
 

 

 

O REFLOA - Regime Florestal e outras áreas, comporta a delimitação dos terrenos submetidos 

ao Regime Florestal em Portugal continental - independentemente da entidade gestora - e dos 

terrenos que se encontram sob jurisdição ou gestão do ICNF, I. P., não submetidos ao Regime 

Florestal. 

  

A conceção e a construção do REFLOA fundamentaram-se maioritariamente no MAPER versão 

10 (MAPER_Versao10.shp) e Regime Florestal versão 6 (RegimeFlorestal_v6.shp). Foram ainda 

considerados projetos de arborização, despachos de expropriações, decretos de submissão ao 

Regime Florestal, decretos de exclusão do Regime Florestal, retificações da delimitação do 

Regime Florestal perante o reconhecimento da titularidade privada de prédios inseridos no 

mesmo, informação cartográfica digital, na posse do ICNF, I. P., bem como, evidentemente, 

documentação histórica, administrativa e processual.  

 

Regime Florestal  – Servidão florestal pública administrativa. O Decreto de 24 de Dezembro de 

1901 define o conceito de Regime Florestal como “conjunto de disposições destinadas a 

assegurar não só a criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista 

da economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização 

seja de utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa 

das várzeas, para a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a fixação e 

conservação do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral marítimo" 

 

Outras Áreas - Contempla os prédios e outras áreas florestais que se encontram sob jurisdição 

ou gestão do ICNF, I. P., mas que não estão submetidos ao Regime Florestal. O conceito de 

“outras áreas” é de âmbito lato pois pretende considerar a possibilidade do REFLOA, no futuro, 

permitir a colheita e integração de elementos cartográficos de outras áreas de atuação. 

 

  



 

A estrutura da tabela de atributos do ficheiro cartográfico é a seguinte: 

 

  

Atributo Descrição Tipo Valores 

NOME 
Designação - cuja grafia possui acentos e 
cedilhas - pelo qual é reconhecido o 
terreno. 

Texto  

CODIGO Identificador do código de referência da UF 
ou do terreno. 

Texto  

AREA_HA 

Apuramento da área, expressa em hectares, 
obtida através da geometria do elemento, 
sobre sistema de referência PT-TM06-
ETRS89, aplicando-se arredondamento por 
excesso à segunda casa decimal. 

Numérico
, decimal  

REGIME 
Classificação da categoria de Regime 
Florestal do terreno: Texto 

Total 
Parcial 

Não Aplicável 

TIPOLOGIA 
Identificação da tipologia do terreno. 

Texto 
Mata Nacional (MN) 

Perímetro Florestal (PF) 
Outra Área Florestal (OAF) 

Prédio (PRD) 

REG_FLO 
Informação síntese relativa à submissão ao 
Regime Florestal: Sim, Não. Texto Sim 

Não 

GES_ICNF 
Informação síntese respeitante à jurisdição 
ou gestão por parte do ICNF, I. P Texto Sim 

Não 

ENT_GES 

Entidade com responsabilidade na jurisdição 
ou gestão (autónoma ou cogestão) do 
terreno. 

Texto 

ICNF, I. P.; 
ICNF, I. P. / Autarquia local; 
ICNF, I. P. / Comunidade local; 
ICNF, I. P. / Outra entidade; 
Terrenos privados ou domínio 
hídrico em A. P.; 
Diversas entidades 
individualizadas. 

PROPRIEDA 

Tipologia de propriedade aplicável ao 
terreno. 

Texto 

Domínio privado das autarquias 
locais; 
Domínio privado das pessoas 
coletivas de utilidade pública 
administrativa; 
Domínio privado do Estado; 
Terrenos baldios; 
Terrenos privados ou domínio 
hídrico em A. P. 

GES_DR Identificação da Direção Regional CNF 
responsável  

Texto Norte,Centro,LVT,Alentejo,Algarve 

ID_MAPER Código identificador proveniente do MAPER 
Texto  

ID_RF Código identificador proveniente do Regime 
Florestal 

Texto  



 

A informação apresentada nesta aplicação diz respeito ao Regime Florestal que enquanto 

servidão florestal pública administrativa, os seus dados são abertos, de acesso livre. 

Referenciando a tabela anterior, nesta aplicação apenas é disponibilizada a informação que 

obedece ao critério “REG_FLO”=’Sim’. 

Os dois separadores que a constituem oferecem distintas possibilidades de interagir com a 

informação. 

 

O primeiro - “REFLOA – O regime florestal” - permite a consulta de dados estatísticos de uma 

forma interativa, relacionando-os com sua a localização geográfica.  

O segundo -“Regime Florestal – Analisar” – permite analisar a sobreposição da servidão de 

regime florestal com outras áreas, livres ou unidades administrativas de freguesia, concelho 

ou CIM. Os resultados são apresentados em forma de relatório que pode ser impresso em 

formato pdf. 

Neste separador é ainda oferecida a possibilidade de aceder diretamente ao GeoCatalogo da 

IDE CNF e descarregar a informação em formato shapefile de todo o continente português ou 

apenas de uma região, sempre com uma data de descarregamento associada.  


