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Introdução

Os incêndios rurais constituem uma problemática crescente em Portugal, tendo
vindo a aumentar, tanto o número de ocorrências como a área ardida. Têm sido
atribuídas muitas causas a este flagelo. Entre elas, o clima mediterrânico, no qual se
registam períodos de seca no Verão, associados a ondas de calor, proporcionando
um ambiente favorável à deflagração de incêndios e propiciando a sua propagação.
No entanto, o levantamento das áreas ardidas na Europa mostra que o Norte de
Portugal é a zona onde existe maior número de ocorrências, se comparada com o
Sul de Portugal, a Europa e o Norte de África.
Basta a comparação entre as ocorrências no Norte e no Sul de Portugal para se

poder concluir que essa não é a principal justificação, uma vez que o Norte, de in-
fluência atlântica, é mais fresco e húmido do que o Sul, sendo este muito mais quente
e seco. Não que não se reconheça que o clima e as práticas culturais ligadas à pas-
torícia tradicional geravam ocorrências, mas nunca com a atual expressão. No pre-
sente é já possível afirmar que o tempo investido no crescimento das espécies
arbóreas de rápido crescimento deixou de ser útil, considerando a frequência dos
incêndios. Há, portanto, que procurar outras causas, mais relacionadas com a evo-
lução da ocupação do solo e das práticas culturais, dado que a atual dimensão da
catástrofe dos incêndios rurais só começou há cerca de três décadas.
O estudo realizado pela equipa do Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista

“Prof. Caldeira Cabral” (CEAP) pretende verificar se os pressupostos empíricos re-
lacionados com o abandono do espaço rural, o colapso das sociedades tradicionais
e a substituição do mosaico agro-silvo-pastoril tradicional por densos povoamentos
florestais monoespecíficos contínuos, constituídos por espécies de inflamabilidade
elevada como o pinheiro bravo e o eucalipto, terão sido uma das causas determi-
nantes da atual situação.



Para além disso, propõe-se um modelo de ordenamento do território que se
aplica a cada um dos quatro concelhos estudados, baseado na recriação de um mo-
saico agro-silvo-pastoril diversificado, na proteção dos aglomerados por áreas de
agricultura, na manutenção dos gados e dos baldios e na substituição do pinheiro
e do eucalipto por espécies tanto quanto possível autóctones e/ou outras folhosas.
O pinheiro e o eucalipto mantêm-se em áreas de dimensões restritas, de modo a
constituir um “fundo de maneio” para os proprietários. Dito de outro modo, é a ca-
pacidade ecológica da Paisagem que dita a sua ocupação e não o contrário.
Pretende-se deste modo afirmar a importância do ordenamento do território

na prevenção dos incêndios rurais, ao contrário do combate a posteriori, medida
que tem prevalecido em Portugal. Assim, considerando que as medidas preconiza-
das pelas entidades públicas têm sido dedicadas sobretudo ao combate a posteriori
e, no que respeita à prevenção, se limitam à qualidade dos caminhos, aos postos de
vigia e à criação de reservas de água que possam ser utilizadas pelos bombeiros, o
presente Projeto, na componente elaborada pelo CEAP, incidiu sobre o papel do
Ordenamento do Território na prevenção dos incêndios rurais.
A própria designação de incêndios rurais implica uma dimensão diferente da

usual, de “incêndios florestais”, conferindo uma abrangência mais vasta à proble-
mática que envolve toda a organização do espaço rural, incluindo a localização e a
tipologia dos aglomerados, como pano de fundo de uma sociedade que também
mudou, pelo que há que adaptar as exigências científicas do problema aos agentes
sociais.
Uma vez que a maior ocorrência de incêndios rurais se verifica no Centro e

Norte do país, o Projeto incidiu sobre quatro estudos de caso, à escala municipal,
localizados no Minho (Santo Tirso), em Trás-os-Montes (Mirandela) e no Douro
(Baião e Cinfães). As ações preparatórias para a interpretação da Paisagem envol-
veram uma visita de estudo aos vários concelhos, contactos com técnicos de algumas
autarquias, com um pastor do baldio da serra dos Passos, em Mirandela e com o
Conselho Diretivo do baldio de Paradela, no concelho de Cinfães; para além destes,
foram contactadas outras entidades (Autoridade Florestal Nacional – AFN, Dire-
ção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – DGADR e Instituto Nacional
de Estatística – INE) e consultada vasta bibliografia. Posteriormente foi construído
um Sistema de Informação Geográfica (SIG) que reuniu toda a informação carto-
gráfica de base e a que foi produzida.
A componente do Projeto da responsabilidade do CEAP teve por objetivo o apro-

fundamento do papel do ordenamento do território numa gestão sustentável do es-
paço rural, tendo em vista a prevenção dos incêndios florestais, considerando as
circunstâncias ecológicas, mas também a realidade social e cultural da Paisagem,
bem como a sua viabilidade económica e a resposta às necessidades da população.
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Pressupostos e estratégias

A abordagem do Projeto pela equipa do CEAP foi decidida em função de de-
terminados pressupostos, formulados de acordo com o conhecimento e a experiên-
cia detidos pelos orientadores científicos.
Face a esses pressupostos, foram analisados os dados disponíveis para as áreas

estudadas que permitissem averiguar da sua validade.
Tendo esta sido confirmada, elaborou-se uma proposta de ordenamento do ter-

ritório com base nos mesmos.
Os pressupostos considerados foram os seguintes:
1. O clima mediterrânico, de influência atlântica no Norte do País, caracterizado

por um verão seco e quente e um inverno húmido e frio, não justifica por si só a si-
tuação atual relativamente ao enorme número de ocorrências de incêndios e à di-
mensão das áreas ardidas. 
2. O mosaico da Paisagem, tal como se verificava na organização da Paisagem

tradicional (pré-moderna), contribuía para a sua sustentabilidade ecológica e cul-
tural. A alternância entre espaços cheios (mata, sebes) e espaços vazios (parcelas
agrícolas, prado permanente), bem como a existência de espaços com diferentes ní-
veis de humidade no solo e no revestimento vegetal, para além de todas as funções
de complementaridade entre a manutenção do fundo de fertilidade do solo, a bio-
diversidade e a produção de bens alimentares e de materiais, evitava a existência de
vastas áreas contínuas revestidas por materiais de elevada combustibilidade.
3. A existência de gado, privado ou de gestão comunitária, contribuía enorme-

mente para a conservação daquele mosaico e para o controle dos materiais de ele-
vada combustibilidade, para além de contribuir para a reposição do fundo de
fertilidade do solo, através dos elementos para a fabricação de estrume.
4. O fogo constituía e constitui uma prática tradicional dos pastores, com vista

à revitalização e controle dos matos, num nível de desenvolvimento que os torne
mais apetecíveis para o gado.
5. As alterações introduzidas na Paisagem após a Revolução Liberal e, mais re-

centemente, durante o Estado Novo conduziram progressivamente à destruição
(privatização ou estatização) de muitos baldios, com a consequente perda de gados
e de habitantes, sedeados nas aldeias.
6. O preenchimento dos vazios do mosaico tradicional, pelo revestimento por

pinheiro, numa primeira fase (até aos anos 50-60 do séc. XX), depois por eucalipto,
uniformizou e simplificou a Paisagem, substituindo esse mosaico por extensos po-
voamentos florestais monoespecíficos e muitas vezes equiénios, criando condições
para a situação que atualmente se verifica: aumento da frequência dos incêndios e
da área ardida.



7. As espécies arbóreas não ardem todas com a mesma facilidade: tanto os pi-
nheiros, por serem resinosas, como os eucaliptos, por conterem matérias voláteis,
são altamente combustíveis. Por outro lado, as folhosas autóctones (Quercus robur
e Quercus pyrenaica), as folhosas tradicionais, como o castanheiro (Castanea sativa),
as folhosas da mata ribeirinha (Fraxinus minor, Populus sp., Corylus avelana L.), as
árvores de fruto (de espinho ou de caroço), por conterem maior teor de humidade
nas folhas, ardem com menor facilidade do que as primeiras; o Quercus suber,
quando está revestido por cortiça, constitui uma espécie considerada retardadora
do fogo e, no caso de arder, embora se perca a cortiça, a árvore normalmente rege-
nera (Catry et al., 2007).
Alguns destes pressupostos resultam da experiência e da observação empírica;

outros, relativos à quantificação da evolução de pessoas e gados, assim como da al-
teração verificada no coberto vegetal, são comprovados pelos estudos realizados.
Deste modo, elaboraram-se Planos de Ordenamento para cada um dos quatro

concelhos, que poderão servir de guião à gestão pelos proprietários e pelas entidades
públicas, tendo como estratégias as que de seguida se enunciam:
1. A edificação deve ser mantida dentro dos limites dos aglomerados e, na área

agrícola que os envolve (que se poderá considerar o “termo da aldeia”), deve ser
mantido o uso agrícola, de modo a preservar as edificações de eventuais incêndios.
2. A existência de gado e de baldios deve ser preservada e incentivada, pelo que

os perímetros florestais (AFN), que correspondem normalmente aos limites de bal-
dios existentes, foram considerados na proposta. 
3. As áreas de maior suscetibilidade ecológica foram identificadas e integradas

na Estrutura Ecológica Municipal, tendo sido propostos os usos possíveis para cada
uma das suas componentes.
4. Nas áreas com aptidão para a mata e para as espécies florestais, o pinheiro e

o eucalipto foram substituídos por carvalhos e castanheiros, tendo sido mantidos
alguns povoamentos de pinheiro e eucalipto em manchas restritas que possam cons-
tituir “um fundo de maneio” para os proprietários. Esta medida poderia ser trans-
formada numa medida mais genérica que permitisse a cada proprietário manter
uma certa percentagem da área dedicada a estas espécies, de modo a distribuir por
todos o que também já foi designado por “mealheiro do povo”. Neste caso, o orde-
namento do espaço deveria salvaguardar a descontinuidade destas manchas e a sua
proteção por outros revestimentos vegetais, menos combustíveis.
Foram também propostas medidas conducentes à concretização das estratégias

referidas e que pretendem dar resposta aos pressupostos enunciados.
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Notas sobre as alterações do espaço rural 

O espaço rural no Centro e Norte de Portugal foi até aos anos 40-50 do séc. XX
organizado em função de um sistema agrário que tradicionalmente visava a manu-
tenção do fundo de fertilidade do solo, pois dele dependia a subsistência dos seus
cultores, em alimentos e materiais.
Este sistema assentava num ciclo de complementaridades espaciais e de matéria

e energia, descrito por muitos autores, e que, pelo menos desde o período da roma-
nização, tinha uma organização tipológica que se adaptava às circunstâncias ecoló-
gicas e aos recursos humanos disponíveis.
Em torno da urbe, normalmente concentrada, de modo a permitir a entreajuda

dos seus habitantes, organizava-se o ager, para a produção de cereal, que, depen-
dendo da qualidade dos solos, era também de melhor (trigo) ou pior qualidade
(centeio ou cevada). O ager organizava-se normalmente em três folhas de cultura,
ficando uma de alqueive, outra de pousio e a cultura da que se semeava era tirada
às sortes entre as famílias da aldeia (Ribeiro, 1991). Na proximidade da aldeia si-
tuavam-se os pomares e as hortas (hortus). A complementar a agricultura estavam
os gados, miúdo (ovino e caprino) nas terras de montanha ou nas mais agrestes, e
vacum, nas várzeas do fundo dos vales ou nos lameiros situados em socalcos, desde
que a precipitação fosse suficiente para os manter limados. Nas situações mais secas
e de solos mais pobres (Trás-os-Montes, Beira Alta e Baixa, Douro montanhoso),
para lá do ager estava o saltus, ou os matagais que resultavam da regeneração natural
de queimadas da mata e eram permanentemente mantidos em estado pastável, por
ação dos rebanhos ou, quando necessário, do fogo controlado pelos pastores. Para
lá do saltus, estava a silva (floresta cultivada, designada em português por mata)
constituída por espécies autóctones (carvalhais) ou já adaptadas (soutos), fornece-
doras de materiais (madeira, lenha, etc.) e de alimento para o gado (bolota e casta-
nha).
Este sistema assentava numa gestão comunitária, em que o ager, o saltus e a silva

eram propriedade comum, gerida por um conselho de compartes. Os gados pastavam
no saltus e na silva (o monte), guardados à vezeira, ou seja, pelos donos do gado, em
número de vezes proporcional às cabeças de gado que detinham relativamente ao nú-
mero total. Também pastavam o restolho na folha que ficava de pousio.
O ciclo dos nutrientes, no solo, era assegurado pelo estrume feito a partir das

camas dos gados, que, por sua vez, provinham da roça dos matos, do saltus e da
silva.Quando o gado andava no monte ou na folha de pousio fertilizava a terra di-
retamente. A necessidade de guardar o gado à noite, que não se vê em países de
clima mais agreste do que o nosso, para além de o proteger de predadores tinha por
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objetivo produzir estrume, necessário para incorporar na horta, no pomar e no ager,
nomeadamente nos campos de milho, cereal introduzido cerca do ano de 1600.
Este sistema integrava a agricultura com a silvicultura e a conservação da natu-

reza, esta última sob a forma de sebes, da galeria ripícola, dos matos e da mata, e
deu origem àquilo a que podemos chamar paisagem compartimentada, existente
sobretudo a norte do Tejo, por oposição à paisagem da árvore dispersa mediterrâ-
nica, característica do Alentejo e do Barrocal algarvio. Entre os dois tipos de paisa-
gem existe uma faixa de transição ao centro, que intercala os dois tipos. 
A paisagem compartimentada organiza-se, portanto, num mosaico diversificado

em que o esquema acima referido se adaptava às condições morfológicas, mas no
qual os aglomerados estavam protegidos do fogo, espontâneo ou induzido, pelas
hortas, pomares e agricultura, incluindo a vinha e o olival, que os envolvia, sendo a
vegetação do monte controlada pelo pastoreio ou pelo fogo, posto pelos pastores e
sob seu controle. Este mosaico permitia a alternância entre cheios (mata, sebes) e
vazios (campos de cultura, prado, ferregiais, horta, pomar, olival e vinha); entre re-
vestimentos vegetais com diferentes teores de humidade (folhosas e perenifólias),
se o incêndio surgia, descontrolado, não podia atingir grandes proporções por não
ter material em que lavrar.
A propriedade comunitária (baldios) verificava-se sobretudo em situações em

que a vida era mais difícil, nas zonas mais declivosas, ou de montanha, ou no inte-
rior, mais seco e quente. À medida que se caminha para o litoral, mais ameno, ou
para jusante das bacias hidrográficas, onde os fundos dos vales se alargam, a pro-
priedade passa a ser privada.
O sistema agrário tradicional entrou progressivamente em rutura, impulsionada

em várias fases, sendo as mais marcantes o pós-Revolução Liberal, o Estado Novo
e a Política Agrícola Comum (PAC).
A Revolução Liberal introduziu em Portugal os princípios da Revolução Fran-

cesa, ou seja, os direitos humanos individuais, como forma de libertação do povo,
que anteriormente não dispunha de “direito de cidadania”. Com os direitos indivi-
duais, veio o direito à propriedade privada (daqueles que a não tinham) e com a
Revolução, em nome de uma redistribuição das terras pelos mais pobres, veio uma
primeira apropriação, pelos correligionários da parte vencedora e por meios quase
sempre ilícitos, das terras comunais e das que as ordens religiosas tinham visto en-
grossar com os “bens de mão-morta” (Valente, 2009).
Esta “presúria” ignorou a importância da propriedade comunitária e inviabilizou

em muitos casos a capacidade de sobrevivência dos povos das aldeias, já anterior-
mente espoliados e martirizados durante as invasões francesas. Tendo desaparecido
a viabilidade do gado, os baldios, divididos em glebas, foram semeados de pinheiro
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bravo (Devy-Vareta & Alves, 2007). Assim surgiu, entre outras situações, o que é
hoje o grande Pinhal Interior.
A introdução do modelo químico-mecânico pelo Estado Novo vem dar o golpe

definitivo no ciclo dos nutrientes: o estrume é substituído por adubos químicos e
as caldas feitas de produtos naturais são substituídas por pesticidas e herbicidas.
Estava preparada a prescindibilidade dos gados na agricultura. 
Convergente com a filosofia modernista de separação dos saberes (especialização)

da época, a agronomia, uma “arte” global de saber fazer, passa a estar dividida na sil-
vicultura e na agricultura e discute-se (ainda hoje) se o país é florestal ou agrícola.
O trator, normalmente com uma charrua demasiado grande para a reduzida

profundidade dos nossos solos, generalizou-se, dando origem a uma preocupação:
a dimensão e a forma da folha de cultura, de modo a tornar mais eficiente a utili-
zação da máquina. Com isto se eliminaram sebes e socalcos, que garantiam a sus-
tentabilidade da Paisagem, e foram arroteados solos sem aptidão para a agricultura,
enterrando a fina camada de solo fértil no fundo de uma leiva demasiado profunda.
Uma das tónicas da política agrícola do Estado Novo foi a das “campanhas”, das
quais a mais conhecida, pelos estragos que causou, foi a Campanha do Trigo, lan-
çada em 1929. Com a ceifeira debulhadora, esta campanha conduziu à cultura in-
devida de muitos solos sem aptidão para tal, inclusive debaixo do montado,
contribuindo para a perda de solo por erosão e para a situação de decadência do
sobreiro que hoje se verifica (morte súbita).
A política florestal do Estado Novo procedeu à florestação, sobretudo com pi-

nheiro bravo, de muitos baldios, retirando aos compartes a sua base de subsistência.
Mais tarde, a partir dos anos 60, por influência da corrente industrialista saída da
II Grande Guerra (Baptista, 1994), iniciaram-se as plantações extensivas de euca-
lipto em vastas áreas do País, primeiro pelos proprietários privados, depois pelas
empresas de celulose. 
Tudo isto conduziu ao êxodo da população rural para as cidades e, a partir dos

anos 60, para França e Alemanha, acompanhado da redução da área cultivada. “De
1960 para 1970 a população ativa agrícola diminuiu 30% e, no continente, em 1970-
-1974, a área semeada anualmente já caíra 23% em relação a 1960-1964” (Baptista,
1994).
O mosaico rural, suportado pelo sistema agrário tradicional, foi destruído, as

pequenas parcelas cultivadas, muitas vezes por rendeiros, foram abandonadas, e o
pinheiro e o eucalipto ocuparam, em manchas contínuas, milhares de hectares. A
agricultura ficou adstrita aos solos mais férteis e mesmo estes foram em grande
parte destruídos pela edificação. 
De facto, enquanto os aglomerados tradicionais se situavam na proximidade

dos melhores solos para a agricultura, sem os ocupar, quando a população deixa
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de depender exclusivamente da agricultura, devido à industrialização e à terciari-
zação, o valor ecológico intrínseco do solo é ignorado e aqueles aglomerados cres-
cem para cima desses solos, muitas vezes localizados nas melhores várzeas
(aluviossolos e coluviossolos). Para além disso, cresce a edificação dispersa, que se
processa na parcela de cada um ou como resultado do mercado livre de terrenos,
sem que a administração tenha um planeamento eficaz que conduza a edificação
para os aglomerados e as suas áreas de expansão delimitada em locais com aptidão
para a mesma.
A adesão do país à Comunidade Europeia, em 1986, colocou Portugal a competir

com o mercado europeu e sujeito à Política Agrícola Comum (PAC), que financiou
o abandono das terras (set aside). Este aspeto foi reforçado com a reforma da PAC
que, embora com a introdução de preocupações de caráter ambiental (medidas
agroambientais), apoiou a florestação de solos anteriormente agrícolas.
Esta curta resenha pretende mostrar como a atual situação relativamente aos in-

cêndios florestais era inevitável e vem a preparar-se desde há mais de um século,
sendo a consequência natural do colapso das sociedades tradicionais, do abandono
do espaço rural, da redução da área cultivada e da sua substituição por florestação
contínua de espécies altamente combustíveis.
Após as vagas de incêndios que assolaram Portugal nas últimas décadas, as po-

líticas públicas reagiram enfatizando o combate em detrimento da prevenção terri-
torial. Com a dimensão que os incêndios têm atingido, as ações de extinção do fogo
revelam-se ineficazes e os meios de combate não conseguem fazer mais do que sal-
var as habitações que se encontram em risco. Estas transformações justificam a ne-
cessidade de implementar medidas de prevenção da eclosão e propagação de
incêndios, ao nível da organização do espaço.

O papel do ordenamento do território

A paisagem deve ser organizada a partir da distribuição dos vários usos do solo,
em função da sua aptidão ecológica, com a finalidade de estabelecer um mosaico
caracterizado por descontinuidades, nomeadamente ao nível das formações vege-
tais, de forma a evitar a continuidade do combustível existente.
A morfologia do terreno constitui a base do Ordenamento da Paisagem tanto

no espaço urbano como no rural, pois diferencia, no espaço, diferentes situações
ecológicas (zonas contíguas às linhas de água, vertentes e cabeços) que comportam
diferentes aptidões para os usos possíveis e diferentes comportamentos na propa-
gação do fogo. É neste conceito que se baseia a metodologia utilizada neste estudo,
designada por Sistema-Paisagem (Magalhães, 2001; Magalhães et al., 2007).
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As Figuras 1 e 2 esquematizam um modelo de ordenamento da Paisagem Rural
nos casos em que a morfologia do terreno seja suficientemente marcada para deter-
minar a sua diferenciação ecológica. Este modelo contribui para a sustentabilidade
ecológica da Paisagem e simultaneamente para a proteção da agricultura e da floresta
contra os incêndios florestais, ou seja, a proteção dos investimentos realizados. 
Há que assegurar uma estrutura que compartimente a Paisagem de modo a cons-

tituir uma barreira contra os incêndios. Esta estrutura é constituída pelos sistemas
húmidos (linha de água, margens e a zona contígua, mais ou menos aplanada) e os
cabeços, mais ou menos largos. Entre estas duas grandes linhas há que criar ele-
mentos lineares, transversais, que, em conjunto com os sistemas húmidos e cabeços,
formem uma rede. Estes elementos transversais às vertentes podem ser constituídos
pelas linhas de água secundárias, por sebes, ou por aceiros ou arrifes (no caso de a
vertente estar revestida por floresta). 
1. As margens das linhas de água devem dispor de uma galeria ripícola consti-

tuída pelas espécies adequadas à sua natureza, dependendo de se é permanente ou
de caráter torrencial; a zona contígua (várzea) deve ser utilizada pela agricultura
ou, se esta não for possível, por mata ribeirinha (freixo, choupo, nogueira ou algu-
mas exóticas caducifólias como o plátano, o carvalho americano, etc.). 
2. Ao longo da cumeada deve garantir-se um caminho que constitua um vazio

suficiente para que o fogo não passe de uma vertente para outra, o que, aliás, é di-
ficultado pelas brisas de encosta. Nos cabeços largos deve, do mesmo modo, asse-
gurar-se um vazio que, neste caso, pode ser constituído por prado permanente,
compartimentado preferencialmente por sebes vivas ou cercas móveis, enquadrado
por espécies retardadoras do fogo ou folhosas. As melhores espécies para retardar
o fogo são o sobreiro (Quercus suber), desde que tenha cortiça, as folhosas próprias
desta situação ecológica que são os carvalhos caducifólios (Quercus roble e Quercus
pyrenaica) e o castanheiro (Castanea sativa). Todas estas espécies exigem solo ácido.
No caso de solos calcários, a árvore autóctone desta situação é a azinheira (Quercus
rotundifolia) ou, em casos raros em que o solo seja suficiente, o carvalho cerquinho
(Quercus faginea) e a oliveira (Olea europea var. europea). A necessidade de criar
vazios na cumeada é contraditória com um desejável revestimento da cabeceira (ca-
beço e encosta do monte) que proteja o solo da erosão e simultaneamente promova
a infiltração das águas pluviais. No entanto, o objetivo de proteção contra os incên-
dios obriga à existência desse vazio ou à sua substituição por folhosas. O revesti-
mento com prado permanente assegura a infiltração, dependendo do encabeçamen-
to que deve estar relacionado com a natureza do solo.
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Figura 1 - Modelo conceptual de ordenamento do território com o objetivo de prevenção con-
tra os incêndios florestais. Planta e corte (desenho de Ana Müller)
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Figura 2 - Modelo conceptual de ordenamento do território com o objetivo de prevenção dos
incêndios florestais. Planta da bacia hidrográfica (desenho de Ana Müller)
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3. As vertentes devem ser compartimentadas com folhosas ao longo das linhas
de água secundárias e a criação de vazios, neste caso, caminhos que funcionem
como aceiros e se desenvolvam ao longo das curvas de nível, dependendo a sua fre-
quência do comprimento da vertente. Nos interstícios desta estrutura podem inte-
grar-se espécies mais produtivas (pinhal e eucaliptal), desde que não representem
áreas de uma tal dimensão que, se um incêndio deflagrar, atinja proporções incon-
troláveis. 
Este modelo conceptual tem que ser adaptado a cada situação particular, inte-

grando a ocupação existente do solo e corrigindo a que está incorreta, face ao mo-
delo. Isto implica rever a distribuição dos usos, dependendo da aptidão ecológica,
que não é exclusivamente determinada pela morfologia do terreno (ver Secção Es-
tudos de Caso), bem como as espécies escolhidas, que se devem basear na vegetação
potencial da região. A conciliação entre o modelo e a realidade tem que contar com
os agentes sociais presentes.
O Sistema Húmido, incluindo linhas de água, margens, zonas contíguas às linhas

de água e bacias de receção deverão ter agricultura, pastagem ou mata ribeirinha,
dependendo da qualidade do solo, da sua dimensão e da existência de agricultores.



Figura 3 - Esquema conceptual da localização tradicional dos aglomerados no promontório si-
tuado “entre os rios”, perto do fundo do vale (Sistema Húmido), mas sem o destruir e envolvidos
por agricultura, o que os protege dos incêndios que deflagrem no “monte”. (desenho de Ana
Müller). 
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A cabeceira deverá ser revestida por folhosas, que poderão ou não conter um vazio
constituído por pastagem. A vertente poderá ter mata de produção em manchas
cortadas por aceiros/caminhos longitudinais e transversais à vertente, dependendo
do seu comprimento, medido no sentido do maior declive (d).
Neste modelo, a localização da expansão dos aglomerados populacionais (Figura

3), assim como a interface urbano/rural, são fundamentais para evitar a dispersão
da edificação e a coalescência entre esta e as manchas florestais. Apesar de muita
gente preferir ter a sua casa numa parcela de dimensão que lhe permita ter a sensa-
ção de “viver no campo”, o que só se tornou possível com a vulgarização do auto-
móvel, a promiscuidade entre edificação e mata é catastrófica perante o risco de
incêndio e o seu combate. É sabido que os recursos utilizados no combate aos in-
cêndios rurais dão prioridade às edificações que constituem a casa de família e, mui-
tas vezes, o seu emprego quando a ela se associam a loja ou a pequena oficina.
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A decisão de manter as edificações no interior de perímetros urbanos bem de-
finidos, onde as autarquias instituam mecanismos (que, aliás, constam da lei) de
fornecimento de solo edificável para quem se quer instalar, é crucial. Sem isto, será
sempre justificável a construção de edificações dentro ou perto da mata, com os
graves inconvenientes que daí advêm. Para além disso, é indispensável que se man-
tenham áreas de agricultura na envolvente dos aglomerados, tal como é a prática
tradicional. Se houver abandono destas parcelas, a freguesia deverá assegurar me-
didas para as manter limpas de mato, eventualmente permitindo a entrada do gado
comunitário nas mesmas. Os Planos Diretores Municipais devem incorporar este
anel agrícola envolvente dos aglomerados. 
No que diz respeito aos usos rurais, a manutenção das já referidas descontinui-

dades na paisagem depende fortemente dos agentes e utilizadores do espaço rural,
pelo que se devem delinear estratégias atrativas de desenvolvimento rural que in-
centivem a sua concretização através de adequadas práticas agrícolas e pastoris, em
coexistência com práticas de silvicultura preventiva. 

Outras técnicas de prevenção

A implantação do modelo de ordenamento do território anteriormente referido,
implica a escolha de usos e de espécies destinadas a diversificar a ocupação, a criar
uma Estrutura de Proteção da Paisagem e a evitar superfícies muito vastas com uma
só espécie, principalmente se a espécie em causa for muito inflamável. Mas para
além destas medidas outras técnicas complementares podem ser usadas.
A redução do combustível, à escala local, está geralmente associada a técnicas

como o uso do fogo controlado, à construção de aceiros e arrifes ou a práticas sil-
vopastoris.
O fogo controlado é um método prático e económico de redução dos combus-

tíveis. A utilização desta técnica em zonas sensíveis, como na interface urbano-flo-
restal, pastagens, campos agrícolas e estradas, origina faixas de proteção desprovidas
de combustível, o que impede a propagação dos incêndios. Como esta técnica re-
presenta, só por si, um certo risco, deve ser usada apenas quando necessária e por
técnicos especializados.
A construção de aceiros é também uma técnica bastante difundida, caracterizada

pela abertura de faixas relativamente largas onde a continuidade da vegetação é in-
terrompida ou modificada a fim de dificultar a propagação do fogo. Desta forma
consegue-se um seccionamento das áreas florestais e a redução do risco de propa-
gação de incêndios, o que facilita o combate aos incêndios no interior das planta-
ções. Segundo Soares (s/d) a largura de um aceiro relaciona-se com a altura da
vegetação de forma a evitar a transmissão do fogo por radiação, sendo ideal uma



largura igual a duas vezes a altura das árvores, o que nem sempre é possível de im-
plantar, pois representaria uma perda grande de área produtiva. Em qualquer caso,
a largura dos aceiros e arrifes deve permitir a circulação dos veículos de combate
aos incêndios, ou seja, no mínimo 4 m.
A silvopastorícia representa outra técnica adotada em diversos países, como por

exemplo Espanha ou França, com o intuito de reduzir o risco de incêndios através
da redução de material combustível tanto na floresta como na proximidade dos
aglomerados urbanos. Para além do benefício referido, esta técnica representa um
rendimento económico adicional nas áreas rurais. 
Nas zonas mais planas, normalmente situadas no litoral, a criação de faixas re-

tardadoras de fogo com espécies menos inflamáveis dispostas perpendicularmente
à direção do vento dominante, nas margens de aceiros, é também uma técnica a
considerar. 
É também de referir a plasticidade ecológica do pinheiro bravo, capaz de rege-

nerar, com enorme facilidade, por dispersão das sementes. Nas áreas em que isto se
verifica, é indispensável uma intervenção no sentido de implantar a estrutura de
proteção acima referida, sem o que, após um certo número de anos, esse pinhal vol-
tará a arder, sem proveito para ninguém. 
Os espaços agrícolas e florestais devem ser ordenados e geridos segundo os con-

ceitos de multifuncionalidade e sustentabilidade. Sempre que possível deve proce-
der-se à manutenção de clareiras (áreas agrícolas e pastagens), visto estas
aumentarem o efeito de orla, impedirem a continuidade dos povoamentos florestais
e reduzirem de forma eficaz o risco de propagação de incêndios (Abreu et al., 2004). 
As funções que estes usos florestais e silvopastoris desempenham, nomeada-

mente as relacionadas com o equilíbrio do ciclo hidrológico, com a redução da ero-
são do solo, com a proteção de habitats e de espécies naturais (acréscimo da
biodiversidade), com o desenvolvimento de recreio e turismo enquanto comple-
mento interessante daqueles usos, devem ser valorizadas nas políticas públicas.

As políticas de ordenamento do espaço rural

Ao contrário do que sucede nos restantes países europeus, a propriedade flores-
tal em Portugal é essencialmente privada. Atualmente, cerca de 86% da área florestal
nacional é gerida por proprietários privados (Pereira & Santos, s/d). O regime da
propriedade privada difere significativamente do Norte para o Sul do país. Enquanto
no Sul predominam as explorações agroflorestais de grande dimensão, no Norte, a
propriedade florestal encontra-se completamente fragmentada e aqui predominam
os pequenos proprietários absentistas (Baptista & Santos, 2005). Esta fragmentação
da propriedade e a ausência de associações de produtores tem criado inúmeros en-
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traves à boa gestão e ao ordenamento do território, com maior expressão a norte
do Tejo. Na opinião de Pinho (2008), a gestão florestal das regiões de minifúndio
deve ser redefinida e devem constituir-se zonas de intervenção com a dimensão su-
ficiente para que se possam implementar, de forma eficiente, as políticas e ações ne-
cessárias. De acordo com este autor, deve promover-se a criação de Zonas de
Intervenção Florestal (ZIF), pois o planeamento destes espaços apenas se torna efi-
ciente e aplicável em superfícies de 50 ou 60 mil hectares. 
Os processos de profundas mutações que se verificam atualmente nas zonas de

montanha refletem-se no sistema de exploração dos diferentes usos do solo e na
própria paisagem (Castro, 2008). O êxodo rural e o excessivo envelhecimento da
população geram incompatibilidades entre as atividades económicas do meio rural
e estão na base do aumento da área ardida. 
Na ausência de políticas agrícolas coerentes, a visão setorial predomina sobre a

territorial, o que conduz a transformações e gera uma intensa desorganização do
meio rural. A crise de confiança causada pela falta de estabilidade das políticas e
dificilmente ultrapassável, afeta fortemente o espaço rural, pois o território agrícola
e pastoril é, por definição, um espaço fortemente estruturado, compreendendo-se
assim que estas atividades, que necessitam de uma forte organização territorial, não
sejam atrativas num cenário de oscilações cíclicas das políticas que gerem o espaço
rural (Castro, 2008).
É necessário implementar políticas que incentivem as atividades agrícolas e que,

simultaneamente, combatam o despovoamento e a falta de mão-de-obra. A ativi-
dade agrícola deve ser remunerada pelos serviços, diretos (alimentação, etc.) e in-
diretos (manutenção da biodiversidade, prevenção de incêndios rurais, etc.), que
presta à comunidade. Esta atividade, enquanto parte da gestão agroflorestal, não é
facultativa, e a sociedade deve assumir globalmente os custos técnicos e políticos
da sua viabilidade.
De acordo com Pinho (2008), algumas regiões mediterrânicas europeias têm

promovido ensaios, desde há algumas dezenas de anos, de múltiplas formas de in-
tegração das atividades rurais tradicionais, com o objetivo de aumentar a resistência
do território aos incêndios. O mesmo autor salienta que esse esforço foi reconhecido
pelas instâncias comunitárias relativamente às faixas de gestão de combustível e tra-
duziu-se em regulamentos europeus, especificamente no artigo 32º do Regulamento
(CE) n.º 1257/1999 e no artigo 33º do Regulamento (CE) n.º 1974/2006, financia-
mento ao setor agrícola, que preveem o apoio monetário à constituição e manuten-
ção de corta-fogos através de práticas agrícolas. Estes financiamentos, no caso do
Regulamento (CE) n.º 1257/1999, podem alcançar os 120 euros/ha/ano. Ao contrá-
rio do que sucedeu noutros países, em Portugal estes benefícios refletiram-se numa
adesão praticamente nula, com os incentivos a serem remetidos para uma alínea
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1 — Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa
da floresta contra incêndios é obrigatório que a entidade responsável:

a) Pela rede viária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de ter-
reno confinante numa largura não inferior a 10 m; (…)

2 — Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer
título, detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, es-
taleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a pro-
ceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta daquelas edificações ou
instalações, medida a partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo com as
normas constantes no anexo do presente decreto-lei e que dele faz parte integrante.

(…)
8 — Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços flores-

tais e previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra in-
cêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de protecção de
largura mínima não inferior a 100 m, podendo, face ao risco de incêndios, outra
amplitude ser definida nos respectivos planos municipais de defesa da floresta contra
incêndios.

(…)
11 — Nos parques de campismo, nas infra-estruturas e equipamentos florestais

de recreio, nos parques e polígonos industriais, nas plataformas de logística e nos
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pouco clara da portaria de regulamentação da Subação 3.5 da Medida AGRIS
(Pinho, 2008).
O papel das atividades agrícolas no combate aos incêndios rurais tem vindo a

ser progressivamente reconhecido e vários países estão a tentar implementar polí-
ticas ativas para a sua promoção. Castro (2008) refere que a França reduziu de forma
significativa a dimensão dos incêndios rurais, principalmente os de cariz pastoril,
com a implementação de políticas que incentivaram os sistemas de pastoreio ex-
tensivo. Esta autora refere ainda que a Espanha está a dar os primeiros passos nesse
sentido, ao reconhecer o papel ecológico e social da pastorícia e ao estabelecer com-
promissos entre as comunidades rurais e os serviços regionais que detêm a tutela
das florestas.
Existem algumas medidas que visam a minimização dos incêndios na interface

urbano/florestal. Relativamente à legislação vigente, refere-se a existência do de-
creto-lei nº 124 de 28 de junho de 2006, artigo 15º. Estas medidas visam estabelecer
uma zona de proteção das edificações, com o objetivo de aumentar a sua resiliência
aos incêndios. A expansão urbana no espaço rural deve, assim, ser controlada e con-
tida em aglomerados, protegidos por faixas de agricultura na sua envolvente:



aterros sanitários inseridos ou confinantes com espaços florestais é obrigatória a
gestão de combustível, e sua manutenção, de uma faixa envolvente com uma largura
mínima não inferior a 100 m, competindo à respectiva entidade gestora ou, na sua
inexistência ou não cumprimento da sua obrigação, à câmara municipal realizar
os respectivos trabalhos, podendo esta, para o efeito, desencadear os mecanismos
necessários ao ressarcimento da despesa efectuada.

(…) 13 — Os proprietários e outros produtores florestais são obrigados a facultar
os necessários acessos às entidades responsáveis pelos trabalhos de gestão de combus-
tível.
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Estudos de caso

Foram estudados quatro concelhos – Baião, Cinfães, Mirandela e Santo Tirso.
Na impossibilidade de incluir nesta secção os estudos realizados para os quatro con-
celhos, apresenta-se o estudo do concelho de Baião para demonstrar a aplicação da
metodologia utilizada (Figura 4).
Na secção seguinte apresenta-se a comparação entre os dados apurados nos qua-

tro concelhos.

Figura 4 – Localização dos concelhos estudados

Fonte: CAOP 2009
Escala Original: 1/25000
ETRS 1989 TM06 Portugal
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Metodologia “Sistema-Paisagem”

O desenvolvimento da Proposta de Ordenamento no âmbito deste Projeto tem
por base uma metodologia que tem vindo a ser progressivamente aprofundada em
estudos anteriores do CEAP. Esta metodologia, designada por Sistema-Paisagem
(Magalhães, 2001), considera a paisagem como um sistema constituído por vários
subsistemas, de vários níveis interligados, que correspondem designadamente às
suas componentes ecológica, cultural e semiótica.
A abordagem sistémica da paisagem permite sistematizar os conteúdos funda-

mentais dos dois primeiros sistemas, sob a forma de estruturas – a Estrutura Ecoló-
gica e a Estrutura Cultural – e integrá-los por sobreposição. O Sistema-Paisagem
reconhece a reciprocidade entre os vários níveis de sistemas, bem como os processos
de transferência de massa e energia que lhes estão subjacentes, constituídos por pon-
tos preferenciais de intersecção – pontos e nós – ao longo das linhas das Estruturas. 
Deste modo, considera-se que o Sistema-Paisagem é constituído por Estruturas

(englobando áreas e linhas significativas), pelos Nós que resultam da intersecção
destas, e por Áreas Complementares que, apresentando um significado ecológico
menos importante do que as Estruturas, surgem como as “áreas cinzentas” (Maga-
lhães, 2001) podendo desempenhar funções complementares a cada uma das Es-
truturas. 
As Estruturas constituem a parte do território que assegura o indispensável, sob

o ponto de vista da sustentabilidade ecológica e cultural, enquanto as Áreas Com-
plementares constituem áreas menos sensíveis do ponto de vista ecológico e que,
podendo enquadrar múltiplos usos, conferem uma maior flexibilidade ao Sistema-
Paisagem. Esta metodologia assume a complexidade da Paisagem, na medida em
que as várias Estruturas, as Áreas e as ocorrências se sobrepõem, sem se invalidarem
mutuamente, permitindo ainda a possibilidade de integração de novos sistemas. 
Deste modo, a Estrutura Ecológica é caracterizada pelos elementos espaciais vi-

síveis dos ecossistemas que asseguram o seu funcionamento, sendo constituída fun-
damentalmente por materiais naturais – vivos ou inertes; a Estrutura Cultural é
constituída pelos elementos resultantes da humanização da Paisagem, representados
pela rede viária existente, o espaço edificado, os elementos do património arqueo-
lógico e arquitetónico, os equipamentos coletivos e ainda o espaço agrário. 
No contexto dos objetivos gerais deste Projeto, a metodologia original foi adap-

tada às circunstâncias ecológicas e culturais existentes, tendo em consideração que
a proposta de ordenamento deverá compatibilizar a redução do risco de incêndio
com as medidas de correção e conservação das estruturas fundamentais, nomea-
damente no que concerne às alterações do tipo de coberto vegetal. 
Nas Tabelas 1 e 2 sintetizam-se as componentes do Sistema-Paisagem, bem como

a proposta para os respetivos usos potenciais e medidas de gestão.
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Os estudos de interpretação da paisagem dos concelhos de Baião, Cinfães, Mi-
randela e Santo Tirso, tendo em vista a delimitação da Estrutura Ecológica Muni-
cipal e a elaboração de uma Proposta de Ordenamento para cada um dos
municípios, foram faseados do seguinte modo:
– caracterização e interpretação dos fatores de base ecológica da paisagem, nomeada-
mente os aspetos relativos à morfologia do terreno, à geologia, ao solo e à vegetação;
– caracterização e interpretação dos fatores de base cultural da paisagem, considerando
os principais usos existentes à data dos meios cartográficos disponíveis: rede viária, aglo-
merados urbanos, equipamentos coletivos, atividades agrárias (agricultura e silvicultura)
e vegetação natural; 
– avaliação global do território tendo em consideração a interação dos diversos fatores
ecológicos e culturais, através da metodologia “Sistema-Paisagem”, com vista à elaboração
de uma Proposta de Ordenamento para cada um dos concelhos. 
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Esta Proposta de Ordenamento integra um modelo de ocupação do espaço ba-
seado na aptidão ecológica para as atividades humanas, designadamente conserva-
ção da natureza, agricultura, silvopastorícia e floresta de produção, compatibilizada
com a ocupação atual do solo.

Componente ecológica da paisagem

As componentes do Sistema-Paisagem são divididas nas suas componentes eco-
lógica e cultural. A componente ecológica integra as estruturas fundamentais da
paisagem (EEF) e as Áreas Complementares (AC), localizadas em diferentes cir-
cunstâncias ecológicas, designadamente sistema húmido e sistema seco. A EEF é
constituída pelas figuras hierarquizadas segundo critérios de valorização e salva-
guarda dos recursos naturais existentes. Estas figuras foram hierarquizadas do se-
guinte modo:

Espaço Edificado Existente
incluindo Equipamentos e
Indústria

Espaço Edificado Existente
incluindo Equipamentos e
Indústria

EC

EC

Limpeza: faixa de 50 m à volta de edifícios isola-
dos e faixa de 100 m à volta de aglomerados
populacionais 

Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de junho

Manutenção da faixa, sempre que possível, com
atividades agrícolas ou pastoris.

Limpeza - 10 m para cada lado 
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Tabela 2 – Sistema-Paisagem (Componente Cultural)
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Conservação e eventual Classificação

Siglas
AC – Áreas Complementares
EC – Estrutura Cultural

EEF – Estrutura Ecológica Fundamental
SBVE – Solos de Baixo Valor Ecológico
SEVE – Solos de Elevado Valor Ecológico
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• Sistema húmido
• Solos de Elevado Valor Ecológico
• Áreas declivosas
• Vegetação natural e seminatural

Sistema húmido 

O sistema húmido inclui as áreas das bacias hidrográficas mais ou menos apla-
nadas, contíguas às linhas de água, para onde escorrem e se acumulam a água, os
nutrientes resultantes da erosão do solo e o ar frio, durante a noite. Estas zonas apre-
sentam, de forma geral, maior humidade e fertilidade ao nível do solo e um tipo de
vegetação particular (Magalhães, 2001). No sistema húmido é possível diferenciar
as linhas de água, as margens e as zonas aplanadas contíguas a estas (nos concelhos
de Baião e Cinfães, mais declivosos, consideraram-se as zonas aplanadas até um de-
clive de 8%; nos concelhos de Mirandela e Santo Tirso, menos declivosos, o declive
máximo considerado foi 5%). 
A jusante das bacias hidrográficas, as zonas contíguas às linhas de água, nor-

malmente coincidentes com o leito de cheia, são geralmente mais largas, mais hú-
midas e diretamente influenciadas pela toalha freática, o que potencia o risco de
cheias. A montante, a humidade do solo decorre sobretudo do escoamento das ver-
tentes, designando-se estas como valeiros ou barrancos (Magalhães et al., 2007).
Pelas suas características específicas, este sistema afigura-se de especial impor-

tância, na medida em que representa, de forma geral, uma marcada diferença na
composição da vegetação relativamente ao sistema seco, diferenciada pela existência
da água, fulcral na diminuição do risco e propagação de incêndios.
As linhas de água são estruturas que podem constituir linhas naturais de des-

continuidade do material combustível. Quando situadas nos dois terços inferiores
da bacia hidrográfica, deve promover-se a manutenção e/ou recuperação das mar-
gens com espécies da galeria ripícola da região, como o amieiro negro (Alnus fran-
gula), o salgueiro (Salix alba), a aveleira (Corylus avellana), o azereiro (Prunus
lusitanica) e o choupo (Populus alba e Populus nigra). Nas linhas de água situadas
no terço superior da bacia hidrográfica, onde a escorrência é menor, podem ser uti-
lizados o freixo (Fraxinus angustifolia), o bordo (Acer pseudaplatanus) e o casta-
nheiro (Castanea sativa), dependendo este último do pH do solo (4-6).
Nas zonas contíguas às linhas de água devem desenvolver-se usos múltiplos,

agrícolas, pastoris ou silvícolas, de acordo com o valor ecológico do solo, que sirvam
simultaneamente as necessidades da população rural e contribuam para a criação
de um mosaico paisagístico descontínuo. Na ocupação destas zonas podem também
ser utilizadas espécies da mata ribeirinha autóctone, de baixa inflamabilidade, como
o freixo (Fraxinus angustifoliaVahl.), o choupo (Populus nigra), o bordo (Acer pseu-



daplatanus), o castanheiro (Castanea sativa) e também a nogueira (Juglans regia ou
Juglans nygra).
No seguimento da caracterização anterior, o sistema húmido revela um caráter

ecológico de extrema importância na regulação do ciclo hidrológico, dos ecossiste-
mas e da própria paisagem. Por este motivo constitui, entre as figuras que integram
a Estrutura Ecológica Fundamental, a de maior significado ecológico.

Sistema seco

O sistema seco abrange as áreas mais ou menos convexas, ou em plano inclinado,
que conduzem ao escoamento da água, do ar frio e dos sedimentos resultantes da
erosão do solo, e representam, de forma geral, zonas onde o solo é menos espesso e
mais pobre em nutrientes. Neste sistema incluem-se as vertentes e os cabeços, po-
dendo estes últimos ser mais ou menos largos (Magalhães et al., 2007).
No sistema seco, as espécies arbóreas que se propõem são as mais próximas do

bosque clímax, como o carvalho alvarinho (Quercus roble L.), o carvalho negral
(Quercus pyrenaica L.), o sobreiro (Quercus suber L.), este nas zonas mais quentes,
ou a azinheira (Quercus ilex spp. rotundifolia Lam.), e algumas espécies introduzidas,
como o castanheiro (Castanea sativa L.), que estão adaptadas às nossas circunstân-
cias ecológicas e fazem parte integrante da paisagem tradicional da região.

a) Vertente

As vertentes são as áreas que, consoante a dureza do substrato geológico, apre-
sentam declives mais ou menos acentuados e, como o próprio nome indica, vertem
as águas para jusante. O microclima das vertentes é mais temperado do que o dos
cabeços, devido à circulação das brisas de encosta e à formação do “thermal belt”,
ou zona quente de encosta, também induzida pela própria forma do relevo. Em re-
lação ao uso do solo, as vertentes correspondem à situação ecológica que comporta
um leque mais amplo de aptidões, variando estas sobretudo com os declives, a lito-
logia e a exposição solar (Magalhães, 2001). 
Nas vertentes menos declivosas que apresentam solos de elevado valor ecológico,

devem ser promovidos os usos agrícolas e pastoris. Nos solos de baixo valor ecoló-
gico propõe-se um predomínio da vegetação autóctone, como os carvalhos ou o pi-
nheiro manso, e das pastagens naturais (prado permanente e matos), com a atividade
silvopastoril a assumir um papel preponderante na gestão dos combustíveis.
Em zonas de declive superior a 12%, as atividades atrás referidas devem recorrer

a técnicas de armação do solo como o terraceamento. Em relação às culturas prefe-
renciais para esta situação ecológica, as encostas expostas a sul devem ser reservadas
às espécies macrotérmicas (videira, oliveira, figueira, citrinos e algumas prunóideas
como a amendoeira) e nas vertentes expostas a norte deve desenvolver-se a cultura
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de espécies microtémicas (castanheiro, cerejeira e certas pomóideas como a ma-
cieira, a pereira ou o marmeleiro).

Áreas declivosas

As áreas declivosas (declives superiores a 16% nos concelhos de Mirandela e
Santo Tirso e superiores a 25% nos concelhos de Baião e Cinfães) estão geralmente
associadas a níveis de erosão acentuados e à perda de solo devido ao movimento
de massas, superficial ou profundo. Por este motivo integram a Estrutura Ecológica
Fundamental.
Nas áreas declivosas, a função de proteção do solo é determinante. Aqui, a mata

mista autóctone revela-se como o uso genérico mais adequado. Nos locais onde exis-
tem solos de elevado valor ecológico e desde que com armação em socalcos, surgem
a agricultura, o prado permanente ou as culturas permanentes (vinha ou olival). Os
matos assumem a função de proteção, especialmente nas vertentes mais declivosas e
com solos de baixo valor ecológico, pelo que a regeneração natural deve ser encarada
como instrumento de sustentabilidade e pastagem e não ser classificada como “in-
cultos”, desvalorizando a sua função protetora do solo e a função de pastagem.
As medidas de gestão para estas áreas devem incidir na conservação da vegeta-

ção natural e seminatural. Esta opção assegura a manutenção ou o restabelecimento
de uma camada de solo favorável ao desenvolvimento da vida vegetal e favorece a
retenção e infiltração das águas das chuvas que, no verão, permitam o cultivo in-
tenso nos vales, em solos de elevado valor ecológico, medida que interessa a todos
os agentes rurais, nomeadamente agricultores e pastores.
Assim, propõe-se um mosaico agro-silvo-pastoril compartimentado por muros

e sebes, composto por faixas mais ou menos largas de mata, alternadas com socalcos
de utilização agrícola e pastagens, de forma a evitar o “contínuo do fogo”. 

b) Cabeços

Os cabeços são constituídos pelas linhas de cumeada e pelas zonas que lhe são
contíguas, mais ou menos aplanadas, consoante a litologia (declives entre 0 e 5%
nos concelhos de Mirandela e Santo Tirso e entre 0 e 8% nos concelhos de Baião e
Cinfães). Podem assumir uma largura variável, com uma certa dimensão (cabeços
largos) ou, na sua forma mais reduzida, apresentarem-se só como a linha de festo
(cabeços estreitos). Constituem a situação ecológica em que a exposição à erosão,
aos ventos dominantes e à irradiação noturna é maior, o que os torna zonas muito
sensíveis, a revestir com vegetação que os proteja da erosão e incremente a infiltra-
ção das águas. No que respeita ao comportamento dos incêndios, os cabeços cor-
respondem a uma situação morfológica em que o incêndio, depois de subir a
vertente a grande velocidade, tende a reduzi-la (não passa para a vertente oposta) e
começa a lavrar no sentido do menor declive.
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Deste modo, as duas grandes funções – proteção contra a erosão e incrementa-
ção da infiltração, por um lado, e, por outro, proteção da mata contra o fogo – têm
que ser compatibilizadas. Se a primeira função recomenda um revestimento vegetal
particular, a segunda recomenda a criação de um vazio com largura dependente da
dimensão do cabeço (caminho, estrada ou prado permanente) ou uma faixa de fo-
lhosas ou outras espécies retardadoras do fogo.

Cabeços estreitos

Nestes cabeços deve ser implantada uma faixa de folhosas, que deve estar asso-
ciada a uma estrada ou caminho. Nos concelhos estudados, considerando que o pH
do solo é geralmente ácido, as espécies disponíveis são o castanheiro e o sobreiro.
No entanto, o castanheiro requer alguma profundidade de solo e humidade, ao
passo que o sobreiro não aguenta temperaturas abaixo dos 5ºC.
Isto significa que estas duas espécies só serão viáveis em cumes abrigados por

outros de maior altitude. Nos cumes mais expostos à erosão hídrica e eólica, onde
o solo é muito delgado e as temperaturas noturnas invernais são muito baixas, os
matos constituem o único coberto possível com um papel importante na proteção
do solo e da água. 

Cabeços largos

Os cabeços largos apresentam uma aptidão mais flexível para diferentes usos do
solo, dependendo das suas características pedológicas e ecológicas e, consoante o uso
associado, podem apresentar-se como áreas preferenciais de gestão de combustíveis. 
No caso de existirem solos de valor ecológico considerável, propõe-se um uso

maioritariamente agrícola. No caso de o valor ecológico do solo não ser significativo
deve dar-se preferência à instalação de vegetação menos exigente em nutrientes,
como uma mata mista de folhosas (neste caso o carvalho alvarinho (Quercus roble
L.), o carvalho negral (Quercus pyrenaica L.) e o castanheiro (Castanea sativa L.),
ou prado permanente, com o objetivo de manter a existência de descontinuidades
na paisagem que impeçam a propagação dos incêndios. Estas descontinuidades
devem ser acentuadas pela própria compartimentação do espaço, através da inter-
calação de clareiras de prado ou agricultura com maciços de árvores e sebes de pro-
teção contra os ventos dominantes e a erosão, muito particularmente no rebordo
do cabeço.

Componente cultural da paisagem

A Estrutura Cultural (EC) reúne os elementos construídos pelo homem, com
materiais vivos ou inertes, indispensáveis ao abrigo, às atividades económicas e cul-
turais e ainda à mobilidade (Magalhães et al., 2007).
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Estrutura edificada

A Estrutura Edificada (EEd) é constituída pelo espaço edificado existente, in-
cluindo equipamentos coletivos e pelas infraestruturas viárias.
Nos concelhos estudados, os aglomerados urbanos, cidades, vilas e aldeias, são

maioritariamente “aglomerados” ou apresentam uma “dispersão aglomerada”. Tra-
dicionalmente, a população concentra-se nas aldeias e trabalha em courelas de pe-
quena dimensão, localizadas em diversas situações ecológicas que permitem a
complementaridade entre funções e usos. Assim se procedia à reposição do fundo
de fertilidade do solo destinado à agricultura, com o estrume feito com as camas
do gado, para as quais, por sua vez, se recorria ao mato vindo “do monte”.
Numa faixa à volta do casario, mais ou menos aglomerado, situam-se a horta e

o lameiro, compartimentados com árvores de fruto (nogueiras, oliveiras, citrinos),
castanheiros e vinha, que acompanham os muros de pedra seca que suportam os
socalcos. Esta faixa pode designar-se por “termo da aldeia” e constitui a melhor e,
de facto, a única maneira eficaz de preservar o casario dos incêndios.
Os socalcos vão até onde o declive o permite e para além deles situam-se os bal-

dios (ou monte) nos quais os matos constituem a pastagem do gado comunitário,
intercalado por mata que, até meados do séc. XIX, era sobretudo de carvalhal e
souto. Foi sobre estes baldios ou “terras de toda a gente” que se produziram as maio-
res alterações, substituindo os matos por pinhal e, mais recentemente, por eucalipto.
Com o abandono das aldeias, devido em grande parte à perda dos seus meios de
subsistência (o gado e, portanto, o baldio), vem o abandono das terras do termo, e
o pinhal e o eucaliptal chegam quase ao pé dos edifícios.

Estrutura patrimonial

A Estrutura Patrimonial (EP) é constituída pelos elementos patrimoniais e pela
rede de percursos que permitem a sua acessibilidade. A EP engloba essencialmente
o Património Cultural (aglomerados tradicionais, património arquitetónico e ar-
queológico, quintas e casais com interesse cultural e de recreio e paisagem-patri-
mónio) e o Património Natural (património geomorfológico, a Diretiva Habitat).

Interpretação da paisagem 

Nesta secção apresenta-se a interpretação da paisagem do concelho de Baião,
designadamente nas suas componentes ecológica e cultural. No que diz respeito à
componente ecológica da paisagem, destaca-se a seguinte cartografia produzida
através da construção de um Sistema de Informação Geográfica: hipsometria (Fi-
gura 5), declives (Figura 6), exposições (Figura 7), hidrografia (Figura 8), morfologia
do terreno (Figura 9), geologia e litologia (Figuras 10 e 11), solos (Figura 12) e per-
meabilidade potencial (Figura 13).
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A interpretação cultural da paisagem foi efetuada através da recolha de dados
cartográficos, nomeadamente espaço edificado e rede viária (Figura 14), ocupação
do solo (Figura 15), perímetro florestal (Figura 16) e o número de ocorrências de
incêndios entre 1975 e 2005 (Figura 17).

Figura 5 – Hipsometria, concelho de Baião

Figura 6 – Declives, concelho de Baião
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Figura 7 – Exposições, concelho de Baião

Figura 8 – Hidrografia, concelho de Baião
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Figura 9 – Morfologia do Terreno, concelho de Baião

Figura 10 – Geologia e Litologia, concelho de Baião
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Figura 11 – Geologia e Litologia (legenda)

Figura 12 – Solos, concelho de Baião
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Figura 13 – Permeabilidade Potencial, concelho de Baião

Figura 14 – Espaço Edificado e Rede Viária, concelho de Baião
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Figura 15 – Ocupação do solo (COS90), concelho de Baião 

Figura 16 – Perímetro Florestal da Serra do Marão inserido no Concelho de Baião
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Figura 17 – Número de ocorrências de incêndios entre 1975 e 2005. 
Fonte: DGRF, 2008

Proposta de ordenamento 

A Estrutura Ecológica Fundamental (Figura 18) delimita espacialmente as com-
ponentes da paisagem com elevada sensibilidade ecológica e que devem ser prote-
gidas por se considerarem essenciais para a estabilidade ecológica da paisagem. 
A Proposta de Ordenamento para o concelho de Baião (Figura 19, Figura 20 e

Figura 21) baseia-se na avaliação global do território, tendo em consideração a in-
teração dos diversos fatores ecológicos e culturais, através da metodologia Sistema-
-Paisagem. Esta proposta seguiu o modelo conceptual baseado na aptidão ecológica
para as atividades humanas compatibilizado com a ocupação existente em 1990
(COS90).
Assim, propôs-se a manutenção dos usos considerados corretos de acordo com

os pressupostos ecológicos enunciados na metodologia descrita anteriormente. No
que diz respeito à Estrutura Cultural existente (rede viária e o espaço edificado),
não foram propostas alterações.
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Figura 18 – Estrutura Ecológica Fundamental proposta

Figura 19 – Proposta de Ordenamento
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Figura 20 – Proposta de Ordenamento. Pormenor à escala 1:10 000 (Freguesia de Viariz) 

Figura 21 – Proposta de Ordenamento (legenda) 
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Comparação entre os estudos de caso 

Com o objetivo de averiguar a validade dos pressupostos enunciados, foram
analisados os dados estatisticos (INE 1950, 1955, 1960, 1970, 1972, 1979,1981,
1989,1993-1994, 1999, 2001; DGRGF, 2008b) obtidos para os concelhos estudados.
Para tal, efetuou-se a avaliação e comparação das alterações no que se refere ao uso
e ocupação do solo nos quatros concelhos, entre 1953 (SROA, 1964, 1970) e 1990
(IGP, 1990), e ainda a comparação entre a ocupação do solo em 1990 e os usos agora
propostos nos respetivos Planos de Ordenamento.

Avaliação da ocupação do solo em 1953 e 1990

A redução da área agrícola e o aumento da superfície ocupada por floresta e in-
cultos resultou, após os anos 50, da conjugação entre o abandono e extensificação
das práticas agrícolas tradicionais (Tabela 3). 
No que respeita à população residente e ativa agrícola (Figura 22 e Figura 23), as

alterações devidas ao processo histórico anteriormente referido são verificadas pela
regressão da população residente e pela diminuição acentuada da proporção da po-
pulação dedicada ao setor primário agrícola relativamente à total. Apenas no caso de
Santo Tirso a evolução da população residente apresenta um valor positivo, o que se
justifica pelo efeito atrativo exercido pelo centro urbano concelhio. No que diz res-
peito à população ativa agrícola, o valor observado em Santo Tirso foi o mais baixo.
O mesmo é possível afirmar-se através da observação dos valores totais dos efe-

tivos pecuários (Figura 24). A tendência geral é negativa, com exceção de Mirandela,

Figura 22 – Evolução da população residente nos concelhos em estudo (diagramas elaborados
com base nos dados do INE: 1950; 1960; 1970; 1981; 1993-1994 e 2001)
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cujo aumento do gado ovino, verificado nas duas últimas décadas do século XX, in-
duziu o crescimento do número de cabeças de gado. A criação de gado miúdo, que
registou o seu mínimo na década de 70, conheceu um novo período de desenvolvi-
mento, promovido pelos apoios concedidos pela União Europeia, no âmbito da PAC.
A criação de gado bovino manteve-se estável durante o período estudado, com

exceção do concelho de Santo Tirso, que registou um aumento significativo. Este
aumento poderá justificar-se pela substituição de raças direcionadas para a produ-
ção de carne e leite (Nunes, 2008).

Figura 23 – Evolução da população ativa agrícola nos concelhos em estudo (diagramas ela-
borados com base nos dados do INE: 1950; 1960; 1970; 1981; 1993-1994 e 2001)

Figura 24 – Evolução do número total de cabeças de gado nos concelhos em estudo (diagra-
mas elaborados com base nos dados do INE: 1950; 1960; 1970; 1981; 1993-1994 e 2001)
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Em todos os concelhos em estudo, exceto em Santo Tirso, onde a área agrícola
registou um aumento de cerca de 7%, o espaço agrícola diminuiu de forma acen-
tuada. Como se pode verificar na Tabela 3, o concelho de Mirandela perdeu apro-
ximadamente 40% da sua área agrícola e o de Cinfães perdeu cerca de 8%. O
aumento da superfície agrícola em Santo Tirso poderá estar associado à sua proxi-
midade da Área Metropolitana do Porto e ao desenvolvimento agroindustrial. 
De igual modo, verificou-se um declínio acentuado das culturas permanentes

de pomar, vinha e olival. A sua presença é dispersa e residual em todos os concelhos,
exceto em Mirandela, onde estas culturas, designadamente a vinha e o olival, au-
mentaram de forma considerável.
A área de exploração florestal aumentou em todos os concelhos analisados, com

a expansão generalizada da área de pinheiro bravo e eucalipto. A par do declínio
observado na atividade agrícola, assiste-se à regressão da mata de espécies autócto-
nes, como os carvalhos e o castanheiro, que foram sendo sucessivamente substituí-
dos por espécies de crescimento rápido, com vista à produção de lenho e pasta de
papel. Estas alterações foram determinantes no processo de rutura do sistema eco-
lógico, anulando o mosaico heterogéneo e complexo, com consequências muito gra-
vosas e, em muitos casos, irreversíveis, no âmbito dos processos erosivos e de
sustentabilidade da Paisagem.
Apesar de se ter verificado em todos os concelhos o aumento de pinheiro bravo

e eucalipto, em Mirandela, os povoamentos de sobreiro aumentaram consideravel-
mente, bem como os de castanheiro e carvalho. Pelo contrário, no concelho de Santo
Tirso, a área de floresta sofreu uma diminuição, dando lugar, por um lado, ao refe-
rido aumento da área agrícola e, por outro, à expansão urbana, cujo aumento, na
ordem dos 2000 ha, representa um acréscimo de 12% da área social.
Neste município verificou-se ainda que os povoamentos de pinheiro bravo

deram lugar aos de eucalipto, em detrimento das espécies autóctones (Tabela 3).
Através da integração da informação relativa à ocupação do solo em 1990 (COS

90) e das figuras da Estrutura Ecológica delimitada para os quatro concelhos, no-
meadamente o sistema húmido, as zonas declivosas e os solos com elevado valor
ecológico, verifica-se que a expansão da área florestal se desenvolveu de um modo
geral em mancha, abrangendo áreas muito extensas e contínuas, em situações de-
sadequadas do ponto de vista ecológico, ocupando solos muito produtivos e sobre-
pondo-se indiscriminadamente à morfologia do terreno, ignorando as circuns-
tâncias ecológicas presentes.
Com efeito, as políticas no âmbito da reforma da PAC concederam apoios à re-

conversão da produção, nomeadamente através da florestação dos terrenos agrícolas
e com grande capacidade de produção de biomassa, agravando o processo de ho-
mogeneização da Paisagem.



A nova configuração da Paisagem refletiu-se no incremento dos incêndios rurais
(Figura 25 e Figura 26), cuja área afetada foi, até aos anos 50, negligenciável, tendo
ganho expressão sobretudo a partir dos anos 80, com o aumento dos povoamentos
em exploração estreme e de elevada combustibilidade.

Agricultura
Culturas Permanentes
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Vinha

Olival

Pastagens
Floresta

Carvalho

Castanheiro

Eucalipto

Pinheiro bravo
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Outras folhosas

Outras resinosas

Área ardida/corte raso
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Área social
Incultos, matos
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-
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-

-

-

-
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-

-
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-
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-
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2

-
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-

-

-

-
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547

1263

20855

4937
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266
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5843

485

67

983

2331

14

7

-

493

-

1463

10

-

24

173

632

624

-

474

5591

17452

7251

41

21

21

-

7977

336

20

754

5989
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-

-

878

-

2387

14

-

-

11

2272

90

-

584

8075

23929
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14844
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12048

56

15559
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1370

4848

-

7300

22

303

666
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-

69

-

2

351

-

-

886

17567

65895
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35

137

-
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9771

4

-

5568

3921

11

-

-

256

10

258

-

-

-

123

146

-

-

2984

1421

20749

Cinfães Mirandela S. Tirso Baião Cinfães Mirandela S. Tirso

Tabela 3 – Comparação da evolução da ocupação do solo entre 1953 e 1990 nos concelhos em
estudo, área em hectares (Tabela elaborada com base nos dados do sroa (1964 e 1970) e IGP
(1990)
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Com efeito, o aumento das áreas de incultos, sempre reforçado pelo abandono
do espaço rural, e a sua conversão em floresta de resinosas e folhosas de elevada in-
flamabilidade constituem as principais causas do aumento dos incêndios florestais,
bem como do seu grau de severidade. A atual ausência de gestão de combustíveis
vegetais e a respetiva redução da carga de biomassa, associada ao caráter particular
da propriedade que caracteriza o Norte de Portugal, têm promovido a proliferação
dos fogos florestais (Figura 26).

Figura 26 – Evolução do número de ocorrências de incêndios nos concelhos em estudo

Figura 27 – Evolução da área ardida nos concelhos em estudo
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Em todos os concelhos, o pinheiro bravo foi a espécie mais afetada pelo fogo,
abrangendo igualmente uma maior área de incidência, seguido do eucalipto e de
outras folhosas. A estes valores devem acrescentar-se as vastas áreas de inculto, onde
se incluem os matos e as áreas sem cobertura vegetal. Um outro dado que vem re-
forçar o pressuposto de que as alterações e a degradação da ocupação do solo cons-
tituem fatores determinantes na evolução dos incêndios rurais, é fornecido pela
evolução negativa do número de efetivos pecuários, em particular do gado miúdo
(ovino e caprino), cujo pastoreio permitia, até meados dos anos 60, a gestão do com-
bustível nas matas e no porte dos matos.

Comparação entre a ocupação do solo em 1990 e os usos propostos

Pretende-se avaliar em que medida as estratégias de ordenamento da paisagem
preconizadas para cada um dos concelhos estudados e formalizadas nos respetivos
Planos de Ordenamento propostos contribuem para a alteração dos tipos de ocu-
pação do solo, considerados desadequados do ponto de vista ecológico, permitindo
estabelecer as bases para a reestruturação dos sistemas naturais subjacentes e, em
última análise, salvaguardar a sustentabilidade dos territórios.
Deste modo, efetuou-se uma análise comparada das três principais classes de

uso do solo cujo desenvolvimento ao longo do tempo se considerou determinante
na alteração e degradação das estruturas fundamentais da paisagem, designada-
mente o “pinheiro bravo”, o “eucalipto” e os “matos”, avaliando-se estas em relação
às classes de usos propostos nos Planos de Ordenamento e à percentagem de alte-
ração relativamente à área atual (COS90).
A ocupação do solo por floresta, designadamente de pinheiro bravo e eucalipto,

representa uma percentagem muito significativa da área total dos concelhos em es-
tudo. Este tipo de floresta constituída por povoamentos monoespecíficos, muitas
vezes equiénios, sobrepõe-se à morfologia do terreno de forma homogénea, ocu-
pando muitas vezes áreas com aptidão para outras atividades humanas, nomeada-
mente a agricultura e a pastorícia.
Com efeito, verificou-se que em todos os concelhos uma percentagem muito

considerável de floresta de pinheiro bravo e eucalipto se localiza em áreas com ele-
vada aptidão para a agricultura, principalmente zonas com declives acentuados.
Nestas situações foi proposto o uso múltiplo “Agricultura ou prado permanente ou
culturas permanentes em socalcos ou mata mista (carvalhos, castanheiro)”, alte-
rando-se deste modo o uso atual.
Por outro lado, verificou-se que em áreas classificadas na Estrutura Ecológica

Fundamental como áreas declivosas ocorrem extensas superfícies de pinheiro bravo
e eucalipto. Nesta circunstância ecológica, os usos mais adequados são a mata mista
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(carvalhos e castanheiro) ou os matos, pelo que se propôs a substituição progressiva
do pinheiro e eucalipto por mata autóctone de carvalhos e castanheiro, ou por matos.
A manutenção de povoamentos de pinheiro e eucalipto foi restringida às situações

ecológicas sem Estrutura Ecológica Fundamental. Na generalidade dos casos, a pro-
porção de eucalipto e pinheiro bravo que se manteve foi aproximadamente de 11%. 
Outro aspeto associado à ocorrência de grandes áreas ocupadas por estas duas

espécies de rápido crescimento relaciona-se com a sua proximidade dos aglomera-
dos urbanos. Para os concelhos de Baião, Cinfães e Mirandela, nas áreas para as
quais foi proposta uma Faixa de Proteção de 100 m à volta dos aglomerados, veri-
ficou-se que a agricultura é o uso atual predominante, pelo que a percentagem de
floresta de pinheiro e eucalipto a ser alterada nestas circunstâncias não foi signifi-
cativa. Por outro lado, no concelho de Santo Tirso estas situações representam cerca
de 10% da área total de pinheiro e eucalipto.
No que diz respeito à classe de uso do solo “matos”, verifica-se a sua ocorrência

sobretudo em áreas com solos de elevado valor ecológico e declives acentuados, cor-
respondendo a situações de abandono agrícola. No concelho de Mirandela este pro-
cesso de abandono do espaço rural está bem patente através da observação da
presença de extensas áreas de matos em zona de sistema húmido que, provavelmente,
teriam sido ocupadas por prados permanentes ou lameiros associados à pastorícia.

Conclusões e medidas de gestão

Em suma, pode concluir-se que, a partir da década de 50, o declínio do sistema
tradicional da paisagem, assente na atividade agro-silvo-pastoril e concretizado atra-
vés do abandono generalizado do espaço rural e da sua florestação extensiva com
espécies exóticas de crescimento rápido e de combustibilidade elevada, constituiu
a principal força motriz do aumento dos incêndios florestais. 
A gestão da paisagem deve assegurar a manutenção do mosaico agro-silvo-

pastoril e valorizar o sistema de compartimentação. Para tal, deve ser promovida a
manutenção das áreas de clareira, fundamentalmente as áreas de pastagem e os cam-
pos cultivados, que potenciam o efeito de orla e reduzem os riscos de propagação
de incêndio, uma vez que impedem a continuidade dos povoamentos florestais. 
Também o espaço do “termo do aglomerado” deve ser destinado à agricultura e

pastagem. Se houver abandono da cultura das parcelas situadas dentro do “termo
dos aglomerados”, um modo de as manter limpas de material combustível poderá
ser fazer entrar o gado comunitário nessas parcelas, que deverão ser identificadas
ao nível da freguesia. A dispersão da edificação deve ser evitada, exceto em situações
pontuais (apoio às atividades agrícolas e pastoris) e a localização dos espaços edifi-
cados deve ser condicionada às áreas com aptidão para a sua implantação. Devem
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ainda regulamentar-se as formas, as cores e os materiais utilizados na construção
das casas, com o objetivo de não descaracterizar e não desqualificar o valor cénico
da paisagem.
As áreas onde existam espécies de elevada inflamabilidade, como o pinheiro

bravo e o eucalipto, devem ser gradualmente reconvertidas em povoamentos mistos
de folhosas autóctones (Quercus pyrenaica, Quercus robur, Quercus suber, Quercus
rotundifolia, Castanea sativa) de baixa inflamabilidade. Os incêndios representam
neste ponto um fator decisivo, na medida em que criam a oportunidade para a subs-
tituição das formações florestais desadequadas do ponto de vista adaptativo, eco-
lógico e funcional. Este objetivo só é possível num cenário de aplicação de políticas
de incentivo e subsidiação à sementeira/plantação das espécies autóctones.
As espécies exóticas de rápido crescimento devem apenas ser vistas como um

fundo de maneio das explorações, de forma a garantir a sustentabilidade económica.
Sendo a região caracterizada pela pequena ou média propriedade (0,5 a 5 hectares),
extremamente fragmentada, as espécies exóticas de rápido crescimento devem res-
tringir-se a valores situados entre 10 a 25% da propriedade, limite máximo sugerido
por Araújo (1976) para a região minhota, apenas nas zonas adaptadas a tal, desde
que implantadas com a adequada compartimentação.
As manchas de vegetação autóctone de elevado interesse, como os raros carva-

lhais e castinçais ainda existentes, devem ser conservadas e protegidas, com o ob-
jetivo de promover a biodiversidade e a perpetuação genética dessas espécies. Estas
áreas, para além dos produtos diretos que fornecem (madeira de qualidade, caça,
cogumelos, etc.) representam uma mais-valia paisagística e turística, o que abre ou-
tras possibilidades de desenvolvimento das áreas rurais.
Nas zonas mais férteis, localizadas nos vales, deve assegurar-se a manutenção da

diversidade de usos agrícolas, que devem dar lugar a hortas e lameiros nas proximi-
dades das povoações, com o objetivo de diminuir o risco de incêndio nestas zonas.
A promoção e a diversificação de atividades como a caça, a apicultura e a ob-

servação de fauna e flora podem apresentar um papel preponderante em termos de
vigilância, deteção precoce de ocorrências, e até mesmo ao nível da gestão de com-
bustíveis. No entanto, a presença de pessoas no meio ou próximo da floresta, em
muitos casos é causadora de incêndios por negligência. A sensibilização para este
facto e a penalização dos causadores, com dolo ou sem ele, serão medidas coadju-
vantes do ordenamento do território.
O uso negligente do fogo tem sido atribuído à atividade pastoril, situação que

deverá ser compreendida a uma escala territorial. As queimadas promovidas pelos
pastores nas zonas rurais constituem uma técnica usada na remoção do combustí-
vel, na fertilização do solo e na renovação dos matos. Esta prática, não sendo sujeita
a uma regulamentação territorial que satisfaça as populações, surge muitas vezes
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sob um regime de clandestinidade. As queimadas relacionadas com as atividades
agro-pastoris devem respeitar uma calendarização, para que ocorram fora do pe-
ríodo de maior risco de incêndio (verão) e devem ser acompanhadas por meios
qualificados de prevenção e combate aos fogos. Deve ser promovido o uso do fogo
controlado com o objetivo de diminuir a quantidade de biomassa disponível nos
espaços florestais e, consequentemente, o risco de incêndio. Esta técnica, ao apre-
sentar só por si um elevado risco, apenas deve ser aplicada por equipas profissio-
nalizadas e fora dos períodos considerados de alto risco de incêndio. Paralelamente,
é necessário promover e investir na formação profissional dos pastores com o ob-
jetivo de melhorar o seu conhecimento sobre o perigo dos incêndios e das suas con-
sequências negativas.
Um grave problema verificado ao nível das propriedades rurais, que aumenta

fortemente o risco de incêndio, é a grande abstenção na gestão das explorações.
Neste ponto, os municípios devem desempenhar um papel ativo na fiscalização e
notificação da ausência ou deficiente gestão das propriedades, sejam estas de do-
mínio privado ou público. Devem ainda adotar medidas positivas de apoio aos pro-
prietários, através de incentivos financeiros à gestão da mata (recuperação de
caminhos, roça de matos e fogo controlado), assim como promover todas as formas
de associativismo entre os proprietários, no sentido de obter economia de escala
nas práticas de manutenção, bem como entre os proprietários e as instituições pú-
blicas locais, nomeadamente para a formação de unidades de sapadores florestais,
que deverão ser acolhidas e incentivadas por programas específicos.
Os espaços florestais devem ser devidamente infraestruturados, com a instalação

de pontos de água ocasionais, pontos de vigia.
Em suma, uma vez que a construção e manutenção dos sistemas compartimen-

tados (cheios/vazios), bem como a implantação dos usos adequados na Paisagem,
tal como se propõe nos Planos de Ordenamento municipais apresentados, não são
possíveis sem a presença humana, torna-se necessária a valorização económica e
social das atividades agrícolas e silvopastoris, com o objetivo de evitar a tendência
generalizada de perda de população residente no espaço rural. Devem fomentar-se
políticas de apoio ao desenvolvimento rural, nomeadamente através do reconheci-
mento social destas atividades enquanto elementos provedores de externalidades,
como a diminuição do risco de incêndio, a conservação e melhoria da fertilidade
do solo e da qualidade da água, a biodiversidade dos sistemas agrários e a manu-
tenção da paisagem rural.
O objetivo dos Planos de Ordenamento propostos no âmbito deste Projeto foi o

de alterar a tendência regressiva do mosaico heterogéneo e complexo da paisagem,
propondo usos de acordo com a aptidão de cada circunstância ecológica.
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Apesar de constituir uma solução de médio-longo prazo, considera-se que a
intervenção através do ordenamento do território é essencial e determinante para
a diminuição do flagelo dos incêndios rurais, nomeadamente nos concelhos estu-
dados.
É fundamental o desempenho ativo dos municípios na implementação de me-

didas de gestão da Paisagem, bem como o seu papel na fiscalização e notificação da
ausência ou deficiente gestão da propriedade, sendo preferível adotar medidas po-
sitivas de incentivo a medidas sancionatórias.
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