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Modelo Territorial  
PNPOT | Alteração 

 

ESTRATÉGIA E 
MODELO 

TERRITORIAL 

Territórios sob pressão  

https://pnpot.dgterritorio.pt/


 

2 medidas de política para os territórios da floresta  

  
  Ordenar e revitalizar os territórios da floresta 

  Valorizar o território através da paisagem 

  

8 medidas de política para uma nova economia rural  
 

  Promover a competitividade da silvicultura  

  Reforçar a competitividade da agricultura  

  Dinamizar politicas ativas para o desenvolvimento rural 
  Afirmar os ativos estratégicos turísticos  

  Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial 

  Prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas  

  Fortalecer as relações urbano-rurais 
  Dinamizar as articulações interurbanas e os sistemas territoriais  

 

estratégia e agenda para o território 



 

6  compromissos de política  

 

Adaptar os territórios e gerar resiliência 

Remunerar os serviços prestados pelo capital natural 

Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e 

capacitação 

Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura de 

território 

Integrar nos IGT abordagens de sustentabilidade 

Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos  

estratégia e agenda para o território 



  
Visão   

 

Os territórios da floresta como referencial de uma nova economia dos territórios  

rurais de baixa densidade, que valoriza o capital natural e a aptidão dos solos, que 

 promove a resiliência do território e que assegura maiores rendimentos, 

 através de processos participados e colaborativos e de base local  

e da capacitação de atores e instituições 

 



Objetivos 

• Potenciar as aptidões biofísicas do território  

• Remunerar os serviços dos ecossistemas, valorizando o capital natural  

• Aumentar a resiliência em cenário de alterações climáticas 

• Aumentar as interfaces / mosaicos de ocupação do solo 

• Incrementar o valor social e económico dos territórios florestais  

 

 

• Incentivar os produtores a melhorar a gestão das suas explorações 

• Promover a gestão agregada de pequenas propriedades 

• Ordenar o território e gerir a paisagem  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2020, 24 junho 

PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM 



Programas de 
Reordenamento 

e Gestão da 
Paisagem 

(PRGP) 

Áreas  
Integradas de 

Gestão da 
Paisagem 

(AIGP/OIGP) 

Condomínio de 
Aldeia 

Emparcelar 
para Ordenar 

4 Medidas programáticas de intervenção 

 Apoios às ações de investimento 

 Apoios à manutenção e gestão 

 remuneração dos serviços dos ecossistemas 

Medidas de 
estímulo ao 

investimento 
privado 

Financiamento 
modalidade 
Multifundos 

PDR, FA, FFP 

… 



Onde se aplica? 

Territórios Vulneráveis 

 

Cartografia de 
perigosidade 

estrutural 2020-2030 
(ICNF, 2020) 

Classes 4 e 5 de 
perigosidade após 

conversão para formato 
vetorial. 

Critério 1- freguesias com > 
40% da sua área em classes 
de perigosidade 4 e 5  

Critério 2- freguesias 
integradas em áreas > 
200 Km2 + freguesias 
encravadas 



Monitorização 

Como? articulação setorial 
florestas e agricultura 
conservação da natureza 
ordenamento do território 
desenvolvimento rural 
entidades do sistema de 
gestão integrada de fogos 
rurais 
autoridades gestoras de 
programas de financiamento  
 
  

 
O Quê?  
Indicadores de realização  
Indicadores de resultado 
Monitorização de metas Onde? FÓRUM INTERSECTORIAL  





https://www.dgterritorio.gov.pt/paisagem/ptp 



Programas de Reordenamento e Gestão da 

Paisagem 
Trabalhos em curso em 11-12-2020 

https://www.dgterritorio.gov.pt/paisagem/ptp 

Serras de Monchique e Silves 

Serras da Lousã e Açor 

Pinhal Interior 

Alto Douro e Baixo Sabor 

Marão Alvão 

Concluído 

Em curso 

Previsto 
2021 

Previsto 

prgp 

prgp 



prgp 
 

• Desenho da paisagem: aptidão biofísica, valia social e 
económica de produtos, serviços dos ecossistemas, 
ecologia do fogo  

• Matriz de transição e valorização da paisagem, com 
avaliação dos custos de reconversão, de manutenção e 
de oportunidade e remuneração dos serviços dos 
ecossistemas 

• Diretrizes de planeamento e gestão territorial 

• Áreas e ações prioritárias 

• Programa de execução e governança, programa de 
monitorização e avaliação  

• Programa de monitorização e avaliação de resultados 

prgp 

Decreto-Lei nº 28-A/2020, 26 junho 



prgp Serras de Monchique e Silves 

  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2020 , 24 junho  



ECONOMIA 
LOCAL E 

REGIONAL 

APTIDÃO 
BIOFÍSICA DO 
TERRITÓRIO 

RESILIÊNCIA 
CLIMÁTICA E 

MINIMIZAÇÃO 
DE FOGOS 
EXTREMOS 

SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS, 

MÉTRICAS E 
REMUNERAÇÃO 

prgp Serras de Monchique e Silves 

  



prgp 

prgp Serras de Monchique e Silves  
Serviços dos ecossistemas  

 

Abordagem matricial para mapeamento de Serviços dos Ecossistemas 



prgp 

prgp Serras de Monchique e Silves  

Matriz de transformação 

 



2020 2021 2022 A 2039 TOTAL 

FEADER (PDR 2020) € 3.400.000,00 € 3.400.000,00  € 1.500.000,00 € 8.300.000,00 

FUNDO AMBIENTAL € 300.000,00 € 1.800.000,00 € 500.000,00/ano € 11.100.000,00 

FUNDO FLORESTAL 

PERMANENTE 
€ 300.000,00 € 300.000,00  € 500.000,00 € 1.100.000,00 

TOTAL € 4.000.000,00 € 5.500.000,00 € 11.000.000,00 € 20.500.000,00 

prgp Serras Monchique e Silves 

Financiamento 

 



aigp 

aigp 
 

Enquadradas em PRGP ou em outras iniciativas 

Iniciativa do Estado, autarquias locais, organizações de produtores florestais e 
agrícolas, cooperativas, associações locais, entidades gestoras de baldios ou 
organismos de investimento coletivo 

Visam a construção de uma Operação Integrada de Gestão da paisagem (OIGP) e a 
constituição da respetiva entidade gestora 

Visam a execução de operações de cadastro de suporte à OIGP   

Beneficiam de apoio financeiro para capacitação, planeamento e gestão 

Maior resiliência ao fogo 
Melhorar os serviços dos ecossistemas 
Promover a adaptação às alterações climáticas 
Revitalizar  social e economicamente território 
 

Área com fatores críticos de perigo de incêndio e 
vulnerabilidade 
Conjunto integrado de intervenções para reconversão e 
gestão de espaços florestais, agrícolas e silvo-pastoris 

Objetivos 



prgp Serras de Monchique e Silves 

AIGP 
  

“Corredor 

Verde” 

“Nova 

Serra” 



Submissão e publicação de AIGP: 

aigp 
 



https://www.dgterritorio.gov.pt/paisagem/ptp 

Condomínios de Aldeia 

Fundo Florestal Permanente 



https://www.dgterritorio.gov.pt/paisagem/ptp 

Condomínios de Aldeia 

Interface urbano-rural 2018  Áreas edificadas 2018 COS 2018  



Emparcelar para Ordenar 

Fomentar o aumento da dimensão física dos prédios rústicos em 
contexto de minifúndio e, assim, aumentar a viabilidade e 
sustentabilidade económica, social e ambiental. 



Financiamento  

Multifundos 

 Associa vários instrumentos de financiamento (FEADER, FA, FFP) 

 Assegura a complementaridade de fontes de financiamento numa 
mesma ação 

 Permite uma abordagem territorial integrada  na definição dos 
financiamentos 

  

Torna mais atrativo o investimento em espécies florestais mais adaptadas aos territórios, financiando o 
investimento de reconversão e a manutenção a longo prazo, incorporando custos de oportunidade e 
remunerando os serviços dos ecossistemas 
 
Torna mais atrativo o investimento em atividades agrícolas,  agro-silvo-pastoris e agro-ambientais  
 
Potencia o investimento público em infraestruturas de suporte 
 



“Valorização das 

Linhas de Água e 

Mosaicos de Gestão 

de Combustível” 

 
 

2 AÇÕES PRIORITÁRIAS  
em concretização PRGP SMS 

 

“Reabilitação do 

Sistema de Socalcos” 



 
 

Os territórios da baixa densidade populacional têm que potenciar as suas valias 
económicas e proporcionar maiores rendimentos aos habitantes 

 
O capital natural deve ser valorizado e incorporado nas cadeias económicas e os 
seus serviços remunerados  colmatando falhas e mercado 

 
O ordenamento do território e a gestão da paisagem são instrumentos de 
concretização integrada, coerente e territorializada das políticas públicas. 

 
 

Os princípios para concretização 

do  ptp 
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