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MUNICÍPIOS DE ALVAIÁZERE, ANSIÃO, CONDEIXA-A-NOVA,  

PENELA, POMBAL E SOURE 

Regulamento de Gestão da Área de Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó 

 

As Terras de Sicó, com destaque para o maciço calcário, nomeadamente as Serras de Sicó, 

Alvaiázere e Rabaçal, bem como os vales dos rios Nabão, Anços, Dueça ou Corvo e Mouros 

possuem um vasto conjunto de valores paisagísticos e biofísicos, aos quais estão 

associados valores culturais resultantes da forma de ocupação desse território árduo – 

muros de pedra solta, povoações calcárias, entre outros. O padrão do povoamento rege-se 

pela fertilidade do solo e pelo desenho das vias de comunicação, existindo uma dispersão 

ordenada onde as típicas aldeias são separadas pelas linhas de cumeada. Os fundos dos 

vales e das depressões cársicas permitiram o desenvolvimento da agricultura e da 

agropecuária de pequena dimensão que, ao viabilizar a fixação da população, foi 

determinante na transformação da paisagem tal como hoje a conhecemos. 

Não obstante, a paisagem assume com frequência um carácter selvagem, em que a rocha 

nua e as vertentes íngremes e pedregosas se impõem. A falta de água na superfície e a 

escassez e o carácter descontínuo dos solos condicionam o desenvolvimento da vegetação 

natural e as próprias atividades humanas mais tradicionais, como são as agrícolas. A elas 

está associada a pastorícia de gado caprino e ovino em pequenos rebanhos que 

regularmente percorrem os caminhos serranos e que estão na origem do queijo do Rabaçal, 

um dos mais prestigiados produtos e que é também uma das principais riquezas económicas 

locais, a par do mel, do azeite, do vinho, do cabrito e das ervas aromáticas, entre outros 

produtos locais de menor visibilidade. 

A área que se propõe classificar é ímpar na sua componente geológica, florística, faunística 

e cultural. Ao nível da geologia e geomorfologia, destacam-se as várias e complexas 

formações associadas ao sistema cársico, tais como as dolinas, as grutas, as buracas e os 

campos de lapiás, entre outros. O património geológico existente compreende as ocorrências 

naturais de elementos da geodiversidade, os geossítios, que possuem excecional valor 

científico. Trata-se de locais onde os minerais, as rochas, os fósseis, os solos ou as geoformas 

possuem características próprias que permitem conhecer melhor a história geológica do 

nosso planeta. Esta área integra um total de 6 geossítios: as Buracas do Casmilo, em 

Condeixa-a-Nova/ Soure, Maria Pares, em Condeixa-a-Nova, os Tufos de Condeixa e Vale 



                                      

  

 

Regulamento de Gestão                                                                                                         fevereiro 2020 

  

6 

do Rio dos Mouros, em Condeixa-a-Nova, as Nascentes de Anços e Vale dos Poios, em 

Pombal, o Deslizamento sin-sedimentar da Ateanha, em Ansião, e a Transversal Ateanha – 

Dueça, em Ansião. 

Em termos florísticos, esta área possui vários endemismos de Portugal Continental tais como: 

o Juncus Valvatus, a Scrophularia grandiflora, a Arabis sadina e a Saxifraga cintrana - 

classificada como vulnerável pela Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. 

A estas espécies rupícolas, e que se desenvolvem em solos pedregosos de génese calcária, 

juntam-se as várias espécies de orquídeas selvagens e um endemismo das serras calcárias 

do Oeste, a Silene longicilia.  

Os habitats rupícolas existentes são, assim, ricos em flora diversa, caso dos afloramentos 

rochosos colonizados por comunidades casmofíticas ou das lajes calcárias, dispostas em 

plataforma praticamente horizontal percorrida por um reticulado de fendas, e os prados 

rupícolas calcários ou basófilos com comunidades de plantas suculentas e os arrelvados 

vivazes. Ocorrem também cascalheiras calcárias, pobres em vegetação pela instabilidade do 

substrato e ausência de solo à superfície.  

Destacam-se ainda os ricos habitats ripícolas, nomeadamente no caso das margens dos rios 

Nabão, Mouros, Dueça ou Corvo e Anços, ocupadas por uma galeria praticamente contínua, 

em bom estado de conservação, de diversas espécies arbóreas, assinalando-se a ocorrência 

de galerias dominadas por choupos e/ou salgueiros brancos e de bosques de amieiros ou 

freixos.  

Nos valores de fauna, evidencia-se a lampreia-de-riacho, no rio Nabão, bem como vários 

abrigos de morcegos importantes a nível nacional, albergando colónias de criação de 

morcego-rato-grande (Myotis myotis), de hibernação de morcego-de-ferradura-grande 

(Rhinolophus ferrumequinum) e de criação e hibernação de morcego-de-peluche (Miniopterus 

schreibersi). 

Destaca-se ainda o facto desta área abranger o Sítio PTCON0045 Sicó Alvaiázere que, não 

só possui uma elevada diversidade de habitats associados ao substrato calcário, como inclui 

os maiores e mais bem conservados cercais do país (carvalhais de carvalho-cerquinho – 

Quercus faginea Subsp. Broteroi), bem como manchas notáveis de azinhais (Quercus 

rotundifolia) sobre calcários, em bom estado de conservação.  

Esta área possui também um vasto e diversificado conjunto de património arquitetónico/ 

edificado, detentor de elevado valor histórico e cultural, destacando-se a presença de 
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património classificado, nomeadamente: o Castellum de Alcabideque, em Condeixa-a-Nova, 

e a Residência Senhorial dos Castelo Melhor, em Ansião (Monumentos Nacionais); o Palácio 

dos Figueiredos/ Paços do Concelho, em Condeixa-a-Nova e os Pelourinhos de Pousaflores 

e de Ansião, em Ansião (Imóveis de Interesse Público); a Capela de Nossa Senhora da Paz, 

em Ansião (Monumento de Interesse Público); e a Casa de São Tomé, em Condeixa-a-Nova 

(Interesse Municipal). Ainda neste âmbito merecem menção os vários exemplares de 

arquitetura vernacular aqui presentes, retrato do seu povo, das suas atividades, e das suas 

tradições. 

Ao nível do património arqueológico evidenciam-se as Ruínas de Conímbriga, em Condeixa-

a-Nova, a Villa Romana do Rabaçal, em Condeixa-a-Nova/ Penela, e o Abrigo com Gravuras 

Rupestres no Vale do Poio Novo, em Pombal, classificados respetivamente como Monumento 

Nacional, Sítio de Interesse Público e Interesse Municipal.  

Neste contexto, e atendendo ao vasto património natural e cultural em presença e a 

sensibilidade da área, considera-se que esta deve ser objeto de uma gestão integrada, 

respeitando a propriedade privada, mas procurando concertar interesses e estratégias e 

alavancar novas e inovadoras formas de promover a interação harmoniosa entre o ser 

humano e a natureza. 

Os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal e Soure assumem 

um papel ativo na prossecução dos objetivos de estudo, conservação, preservação, 

valorização e usufruto sustentado deste território, pelo que pretendem proceder à 

classificação desta Área como Paisagem Protegida de âmbito Regional. 

O presente Regulamento de Gestão é elaborado em cumprimento do estipulado no n.º 6 do 

Artigo 15º do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho, na sua atual redação. 
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CAPÍTULO I 

OBJETIVOS, ÓRGÃOS E COMPETÊNCIAS 
 

Artigo 1º 

Criação 

É criada a Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó, como área protegida de âmbito 

regional, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, na 

sua atual redação. 

 

Artigo 2º 

Limites 

1. Os limites da área de Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó são os fixados na 

carta que constitui o Anexo I. 

2. As dúvidas eventualmente suscitadas pela leitura da carta que constitui o Anexo I do 

presente Regulamento serão resolvidas pela consulta dos originais à escala de 1:25 000, 

arquivados para o efeito na sede da Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento, 

entidade que será designada como gestora desta Paisagem Protegida Regional, e na sede 

do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. 

 

Artigo 3º 

Definições  

Para efeitos do presente regulamento consideram-se as definições previstas no Regime 

Jurídico da Conversação da Natureza e da Biodiversidade, Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de 

julho, na sua atual redação. 

 

Artigo 4º 

Objetivos específicos 

Sem prejuízo do disposto no Artigo 19º do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho, na sua 

atual redação, constituem objetivos específicos da Paisagem Protegida Regional das Terras 

de Sicó: 
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a) A proteção e conservação da natureza e da biodiversidade; 

b) A manutenção ou recuperação da paisagem e dos processos ecológicos que lhe estão 

subjacentes, promovendo as práticas tradicionais de uso do solo, os métodos de construção 

e as manifestações sociais e culturais; 

c) A conservação e valorização dos valores culturais presentes; 

d) O fomento de iniciativas que promovam a geração de benefícios para as comunidades 

locais, a partir de produtos ou da prestação de serviços; 

e) O usufruto sustentável do território, ao nível turístico, desportivo e de lazer; 

f) A criação de novas oportunidades para o lazer ao ar livre em equilíbrio com os valores 

naturais e culturais salvaguardados, através de parcerias público-privadas que preconizam 

um desenvolvimento sustentável; 

g) A conservação das espécies e habitats locais e a preservação do património natural e 

construído; 

h) A promoção de práticas científicas e educativas que conduzam a uma maior literacia 

ambiental, assim como da participação ativa da comunidade na conservação do território, 

numa perspetiva de desenvolvimento harmonioso e sustentável; 

i) A continuidade da implementação das medidas de conservação da natureza e 

biodiversidade locais; 

j) A proteção e conservação dos valores biofísicos, estéticos, paisagísticos e ecológicos 

das Terras de Sicó; 

k) O fomento, de forma equilibrada e sustentada, do desenvolvimento económico, social e 

cultural da região, incentivando e apoiando as atividades tradicionais, a recuperação de 

povoados e construções antigas de arquitetura tradicional, potenciando os recursos naturais 

e humanos; 

l) A promoção e a divulgação dos valores naturais, arquitetónicos, arqueológicos e 

estéticos, bem como criar condições para a divulgação destes valores, como pólos de atração 

turística ou de lazer; 

m) A promoção de uma gestão integrada e participativa da área de paisagem protegida 

regional. 
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Artigo 5º 

Plano de Gestão 

1. A Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó deverá ser dotada de um Plano de 

Gestão a elaborar nos termos do n.º 2 do Artigo 9.º do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de 

julho, na sua atual redação, a elaborar no prazo de 24 meses a contar da entrada em vigor do 

presente regulamento. 

2. O Plano de Gestão deverá tomar em consideração o disposto na legislação respetiva para 

o Sítio PTCON0045 Sicó Alvaiázere, com destaque para as orientações de gestão produzidas 

para este Sítio no Plano Setorial da Rede Natura 2000. 

3. Até à entrada em vigor do plano referido no número anterior, a gestão da Paisagem 

Protegida Regional efetua-se de acordo com o plano de atividades aprovado anualmente pelo 

Conselho Diretivo e Conselho Consultivo, no quadro das opções de ordenamento 

consagradas pelo instrumento de gestão territorial legalmente eficaz.  

 

Artigo 6º 

Gestão 

1. A coordenação da gestão da Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó será 

responsabilidade da Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento através de protocolo, 

celebrado para o efeito, com os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, 

Pombal e Soure, por meio do qual aquela associação assumirá a responsabilidade, ao nível 

da gestão e da competência para tomar decisões na Paisagem Protegida Regional. 

2. A Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento, enquanto entidade gestora, constituirá 

uma rede de parceiros público-privados através de protocolos de cooperação a celebrar 

posteriormente. 

3. A Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento contemplará no seu Plano de 

Investimentos os meios humanos, materiais e financeiros que concretizarão os investimentos 

necessários à prossecução dos objetivos da área protegida.  

 

Artigo 7º 

Contratos-programa  

1. A realização de investimentos e a comparticipação nas despesas de funcionamento 

poderão ser objeto de contratos-programa e/ou acordos de colaboração e parceria.  
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2. Para efeitos do número anterior, deverão os termos e condições dessas parcerias ser 

estabelecidos no âmbito dos instrumentos contratuais a celebrar. 

 

Artigo 8º 

Receitas da Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó 

1. Constituem receitas da Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó: 

a) As dotações que lhe sejam atribuídas no Orçamento do Estado e no orçamento dos 

Municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal e Soure, bem como no 

orçamento da Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento; 

b) As comparticipações, subsídios e outros donativos que lhe sejam concedidos; 

c) Quaisquer outras receitas que, por lei, contrato ou qualquer outro título, lhe sejam 

concedidas; 

d) O produto de visitas turísticas/ passeios pela área protegida, bem como de filmagens no 

território; 

e) As receitas provenientes do licenciamento das autorizações e pareceres concedidos para 

as ações que decorram no território da Paisagem Protegida. 

2. As receitas enumeradas no número anterior serão exclusivamente afetas ao pagamento 

de despesas da Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó. 

 

Artigo 9º 

Órgãos 

1. À entidade gestora da Paisagem Protegida Regional, a Terras de Sicó - Associação de 

Desenvolvimento, competirá a constituição dos órgãos sociais: 

a) O Conselho Diretivo; 

b) O Conselho Consultivo; 

c) O Conselho Científico. 
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Artigo 10º 

Natureza e Composição do Conselho Diretivo 

1. O Conselho Diretivo é o órgão deliberativo de apoio e participação na definição dos 

princípios e critérios de gestão da Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó. 

2. O Conselho Diretivo é constituído pelos presidentes dos Órgãos Executivos dos Municípios 

integrantes da Área de Paisagem Protegida, nomeadamente: 

a) Município de Alvaiázere; 

b) Município de Ansião; 

c) Município de Condeixa-a-Nova; 

d) Município de Penela; 

e) Município de Pombal; 

f) Município de Soure. 

3. A presidência e vice-presidência do conselho diretivo é exercida de forma rotativa, por 

períodos de dois anos, respetivamente pelo presidente e vice-presidente da direção da Terras 

de Sicó – Associação de Desenvolvimento em funções, e conforme o estatuto respetivo. 

4. O Conselho Diretivo deve nomear uma equipa técnica, a integrar no mapa de pessoal das 

Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento, para o apoiar tecnicamente no 

desenvolvimento das ações necessárias a realizar na Área da Paisagem Protegida. 

5. A natureza, estrutura e funcionamento da equipa técnica referida no número anterior deve 

ser definida em regulamento, a aprovar pelo Conselho Diretivo. 

6. O Conselho Diretivo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre 

que convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou por solicitação de um dos vogais. 

7. Nas deliberações do Conselho Diretivo o presidente tem voto de qualidade. 

 

Artigo 11º 

Competências do Conselho Diretivo 

1. Compete ao Conselho Diretivo propor medidas relativas à administração dos interesses 

específicos da Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó e à execução das 

disposições contidas nos instrumentos de gestão. 
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2. No âmbito do referido no ponto anterior, compete, em especial, ao Conselho Diretivo:  

a) Preparar e propor aos Municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, 

Pombal e Soure os planos e os programas anuais e plurianuais de gestão e de investimento, 

submetendo-os previamente à apreciação do Conselho Consultivo;  

b) Elaborar os relatórios anuais e plurianuais de atividades, bem como o relatório anual de 

contas de gerência, submetendo-os previamente à apreciação do Conselho Consultivo;  

c) Promover a elaboração periódica de relatórios científicos e culturais sobre o estado da 

Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó; 

d) Dar parecer sobre atos ou atividades interditas ou condicionadas na Paisagem Protegida 

Regional, em conformidade com o disposto no presente regulamento; 

e) Submeter a parecer prévio do Conselho Consultivo e do Conselho Científico os atos ou 

atividades previstas na alínea anterior, sempre que a sua natureza ou dimensão o justifique; 

f) Propor a adoção das medidas administrativas de reposição previstas no artigo 24.º do 

presente Regulamento; 

g) Solicitar às autoridades competentes o embargo e a demolição de obras, bem como fazer 

cessar outras ações realizadas em violação do disposto no presente diploma e legislação 

complementar; 

h) Propor os planos, os projetos e os programas de investimento e desenvolvimento de 

alcance supramunicipal; 

i) Aprovar a emissão das autorizações e pareceres e fixar o valor a cobrar pela emissão 

dos mesmos.  

Artigo 12º 

Competências do Presidente do Conselho Diretivo 

1. Compete ao presidente do Conselho Diretivo: 

a) Representar a Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó; 

b) Submeter anualmente aos Municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, 

Pombal e Soure um relatório sobre o estado da Paisagem Protegida Regional das Terras de 

Sicó; 
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c) Fiscalizar a conformidade do exercício de atividades na Paisagem Protegida Regional 

das Terras de Sicó com as normas do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho, na sua atual 

redação, do presente diploma e demais legislação aplicável; 

d) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias e dirigir os respetivos trabalhos; 

e) Atestar as deliberações do Conselho Diretivo e coordenar a respetiva atividade; 

f) Autorizar a realização e o pagamento de despesas, nos termos da lei; 

g) Assinar e visar a correspondência do Conselho Diretivo com destino a quaisquer 

entidades ou Organismos Públicos; 

h) Remeter ao Tribunal de Contas os documentos que eventualmente careçam da respetiva 

apreciação; 

i) Sancionar pareceres, em conformidade com o exigido pelo regulamento de gestão; 

j) Exercer os demais poderes estabelecidos por lei ou por deliberação do Conselho Diretivo. 

2. O presidente do Conselho Diretivo pode delegar ou subdelegar o exercício das suas 

competências nos demais membros deste órgão; 

3. A todos os membros do Conselho Diretivo compete coadjuvar o presidente na sua ação. 

 

Artigo 13º 

Natureza e Composição do Conselho Consultivo 

1. O Conselho Consultivo é um órgão de consulta para apoio e participação na definição das 

linhas gerais de atuação na Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó. 

2. O Conselho Consultivo é composto pelo presidente do Conselho Diretivo e por um 

representante de cada uma das seguintes entidades: 

a) Município de Alvaiázere; 

b) Município de Ansião; 

c) Município de Condeixa-a-Nova; 

d) Município de Penela; 

e) Município de Pombal; 

f) Município de Soure; 
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g) Assembleia Municipal de Alvaiázere; 

h) Assembleia Municipal de Ansião; 

i) Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova; 

j) Assembleia Municipal de Penela; 

k) Assembleia Municipal de Pombal; 

l) Assembleia Municipal de Soure; 

m) Junta de Freguesia de União das Freguesias Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova – 

Condeixa-a-Nova; 

n) Junta de Freguesia de Furadouro – Condeixa-a-Nova; 

o) Junta de Freguesia de Zambujal – Condeixa-a-Nova; 

p) Junta de Freguesia de Ega – Condeixa-a-Nova; 

q) Junta de Freguesia de Podentes – Penela; 

r) Junta de Freguesia da União das Freguesias de São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal – 

Penela; 

s) Junta de Freguesia de Cumeeira – Penela; 

t) Junta de Freguesia da União das Freguesias de Degracias e Pombalinho – Soure; 

u) Junta de Freguesia de Tapéus – Soure; 

v) Junta de Freguesia de Alvorge – Ansião; 

w) Junta de Freguesia de Santiago da Guarda – Ansião; 

x) Junta de Freguesia de Ansião – Ansião; 

y) Junta de Freguesia de Chão de Couce – Ansião; 

z) Junta de Freguesia de Pousaflores – Ansião; 

aa) Junta de Freguesia de Redinha – Pombal; 

bb) Junta de Freguesia de Pelariga – Pombal; 

cc) Junta de Freguesia de Pombal – Pombal; 

dd) Junta de Freguesia de Vila Cã – Pombal; 
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ee) Junta de Freguesia de Abiul – Pombal; 

ff) Junta de Freguesia de Almoster – Alvaiázere; 

gg) Junta de Freguesia de Pelmá – Alvaiázere; 

hh) Junta de Freguesia de Alvaiázere – Alvaiázere; 

ii) Junta de Freguesia de Pussos São Pedro – Alvaiázere; 

jj) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

kk) Agência Portuguesa do Ambiente; 

ll) Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; 

mm) Turismo do Centro de Portugal; 

nn) Universidade de Coimbra; 

oo) Organizações não-governamentais de ambiente com intervenção na área da 

Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó; 

pp) Associações e entidades representativas dos interesses socioeconómicos locais; 

qq) Associações e entidades representativas dos interesses culturais, desportivos e 

recreativos, com intervenção na Paisagem Protegida Regional. 

rr) Outras entidades coletivas ou personalidades de relevante interesse para os objetivos 

prosseguidos pela Paisagem Protegida Regional que o conselho entenda convidar a participar 

neste órgão. 

3. A adesão de novos membros efetua-se sob proposta dos mesmos, do presidente do 

Conselho Consultivo ou de qualquer outro membro nele representado, devendo ser apreciada 

e aprovada em reunião do Conselho Consultivo.  

4. O Conselho Consultivo reúne ordinariamente duas vezes por ano e extraordinariamente 

sempre que convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação de, pelo 

menos, um terço dos seus membros. 

5. As reuniões podem ser efetuadas de modo presencial ou com recurso a tecnologia digital 

que permita a participação dos membros do Conselho Consultivo de forma remota. 
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Artigo 14º 

Competências do Conselho Consultivo 

Compete ao Conselho Consultivo a apreciação das atividades desenvolvidas na Paisagem 

Protegida Regional das Terras de Sicó, designadamente: 

a) Eleger o respetivo presidente e aprovar o regulamento interno de funcionamento; 

b) Apreciar as propostas de planos e os programas anuais e plurianuais de gestão e de 

investimento; 

c) Avaliar os relatórios anuais e plurianuais de atividades, bem como o relatório anual de 

contas de gerência; 

d) Apreciar os relatórios científicos e culturais sobre o estado da Paisagem Protegida 

Regional das Terras de Sicó; 

e) Dar parecer sobre qualquer assunto de interesse para a Paisagem Protegida Regional 

das Terras de Sicó; 

f) Decidir sobre eventuais contribuições dos diferentes parceiros ou membros da Paisagem 

Protegida Regional. 

 

Artigo 15º 

Natureza e Composição do Conselho Científico 

1. O Conselho Científico é um órgão de natureza consultiva de cariz científico, a constituir 

nos termos a definir pelo Conselho Diretivo, podendo integrar membros nacionais e 

internacionais especialistas em aspetos essenciais desta Paisagem Protegida Regional.  

2. O Conselho Científico reúne sempre que convocado pelo presidente do Conselho Diretivo, 

por sua iniciativa ou a solicitação de um terço dos membros do conselho consultivo.  

3. O Conselho Científico decide por maioria simples dos membros presentes.  

4. As decisões do Conselho Científico serão adotadas nos prazos fixados pelo presidente do 

Conselho Diretivo.  
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Artigo 16º 

Competências do Conselho Científico 

Compete ao Conselho Científico: 

a) Acompanhar, do ponto de vista científico, a gestão da Paisagem Protegida Regional das 

Terras de Sicó no sentido da sua eficiência e sustentabilidade;  

b) Apoiar o Conselho Diretivo e o Conselho Consultivo na gestão da Paisagem Protegida 

Regional através da emissão de pareceres, quando solicitados;  

c) Validar relatórios e estudos relativos a matérias da competência do Conselho Diretivo e 

ou do conselho consultivo;  

d) Apoiar a cooperação entre a Paisagem Protegida Regional e entidades académicas, bem 

como o estabelecimento de parcerias internacionais.  

 

 

CAPÍTULO II 

ATOS E ATIVIDADES INTERDITAS E CONDICIONADAS 

 

Artigo 17º 

Atos e atividades interditas 

Na área de Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó, sem prejuízo dos demais 

condicionalismos e enquadramentos legais específicos, são interditos os seguintes atos e 

atividades: 

a) A colheita, captura, apanha, abate, detenção, transporte ou comercialização de indivíduos 

ou parte de indivíduos de quaisquer espécies vegetais ou animais sujeitas a medidas de 

proteção e com categoria de ameaça atribuída, em qualquer fase do seu ciclo biológico, 

incluindo a destruição de ninhos ou a apanha de ovos, a perturbação ou a destruição dos seus 

habitats, com exceção de ações de conservação ou para fins exclusivamente científicos e 

devidamente autorizadas; 

b) A instalação ou ampliação de depósitos de ferro-velho, de sucata, de veículos, de areia 

ou inertes ou de outros resíduos sólidos que causem impacte visual negativo ou efeitos 

negativos no ambiente, salvo as devidamente autorizadas pela tutela; 
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c) O abandono, depósito ou vazamento de entulhos ou sucatas ou quaisquer outros 

resíduos não urbanos fora dos locais para tal destinados; 

d) A obstrução de qualquer tipo de passagem nos caminhos públicos e de acesso às linhas 

ou aos planos de água; 

e) O depósito ou lançamento de águas residuais industriais ou domésticas na água, no solo 

ou no subsolo, sem tratamento adequado ou de forma suscetível de causar efeitos negativos 

no ambiente; 

f) O corte, extração, pesquisa ou exploração de recursos geológicos, nomeadamente de 

massas minerais e inertes, com exceção das explorações devidamente licenciadas; 

g) A destruição, delapidação ou recolha de bens culturais inventariados e achados 

arqueológicos, bem como a recolha de bens culturais móveis, mesmo se resultantes de 

descoberta fortuita, com exceção dos trabalhos realizados por técnicos especializados no 

âmbito de investigação científica, nomeadamente na área da arqueologia e da geomorfologia, 

e quando devidamente autorizada; 

h) A destruição ou delapidação de património natural e geológico, tal como grutas, dolinas, 

buracas e lapiás, e de geossítios, bem como a recolha de amostras geológicas, incluindo 

minerais, rochas e fósseis, salvo se realizada para fins exclusivamente científicos e 

devidamente autorizada; 

i) A prática de atividades turísticas ou desportivas motorizadas suscetíveis de provocarem 

poluição sonora ou aquática ou que pela sua natureza específica ponham em risco objetivo 

os valores naturais presentes na área protegida; 

j) A prática de atividades de desporto de natureza fora dos locais ou percursos devidamente 

licenciados ou autorizados; 

k) O exercício de caça ou de pesca, fora das zonas predefinidas para esse efeito; 

l) A introdução de espécies vegetais não indígenas invasoras, de acordo com a legislação 

em vigor; 

m) A plantação de espécies de rápido crescimento ou espécies florestais exóticas a menos 

de 20 metros de rios e a menos de 10 metros de outros cursos de água e nascentes, terrenos 

agrícolas, prédios urbanos e vias públicas de comunicação; 
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n) Todos os outros atos e atividades previstos como tal nos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território das áreas dos respetivos Municípios. 

 

Artigo 18º 

Atos e atividades condicionadas 

Na área de Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó, sem prejuízo dos demais 

condicionalismos e enquadramentos legais específicos, são condicionados a parecer ou a 

autorização prévia da entidade gestora, consoante os casos: 

1. Condicionados a parecer: 

a) A alteração à morfologia do solo e a modificação do coberto vegetal com impactes 

ambientais negativos, excetuando as intervenções de recuperação ambiental promovidas 

pelos ou em parceria com os Municípios e com as Terras de Sicó – Associação de 

Desenvolvimento; 

b) O abate de árvores e arbustos autóctones, salvo em situações objetivas de proteção civil 

ou em regime de gestão florestal; 

c) A plantação florestal com espécies de rápido crescimento ou espécies exóticas que não 

se enquadrem na alínea l) do Artigo 17º. 

2. Condicionados a autorização prévia: 

a) A captação, o armazenamento, o desvio ou a condução de águas, bem como a drenagem, 

a impermeabilização ou a inundação de terrenos, e demais alterações à rede de drenagem 

natural ou ao caudal ou à qualidade das águas superficiais ou subterrâneas; 

b) A abertura de novas vias de comunicação ou acesso, bem como o alargamento ou outra 

intervenção nas já existentes, exceto as promovidas pelos Municípios; 

c) A instalação de infraestruturas elétricas aéreas ou subterrâneas, telecomunicações, gás 

natural, abastecimento de água e saneamento básico ou aproveitamento de energias 

renováveis; 

d) A reintrodução ou introdução de espécies indígenas da fauna e flora selvagem; 

e) A realização de ações de destruição do revestimento florestal, quer tenham fins agrícolas 

ou outros; 
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f) A atividade florestal, designadamente, ações de arborização e rearborização, sem 

prejuízo das competências próprias da autoridade florestal de âmbito nacional;  

g) A instalação de atividades económicas, quando isentas de controlo prévio urbanístico, 

designadamente viveiros, aquicultura e estufas; 

h) A realização de quaisquer obras de edificação, nomeadamente de construção, 

reconstrução, alteração, ampliação ou demolição, excetuando as obras de simples 

conservação, restauro, reparação ou limpeza, e sempre que essas obras de edificação 

ocorram fora dos perímetros urbanos, ou dos aglomerados rurais, ou dos espaços de 

edificação dispersa, delimitados como tal nos Planos Municipais de Ordenamento do Território 

(PMOT);  

i) A destruição ou o desmantelamento de muros, divisórias ou outras construções que 

integrem o valor natural paisagístico classificado; 

j) A prática de campismo ou caravanismo, bem como qualquer forma de pernoita, em locais 

não destinados a esse fim, sem prejuízo das disposições legais que regulam a atividade; 

k) O sobrevoo de aeronaves com motor abaixo de 1000 pés, fora dos casos em que tal 

sobrevoo tenha por finalidade trabalhos agrícolas, ações de fiscalização, ações de combate 

a incêndios e outras ações de socorro ou de controlo para fins de manutenção e segurança 

por parte das entidades gestoras de infraestruturas de serviço público; 

l) A instalação, afixação, inscrição ou pintura mural de mensagens de publicidade ou 

propaganda, temporárias ou permanentes, de cariz comercial ou não, incluindo a colocação 

de meios amovíveis, quando fora dos perímetros urbanos, ou dos aglomerados rurais, ou dos 

espaços de edificação dispersa, delimitados como tal nos PMOT; 

m) Filmagens ou fotografias para fins comercias ou publicitários que impliquem a colocação 

de equipamentos especiais, quando fora dos perímetros urbanos, ou dos aglomerados rurais, 

ou dos espaços de edificação dispersa, delimitados como tal nos PMOT; 

n) A utilização comercial ou publicitária de referências à Paisagem Protegida Regional, salvo 

em produtos ou serviços devidamente credenciados; 

o) A prática de atividades desportivas não motorizadas, designadamente mergulho, 

alpinismo, escalada ou montanhismo, e de atividades turísticas suscetíveis de deteriorarem 

os valores naturais da área; 
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p) A organização de eventos desportivos, culturais e de lazer fora dos locais destinados a 

esse fim; 

q) Atos e atividades que tenham por cenário o património geológico, tal como grutas, dolinas, 

buracas e lapiás; 

r) A dinamização de atividades de animação turística, exceto festas e atividades de cariz 

religioso ou promovidas pelos Municípios e pelas associações locais, devendo estas últimas 

submeter a parecer do Conselho Diretivo as práticas e locais que pretendem dinamizar;  

s) A realização de mercados ou feiras, quando fora dos perímetros urbanos, ou dos 

aglomerados rurais, ou dos espaços de edificação dispersa, delimitados como tal nos PMOT; 

t) Novas práticas industriais e comerciais quando fora dos perímetros urbanos, dos 

aglomerados rurais ou dos espaços de edificação dispersa, delimitados como tal nos PMOT; 

u) Todos os outros atos e atividades previstos como tal nos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território das áreas dos respetivos Municípios. 

 

Artigo 19º 

Pareceres e Autorizações 

1. Salvo disposição em contrário, os pareceres e as autorizações emitidos pelo Conselho 

Diretivo da Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó são vinculativos, mas não 

dispensam outros pareceres, autorizações ou licenças que legalmente forem devidas. 

2. Na falta de disposição especial aplicável, o prazo para a emissão dos pareceres e 

autorizações pelo Conselho Diretivo da Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó é 

de 30 dias, a contar da data de disponibilização do respetivo processo, sem prejuízo do 

disposto no regime jurídico da urbanização e edificação. 

3. O prazo referido no número anterior suspende-se sempre que haja lugar a consulta a 

entidades externas ou aos restantes órgãos de gestão da Paisagem Protegida Regional das 

Terras de Sicó. 

4. Na falta de emissão das autorizações ou pareceres dentro do prazo fixado no número 2 

considera-se, consoante os casos, a autorização concedida ou que o parecer é favorável; 

5. Os pareceres e as autorizações emitidas pelo Conselho Diretivo da Paisagem Protegida 

Regional das Terras de Sicó ao abrigo do presente diploma caducam decorridos dois anos 
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sobre a data da sua emissão, salvo se nesse prazo as entidades competentes tiverem 

procedido ao respetivo licenciamento.  

 

 

CAPÍTULO III 

NORMAS DE FISCALIZAÇÃO E REGIME CONTRAORDENACIONAL 

 

Artigo 20º 

Ações de Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento do presente Regulamento e legislação complementar aplicável 

compete à Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento, aos Municípios de Alvaiázere, 

Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal e Soure e demais entidades competentes, nos 

termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 21º 

Contraordenações 

1. Constitui contraordenação a prática dos atos e atividades estabelecidos no Artigo 17º, bem 

como as previstas no Artigo 18º, sem as autorizações ou os pareceres previstos no Artigo 19º; 

2. O regime de contraordenações rege-se pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, na 

sua atual redação, bem como pela Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua atual redação, 

que estabelece a Lei-Quadro das Contraordenações Ambientais. 

 

Artigo 22º 

Sanções acessórias 

As contraordenações previstas no artigo anterior podem ainda determinar a aplicação das 

sanções acessórias previstas no Artigo 47º do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho, na 

sua atual redação. 
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Artigo 23º 

Processos de contraordenação e aplicação de coimas e sanções acessórias  

1. O processo de contraordenação, aplicação de coimas e sanções acessórias rege-se pelo 

Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho, na sua atual redação, bem como pela Lei n.º 50/2006, 

de 29 de agosto, na sua atual redação. 

2. A competência para o processamento das contraordenações e para a aplicação das 

coimas e sanções acessórias pertence aos Municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-

Nova, Penela, Pombal e Soure e às restantes entidades nas áreas das respetivas jurisdições 

e no âmbito das suas atribuições e competências. 

3. O produto das coimas aplicadas é repartido de acordo com o previsto no artigo 73.º da Lei 

n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua atual redação: 

a) 45% para o Fundo de Intervenção Ambiental; 

b) 30% para a autoridade que a aplique; 

c) 15% para a entidade autuante; 

d) 10% para o Estado. 

 

Artigo 24º 

Reposição da situação anterior à infração 

Os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal e Soure, por sua 

iniciativa ou mediante proposta do Conselho Diretivo da Paisagem Protegida Regional das 

Terras de Sicó, podem ordenar que se proceda à reposição da situação anterior à infração, 

fixando os trabalhos ou ações que devam ser realizados e o respetivo prazo de execução, 

sendo aplicáveis os procedimentos previstos nos Artigos 47.º e 48.º do Decreto-Lei nº 

142/2008, de 24 de julho, na sua atual redação, com as necessárias adaptações. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Artigo 25º 

Legislação subsidiária 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente regulamento ou na legislação 

habilitante, aplica-se subsidiariamente o Código do Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 26º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da 

República. 
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ANEXO I 

Limite da Área de Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó 
 

SERRA DE 
ALVAIÁZERE 

SERRA DE 
SICÓ 

SERRA DO 
RABAÇAL 



                                                                                

 

 


