicas que podem con-
tribuir para o seu estudo e salvaguarda;
  ▪ A conservação do património impõe a sua ma-

nutenção permanente, assim como da sua envol-
vente.  O património classificado ou em vias de clas-
sificação possuem automaticamente uma Zona de 
Proteção de 50 metros, a contar a partir dos seus 
limites externos. Para além da Zona de Proteção, 
pode ainda existir uma Zona de Proteção Especial, 
fixada por portaria do órgão competente da Admin-
istração Central;
  ▪ Se se verificar que os elementos patrimoniais es-

tão ameaçados por algum fator que possa colocar 
em perigo o seu interesse como bem cultural, de-
vem ser imediatamente avisados os órgãos e/ou 
autoridades competentes;
  ▪ É proibida a execução de inscrições ou pinturas 

nos imóveis classificados ou em vias de classifi-
cação, assim como a colocação de anúncios, car-
taz ou outro tipo de material destinado à informação 
sem ser nos locais devidamente apropriados e 
reservados para esta finalidade, sem autorização da 
entidade responsável pela classificação;
  ▪ Encontra-se condicionada a instalação de toldos, 

tabuletas, letreiros, anúncios e cartazes, qualquer 
que seja a sua natureza nos locais onde a perspeti-
va dos imóveis classificados possa ser prejudicada. 
  ▪ No que diz respeito ao Património Arquitetónico, 

composto por edifícios (edifícios habitacionais, re-
ligiosos ou industriais) e infraestruturas (pontes, 
muros, edificações militares),  devem ser tomadas 
medidas de proteção para que não sejam sepa-
rados do monumento, os elementos escultóricos, 
pinturas ou elementos decorativos que constituam 
parte integrante deste;
  ▪ No que diz respeito à gestão e manutenção do 

Património Arqueológico, devem ser adotadas me-
didas de proteção das ruínas, sendo proibida a 
realização de escavações ou remoções ilícitas de 
património arqueológico;
  ▪ No caso dos Jardins Históricos devem ser toma-
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das as seguintes medidas de proteção:
  ▫ Os elementos arquitetónicos, escultóricos ou 

decorativos móveis que fazem parte integral do jar-
dim histórico não podem ser removidos ou desloca-
dos. No caso de o jardim estar delimitado por um 
muro, este não pode ser removido;
  ▫ Na preservação de um jardim histórico tem que 

se ter em conta a sua envolvente, devendo ser in-
terditas todas as alterações ao ambiente físico que 
coloquem em risco o seu equilíbrio ecológico;
  ▫ O acesso ao jardim histórico deve ser restrito de 

modo a ser preservada a sua constituição física, e a 
serem evitadas ações de vandalismo. 

8.2.  Património Cultural Não Classificado 
  ▪ A existência de património não classificado num 

espaço verde, implica a adocão de medidas de 
manutenção/gestão que se destinam, fundamental-
mente, à proteção desse património até que este 
seja objeto de uma tomada de decisão no que diz 
respeito ao seu destino. Nas situações de existên-
cia de património não classificado já recuperado 
ou restaurado, devem seguir-se as medidas de 
manutenção /gestão estabelecidas pelo respetivo 
projeto. 

A. Medidas de Manutenção/Gestão de Património 
Não Classificado 
  ▪ Os elementos pertencentes ao património não 

classificado devem ser conservados, cuidados e 
protegidos devidamente, de modo a assegurar a 
sua integridade e evitar a sua perda, destruição ou 
deterioração;
  ▪ Se se verificar que os elementos patrimoniais não 

classificados estão ameaçados por algum fator que 
o possa colocar em perigo, devem ser imediata-
mente avisados os órgãos e/ou autoridades com-
petentes. 
  ▪ No que diz respeito ao Património Arquitetónico, 

composto por edifícios (edifícios habitacionais, re-
ligiosos ou industriais) e infraestruturas (pontes, 
muros, edificações militares),  devem ser tomadas 
medidas de proteção para que não sejam sepa-
rados do monumento, os elementos escultóricos, 
pinturas ou elementos decorativos que constituam 
parte integrante deste;
  ▪ No caso dos Jardins Históricos devem ser toma-

das as seguintes medidas de proteção:
  ▫ Os elementos arquitetónicos, escultóricos ou 

decorativos móveis que fazem parte integral do jar-
dim histórico não podem ser removidos ou desloca-
dos. No caso de o jardim estar delimitado por um 
muro, este não poderá ser removido;

  ▫ Na preservação de um jardim histórico tem que se 
ter em conta a sua envolvente, devendo ser proibi-
das todas as alterações ao ambiente físico que 
coloquem em risco o seu equilíbrio ecológico;
  ▫ O acesso ao jardim histórico deve ser restrito de 

modo a ser preservada a sua constituição física, e a 
serem evitadas ações de vandalismo.

9. ÁREAS DEGRADADAS 

  ▪ Quaisquer áreas degradadas existentes num es-
paço verde, nomeadamente, pedreiras, minas, lixei-
ras, aterros sanitários e áreas contaminadas, devem 
ser objeto de um projeto de recuperação da pais-
agem elaborado por uma equipa de especialistas;
  ▪ Previamente à elaboração destes projetos, de-

vem ser tomadas medidas de proteção que evitem 
o acesso dos utilizadores do espaço verde, a estes 
locais. Estas medidas podem incluir a colocação de 
vedações ou outro tipo de obstáculos físicos e de 
sinalética informativa. Por outro lado, o acesso a es-
tas áreas deve ser condicionado, nomeadamente, 
pelo seu afastamento da rede de percursos do es-
paço verde, garantindo apenas o acesso a pessoal 
autorizado, nomeadamente, para operações de 
limpeza ou outra manutenção;
  ▪ Devem, no entanto, ser tomadas medidas para 

que estes locais não constituam focos de marginali-
dade, dentro do espaço verde. 
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  ▪ Decreto Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, relativo à definição e promoção das condições de aces-

sibilidade.
  ▪ Decreto Lei n.º 178/2006, de 5 de Agosto (alterado por DL 173/2008, de 26 de Agosto, pela Lei n.º 

64-A/2008, de 31 Dezembro, e pelos Decretos-Leis n.º 183/2009, de 10 Agosto e DL n.º 73/2011, de 
17 de Junho), estabelece o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna 
a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Diretiva n.º 91/689/
CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro.
  ▪ Decreto Lei 196/89, de 14 de Junho (alterado pelos Decretos-Lei 274/92, de 12 de Dezembro e DL n.º 

278/95, de 25 de Outubro, e novo regime juridico da Reserva Agrícola Nacional dado pelo Decreto Lei 
73/2009, de 31 de Março), que estabelece a Reserva Agrícola Nacional.
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  ▪ Decreto Lei n.º 204/99, de 9 de Junho, relativo à elaboração, aprovação, execução e alteração dos 
planos regionais de ordenamento florestal (PROF).
  ▪ Decreto Lei n.º 235/9, de 3 de Setembro (alterado pelo DL 68/99 de 3 de Novembro, regulamentado 

por Portaria n.º 83/2010, de 10 de Fevereiro e Portaria n.º 164/2010, de 16 de Março), que transpõe 
para a ordem jurídica interna as disposições contidas na Diretiva n.º 91/676//CEE do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 1991, relativa à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrí-
cola e clarifica as atribuições e responsabilidades das várias entidades com intervenção neste domínio.
  ▪ Decreto Lei n.° 379/97 de 27 de Dezembro (alterado pelo DL n.º 119/2009, de 19 de Maio), relativo 

aos espaços de jogos e recreio.
  ▪ Decreto Lei n.º 446/91, de 22 de Dezembro (alterado pelo DL n.º 118/2006, de 21 de Junho), que 

transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 86/278/CEE, do Conselho, de 12 de Junho, relativa à 
utilização agrícola de certas lamas provenientes de estações de tratamento de águas residuais.
  ▪ Decreto Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, que revê, atualiza e unifica o regime jurídico dos terrenos do 

domínio público hídrico.
  ▪ Decreto Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, relativo à introdução na Natureza de espécies não indígenas 

da flora e da fauna.
  ▪ Decreto Lei n.º 28468, de 15 de Fevereiro de 1938, estabelece operações e procedimentos em árvores 

associadas a património classificado, ou  árvores com classificação de “Interesse Público”.
  ▪ Decreto Lei n.º 555/99, de 16 Dezembro (republicado pelo DL n.º 26/2010, de 30 Março com alteração 

pela Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro), aprova o regime jurídico de licenciamento municipal de loteamen-
tos urbanos e obras de urbanização ou obras particulares.
  ▪ Decreto Lei n.º 46/2008, de 12 de Março (regulamentado por Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho e 

alterado por DL n.º 73/2011, de 17 de Junho), estabelece o regime das operações  de gestão de resíduos 
resultantes de obras ou demolições  de edifícios ou de derrocadas.
  ▪ Decreto Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, estabelece o procedimento de classificação dos bens 

imóveis de interesse cultural
  ▪ Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de Janeiro, que aprova o Plano Regional de Ordenamento 

Florestal do Douro.
  ▫ Decreto Regulamentar n.º 17/2002, de 15 de Março, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Ter-

ritório, que aprova o Plano de Bacia Hidrográfica do Cávado.
  ▪ Decreto Regulamentar n.º 18/2002, de 19 de Março, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Ter-

ritório, que aprova o Plano de Bacia Hidrográfica do Leça.
  ▪ Decreto Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de Dezembro, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, que aprova o Plano de Bacia Hidrográfica do Douro.
  ▪ Decreto Regulamentar n.º 19/2002, de 20 de Março, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Ter-

ritório, que aprova o Plano de Bacia Hidrográfica do Ave.
  ▪ Lei n.º11/87, de 7 de Abril, Lei de Bases do Ambiente, que define as bases da política de ambiente.
  ▪ Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto, Lei de Bases da Política Florestal, que define as bases da política florestal 

nacional.
  ▪ Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteçãoe 

valorização do património cultural.
  ▪ Planos das Bacias Hidrográficas do Douro, do Ave, do Cávado e do Leça, aprovados pelos Decretos 

Regulamentares: Decreto-Regulamentar n.º19/2001, de 10 de Dezembro (rectificado pela Declaração de 
Rectificação n.º 21-G/2001, de 31 de Dezembro), Decreto-Regulamentar n.º19/2002, de 20 de Março, 
Decreto-Regulamentar n.º17/2002, de 15 de Março e Decreto-Regulamentar n.º18/2002, de 19 de Março, 
respetivamente.
  ▪ Plano Setorial da Rede Natura 2000, Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, in http://

www.icn.pt/psrn2000/  
  ▪ Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, 11 de Outubro. Adota a Estratégia Nacional de Con-

servação da Natureza e da Biodiversidade

http://www.icn.pt/psrn2000/
http://www.icn.pt/psrn2000/
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