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agrícola. 
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Instituto de Ciências Sociais (ICS). 
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INTRODUÇÃO 

Este relatório sumariza os resultados dos quatro workshops participativos realizados em junho/julho 

de 2021 no âmbito da tarefa 5 do projeto As Pessoas e o Fogo: Reduzir o Risco, Conviver com o Risco.  

Estes workshops envolveram um leque diversificado de partes interessadas – stakeholders – no 

contexto da gestão florestal, gestão do território, proteção civil e desenvolvimento local/regional na 

região do Pinhal Interior, com o intuito de: 

a) Aferir as perceções das entidades e instituições relativamente ao impacto e adequação das 

soluções políticas existentes para o problema dos incêndios; 

b) Conceber conjuntamente soluções de políticas e estratégias para a floresta e território. 

Os workshops tiveram lugar nos dias 24, 28 e 29 de junho e 8 de julho de 2021, nos concelhos de 

Proença-a-Nova, Oliveira do Hospital, Figueiró dos Vinhos e Vila de Rei, respetivamente (Fig. 1). 

Dada a situação epidemiológica causada pela pandemia COVID-19, os workshops foram realizados 

online, com recurso à plataforma Zoom. No total participaram 104 pessoas, representantes de 73 

entidades. 

 
Fig. 1: Caracterização dos quatro workshops: local (município), data de realização e número de participantes. 

Os workshops decorreram em horário laboral, ao início da tarde, com a duração de 3 horas (Fig. 2). 

Este tempo foi repartido em duas discussões de grupo, em salas virtuais: a primeira em torno de 

indicadores de uma política de fogos bem-sucedida a nível municipal (Discussão de grupo I) e a 

segunda centrada em questões ligadas à gestão dos espaços florestais ou à redução dos riscos nos 

aglomerados populacionais (Discussão de grupo II). Estas discussões de grupo foram seguidas de 

sessões plenárias para apresentação das principais conclusões, tendo todas as discussões sido 

integralmente gravadas e posteriormente analisadas qualitativamente. 
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Fig. 2: Programa do primeiro workshop (Proença-a-Nova). 

Este relatório encontra-se estruturado em cinco partes. A primeira parte diz respeito à metodologia, 

em termos de área de estudo, mapeamento dos stakeholders, linhas orientadoras dos workshops e 

guiões e análise dos dados. A segunda parte incide sobre os resultados da discussão de grupo I 

(indicadores de uma política de fogos bem-sucedida). A terceira e quarta partes procuram 

sistematizar a informação recolhida na discussão de grupo II, em torno da gestão florestal e da 

redução do risco de incêndio nos aglomerados populacionais, respetivamente. Finalmente, na quinta 

parte apresentam-se os resultados da avaliação dos workshops feita pelos participantes. 

  

Workshop Proença-a-Nova
24 de junho de 2021

Programa

15.00 Abertura e introdução: Luísa Schmidt

15.10 Discussão de grupo I

16.00 Plenário de apresentação dos resultados da discussão I

16.20 Discussão de grupo II

17.40 Plenário de apresentação dos resultados da discussão II

18.00 Encerramento

Pessoas e fogo: Reduzir o risco, conviver com o risco é um projeto de 
investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que 
decorre entre 2019 e 2022, com a participação do Instituto Superior de 

Agronomia, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

O projeto tem por objetivo principal desenvolver e testar um novo quadro 
analítico que apoie o desenvolvimento e avaliação de novas políticas de 
gestão florestal centradas nas pessoas para reduzir o risco de incêndio.
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METODOLOGIA 

Área de estudo 
Como foi referido na Introdução, os workshops participativos incidiram sobre quatro concelhos do 

Pinhal Interior: Figueiró dos Vinhos, Oliveira do Hospital, Proença-a-Nova e Vila de Rei (Fig. 3). A 

seleção destes concelhos teve por base um esforço coletivo das três equipas do projeto (ISA, ICS e 

IGOT) na definição de uma amostra de freguesias para a realização das tarefas 5, 6 e 7 do projeto: 

workshops participativos com stakeholders locais, inquéritos aos proprietários florestais e inquéritos 

aos residentes, respetivamente. 

  
Fig. 3: Mapa dos concelhos do Pinhal Interior com a localização dos quatro concelhos onde foram realizados os 

workshops: Figueiró dos Vinhos (FV), Oliveira do Hospital (OH), Proença-a-Nova (PN) e Vila de Rei (VR). 

Cada uma das equipas do projeto definiu critérios ajustados aos objetivos de cada tarefa. A equipa 

do ISA propôs uma tipologia de freguesias definida através de uma análise de clusters com base em 

quatro variáveis: percentagem de superfície agrícola, percentagem de pinheiro-bravo, percentagem 

de eucalipto e percentagem de ZIF. A tipologia de freguesias proposta pela equipa do IGOT, por seu 

turno, assentou em cinco critérios: perigosidade, total de residentes, percentagem de residentes fora 

dos núcleos urbanos, criticidade e capacidade de suporte. No caso da equipa do ICS, o critério 

adotado foi a existência (ou não) de respostas institucionais e/ou sociais bottom-up após os incêndios 

de 2017, assente numa pesquisa documental e no inquérito aos presidentes das Juntas de Freguesia 

do Pinhal Interior aplicado em julho de 2020. Nos casos em que não houve qualquer tipo de 

respostas, considerou-se um segundo critério: maior área ardida em 2017. 
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Tendo em conta o pequeno número de stakeholders em algumas freguesias deste território e a 

relevância da escala municipal em termos de implementação de políticas públicas, optou-se pela 

realização dos mesmos ao nível do concelho. Partindo dos critérios acima referidos, foram 

selecionados quatro concelhos (Figueiró dos Vinhos, Oliveira do Hospital, Proença-a-Nova e Vila de 

Rei), representativos de diferentes realidades socioeconómicas, diferentes usos/ocupação do solo e 

diferentes graus de perigosidade, exposição e vulnerabilidade aos incêndios no Pinhal Interior. Uma 

vez que os workshops incidiram sobre perceções de políticas públicas existentes, estes concelhos 

representam também diversidade em termos de implementação de políticas dirigidas à gestão 

florestal de propriedades comunitárias (baldios) e privadas (ex.: Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), 

Entidades/Unidades de Gestão Florestal (EGF/UGF) e Planos de Reordenamento e Gestão da 

Paisagem (PRGP)) e à proteção de pessoas e aglomerados populacionais (Programa Aldeia Segura e 

Condomínio de Aldeia) (Tabela 1). 

Concelho Baldios1 ZIF2 EGF/ 
UGF3 

PRGP4 
Aldeia 

Segura5 
Condomínio 
de Aldeia6 

Figueiró dos Vinhos Sim 
Sim  

(n=1) 
Sim  

(n=1) 
Não 

Sim 
(1 aldeia) 

Não 

Oliveira do Hospital Sim 
Sim  

(n=6) 
Não Não Não Não 

Proença-a-Nova Não 
Sim  

(n=1) 
Não Sim 

Sim 
(4 aldeias) 

Sim 

Vila de Rei  Não Não Não Sim 
Sim 

(6 aldeias) 
Não 

Tabela 1: Instrumentos políticos implementados nos quatro concelhos à data de realização dos workshops. 

Stakeholders 
Após a seleção dos concelhos, procedeu-se ao mapeamento dos stakeholders para cada um dos 

quatro concelhos, tendo sido construída uma base de dados com os respetivos contactos. Procurou-

se incluir não só entidades ou instituições públicas e privadas com responsabilidades diretas em 

termos de gestão florestal e proteção civil, a nível local, municipal e/ou regional, mas também 

entidades ligadas ao desenvolvimento rural e representantes de grupos económicos e da sociedade 

civil direta ou indiretamente prejudicados pelos incêndios. Para tal, foi construída uma tipologia de 

stakeholders com nove grupos: 

• Administração central e regional (ex.: Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, 
Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil, Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional Centro, Comunidades Intermunicipais, Direção Regional de 
Agricultura e Pescas, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas); 

• Administração local (ex.: Câmaras Municipais (Presidentes, vereadores de pelouros relevantes, 
técnicos dos Gabinetes Técnicos Florestais e do Serviço Municipal de Proteção Civil), Juntas de 
Freguesia, Paróquias); 

• Autoridades oficiais (ex.: GNR, Corporações de Bombeiros); 

 
1 Fonte: Reconhecimento dos Baldios do Continente, JCI, 1939. 
2 Fonte: Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/zif/zif-constituidas). 
3 Fonte: Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/egf). 
4 Fonte: Direção-Geral do Território (https://www.dgterritorio.gov.pt/paisagem/ptp/prgp). 
5 Fonte: Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (https://aldeiasseguras.pt).  
6 Fonte: Direção-Geral do Território (https://www.dgterritorio.gov.pt/paisagem/ptp/condominio-aldeia). 

http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/zif/zif-constituidas
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/egf
https://www.dgterritorio.gov.pt/paisagem/ptp/prgp
https://aldeiasseguras.pt/
https://www.dgterritorio.gov.pt/paisagem/ptp/condominio-aldeia
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• Agentes económicos (ex.: empresas locais de turismo rural, empresas do sector da madeira e 
do papel, produtores de queijo, associações ou cooperativas agrícolas e agropecuárias, 
associações de produtores florestais, associações de apicultores, agrupamentos de baldios); 

• Organizações da sociedade civil (ex.: associações de desenvolvimento, ONGA, associações de 
caça e pesca, associações socioculturais/recreativas/desportivas, IPSS, movimentos cívicos); 

• Associações comerciais/industriais; 

• Instituições de ensino (ex.: agrupamento de escolas, escola profissional, instituto politécnico); 

• Instituições de Ciência e Tecnologia; 

• Comunicação social (imprensa e rádio). 

A partir deste mapeamento, foram enviados convites por via eletrónica a mais de 300 stakeholders, 

tendo metade respondido favoravelmente (Tabela 2). Por impedimentos profissionais e/ou pessoais, 

não puderam participar todos os que o pretendiam fazer, tendo participado, no total, 104. 

 

Workshop 1 

(Proença-a-

Nova) 

Workshop 2 

(Oliveira do 

Hospital) 

Workshop 3 

(Figueiró 

dos Vinhos) 

Workshop 4 

(Vila de Rei) 
TOTAL 

Nº de convidados 82 102 61 60 305 

Nº de inscritos 37 45 36 35 153 

Nº de participantes 27 28 21 28 104 

Tabela 2: Número de stakeholders convidados, inscritos e participantes nos quatro workshops. 

Quanto ao tipo de entidades ou instituições que participaram e/ou estiveram representadas nos 

workshops, destacam-se os agentes económicos (n=25, 24%), as organizações da sociedade civil 

(n=22, 21%) e as autoridades oficiais (n=16, 15%), não obstante algumas diferenças entre workshops 

(Fig. 4). 

 
Fig. 4: Tipos de stakeholders que participaram em cada workshop. 
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Sobre os workshops e guiões 
De uma forma sumária, os workshops seguiram as seguintes linhas de orientação: 

1. Breve apresentação de enquadramento sobre o projeto e objetivos dos workshops; 

2. Duas sessões de discussão em grupo, seguidas de sessões plenárias para apresentação das 

principais conclusões por parte de cada grupo; 

3. Disposição dos participantes em salas virtuais, de forma aleatória (Parte I) e com base no tema 

escolhido aquando do preenchimento do formulário de inscrição (Parte II). Considerando os 

quatro workshops, o número de grupos oscilou entre 4 e 6 e, dentro de cada grupo, o número 

de participantes variou entre 4 e 7; 

4. Em cada sala, um(a) moderador(a), com o apoio de um(a) relator(a) (Anexo I), dinamizou o 

debate a partir de um guião estruturado em duas partes, tendo todas as discussões sido 

integralmente gravadas. Os tópicos do guião foram identificados em conjunto pelas três equipas 

do projeto, por forma a serem relevantes para as tarefas 6 e 7 (realização dos inquéritos a 

proprietários e a residentes, respetivamente).7 

A primeira parte do guião centrou-se na seguinte questão, transversal a todos os workshops e 

grupos: “Imaginemos que estamos em 2031, daqui a dez anos. Qual é que seria o principal sinal 

ou indicador de que houve uma política de fogos bem-sucedida no município?” Cada participante 

respondeu individualmente no chat do Zoom, abrindo-se depois o debate em torno das 

respostas individuais. Simultaneamente, as respostas individuais foram enviadas para a equipa 

do ISA, que as agrupou tematicamente. No final da discussão, já em sessão plenária, foram 

apresentados estes temas para votação. 

A segunda parte do guião, por seu turno, foi temática. Alguns grupos discutiram questões ligadas 

à gestão dos espaços florestais; outros discutiram assuntos mais ligados ao risco de incêndio nos 

aglomerados populacionais. Esta divisão assentou na constatação, em trabalhos anteriores no 

âmbito do projeto, que existem duas esferas políticas que, embora complementares, não 

comunicam entre si. Têm atores, objetivos, estratégias, fontes e montantes de financiamento 

distintos, para além de estarem sob a alçada de ministérios diferentes (Ministério da Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural e Ministério da Administração Interna). Por outro lado, esta 

divisão é também relevante para as tarefas 6 e 7, focadas nos proprietários florestais (gestão dos 

espaços florestais) e nos residentes (redução do risco nos aglomerados populacionais), 

respetivamente. 

Os debates temáticos seguiram guiões distintos, estruturados em tópicos específicos e 

adaptados à especificidade de cada município em termos de políticas públicas implementadas 

ao nível da gestão florestal e da redução dos riscos nos aglomerados populacionais (Tabela 3). 

 
7 Foram ainda incluídas algumas questões sobre medidas e políticas públicas relacionadas com animais enquanto vítimas de incêndios. 
Estas questões foram propostas por um dos membros da equipa do ICS, no âmbito de um projeto de investigação sobre o tema, que 
os irá analisar, pelo que não constam neste relatório. 
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Guiões Temas gerais Temas específicos Municípios 

F 
AP 

Gestão dos baldios 
(propriedade comunitária) 

Modalidades de gestão dos baldios Figueiró dos 
Vinhos (FV) e 

Oliveira do 
Hospital (OH) 

Fontes de rendimento e aplicação de receitas 

Gestão florestal ativa 

Papel dos baldios na prevenção de incêndios 

F 
 

Gestão florestal coletiva 
(propriedade privada) 

Benefícios das ZIF 

Todos Planos de gestão florestal das ZIF 

ZIF e EGF 

F 
 

Rede primária de faixas de 
gestão de combustível 

Alargamento da rede primária 
Todos 

Indemnização dos proprietários por expropriação 

F 
AP 

Rede secundária de faixas 
de gestão de combustível 

Gestão de combustíveis por proprietários 
residentes e não residentes 

Todos Principais dificuldades para a gestão de 
combustíveis 

Regras e normas de limpeza da rede secundária 

F 
 

Medidas de compensação 
dos custos da gestão de 
combustíveis 

Rentabilização dos materiais resultantes da gestão 
de combustíveis (centrais de biomassa) 

Todos 
Remuneração dos serviços de ecossistemas 

Outras medidas ou estratégias de compensação 

F Programa de 
Transformação da 
Paisagem  

Plano de Reordenamento e Gestão da Paisagem do 
Pinhal Interior Sul 

Proença-a-Nova 
(PN) e Vila de 

Rei (VR) Áreas Integradas de Gestão da Paisagem 

AP Perceções e fatores de 
risco 

Risco de incêndio dos municípios em relação à 
média do Pinhal Interior Todos 

Fatores de risco de incêndio 

AP Segurança e proteção dos 
residentes 

Iniciativas desenvolvidas desde os incêndios de 
2017 

Todos 

Programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras  FV, PN e VR 

Descentralização e reforço de competências das 
autarquias na área da proteção civil 

Todos 

AP Reconversão dos usos do 
solo em redor dos 
aglomerados 
populacionais 

Programa Municipal de apoio à reconversão de 
áreas florestais em áreas agrícolas 

PN 
Condomínio de Aldeia  

AP Programa de Revitalização 
do Pinhal Interior 

Eixos prioritários 
OH e PN 

Dificuldades de implementação 
AP Pastorícia e prevenção de 

incêndios 
Papel dos animais de pastoreio na prevenção de 
incêndios 

Todos 
Principais dificuldades para o desenvolvimento da 
pastorícia 

AP Animais enquanto vítimas 
de incêndios 

Animais afetados pelos incêndios de 2017 

Todos 
Iniciativas levadas a cabo durante e após os 
incêndios 

Futuras políticas públicas 

Tabela 3: Principais temas da segunda parte dos guiões para as discussões de grupo temáticas sobre a gestão dos 
espaços florestais (F) e a redução dos riscos nos aglomerados populacionais (AP), com indicação dos municípios em que 

foram abordados. 

Inquérito pós-workshop 
Após a realização dos workshops, foi enviado um breve inquérito por questionário a todos os 

participantes, 61 dos quais responderam, o que corresponde a uma taxa de resposta de 58,7%. 

Com este inquérito pretendia-se, em primeiro lugar, que os participantes fizessem uma avaliação 

dos workshops em que participaram. Esta avaliação abrangia: i) o grau de satisfação com a 

organização dos workshops, numa escala linear de 1 a 5; ii) a perceção dos participantes sobre a 
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oportunidade de expressarem as suas opiniões (com três hipóteses de escolha: Sim, sempre; Sim, 

algumas vezes; Não); iii) sugestões de aspetos a melhorar em futuros workshops. Em segundo lugar, 

pretendia-se recolher dados quantitativos sobre a perceção dos participantes relativamente ao risco 

de incêndio, fatores de risco e perigosidade nos respetivos municípios. Estes dados foram solicitados 

pela equipa do IGOT, que os irá analisar, pelo que não constam neste relatório. 

Análise da informação recolhida 
Todas as discussões de grupo dos quatro workshops foram gravadas e analisadas qualitativamente 

(análise de conteúdo). Para tal, começou-se pela compilação e leitura atenta de todas as notas dos 

relatores, complementadas, quando necessário, com transcrições, seguidas de uma análise de 

conjunto dos quatro concelhos abrangidos.  

No caso da primeira parte do workshop, foram compiladas todas as respostas individuais escritas de 

todos os workshops, as quais foram analisadas qualitativamente, procurando-se pontos de 

convergência e divergência. Desta análise de conteúdo resultou uma grelha de análise com uma 

tipologia de indicadores, os quais serviram de base à análise das discussões de grupo sobre esta 

temática. Procedeu-se ainda a uma comparação dos resultados obtidos na votação dos principais 

indicadores. Para a segunda parte do workshop, foram identificados para cada workshop os 

conteúdos especificamente relacionados com os temas e subtemas dos guiões especificados 

anteriormente (Tabela 3). Estes conteúdos foram depois agregados, dando origem a uma grelha de 

análise com todas as informações recolhidas nos quatro workshops, por tema. Foram identificados 

os conteúdos especificamente relacionados com a leitura dos participantes sobre cada tema, bem 

como as propostas alternativas ou complementares apresentadas.  

Para efeitos ilustrativos, foram incluídos ao longo do texto citações provenientes dos quatro 

workshops. Estas citações são identificadas pelo acrónimo do concelho onde foi realizado o workshop 

(FV, OH, PN e VR) e pelo tipo de entrevistado, assegurando-se o anonimato. 

Por último, a avaliação dos workshops pelos participantes foi analisada quantitativamente, através 

do cálculo de frequências relativas ao grau de satisfação com a organização dos workshops e à 

oportunidade de expressão das opiniões. Quanto às sugestões de aspetos a melhorar em futuros 

workshops, foram lidas e agrupadas tematicamente as 24 respostas dadas. 
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POLÍTICA DE FOGOS BEM-SUCEDIDA 

Como foi referido anteriormente, o primeiro exercício da primeira parte dos workshops consistiu na 

resposta, por escrito, à seguinte questão: “Imaginemos que estamos em 2031, daqui a dez anos. Qual 

é que seria o principal sinal ou indicador de que houve uma política de fogos bem-sucedida no 

município?” Os principais resultados das respostas individuais de cada participante nas diferentes 

salas e da discussão a que deram origem estão sistematizados neste capítulo. No final, são 

apresentados os resultados globais das votações individuais do principal indicador, por workshop. 

1. Principais indicadores de uma política de fogos bem-sucedida 
Considerando todas as respostas individuais, ainda sem discussão e debate entre os participantes, 

destacam-se os sete tipos de indicadores sistematizados na Tabela 4, que inclui exemplos de 

respostas dos participantes. Estes indicadores dizem respeito às estatísticas de fogos rurais (número 

de ignições e área ardida), à gestão e ordenamento florestal, a indicadores económicos (rentabilidade 

da floresta e diversificação da atividade económica), a indicadores sociodemográficos (aumento e 

rejuvenescimento populacional), cadastro predial, sensibilização para a questão dos incêndios e 

eficácia da vigilância e combate. 

Tipos de 
indicadores 

Indicadores Exemplos 

1. Estatísticas de 
fogos rurais (área 
ardida e número 
de ignições) 

Ausência/ diminuição do 
número de ignições (por 
negligência) 

verificar que as ignições provocadas por negligência teriam 
diminuído significativamente ou até mesmo perto da 
inexistência [Workshop PN, Administração central] 

Redução do número de 
incêndios graves 

Redução do número de incêndios graves que têm como 
consequência a perda de vidas. [Workshop PN, 
Administração central] 

Redução da área ardida Baixo número de área ardida indica que a prevenção 
funcionou para permitir um combate eficiente. [Workshop 
FV, Agente económico] 

2. Gestão e 
ordenamento 
florestal 

Floresta ordenada e 
biodiversa 

Um correto ordenamento florestal que garante interface 
urbano-florestal [Workshop OH, Autoridade oficial] 
novo desenho da paisagem que consiga alterar as 
monoculturas para culturas mais resiliente [Workshop VR, 
Administração central] 
uma floresta mais biodiversa com floresta autóctone de 
folhosas [Workshop PN, Organização da sociedade civil] 

Reconversão florestal 
para outros usos 

diminuição da taxa de ocupação de matos e floresta 
[Workshop PN, Agente económico] 
aumento de áreas agrícolas [Workshop VR, Agente 
económico] 

Gestão florestal 
agrupada/ coletiva 

os sinais visíveis da implementação de uma gestão coletiva 
dos espaços florestais, através do projeto de 
implementação de AIGP [Workshop VR, Administração 
local] 
promover gestão florestal, quer por emparcelamento 
funcional quer por emparcelamento efetivo (...) e gestão 
florestal agrupada [Workshop FV, Agente económico] 

3. Indicadores 
económicos 
(rentabilidade 
florestal e 
diversificação da 

Floresta mais rentável e 
criadora de emprego 

Conseguir um aumento muito significativo do número de 
empregos ligados diretamente à exploração sustentável da 
Floresta. [Workshop PN, Associação comercial] 
o aumento do número de produtores florestais a explorar as 
áreas de produção do concelho de Vila de Rei. [Workshop 
VR, Autoridade oficial] 
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atividade 
económica) 

Novas atividades ligadas 
à gestão dos recursos 
naturais 

Incremento das atividades económicas ligadas à gestão dos 
recursos naturais. [Workshop PN, Agente económico] 
Diversificação de atividades económicas associadas à 
floresta, com direitos e dignidade para quem nelas 
trabalhar [Workshop OH, Agente económico] 

4. Indicadores 
sociodemográficos 
(aumento e 
rejuvenescimento 
populacional) 

Novos residentes / Mais 
pessoas nas aldeias 

Novos residentes que vêm explorar oportunidades neste 
território [Workshop PN, Autoridade oficial] 
Haver pessoas no concelho (combate ao despovoamento) 
[Workshop FV, Organização da sociedade civil]  

Abertura de escolas 
primárias 

escolas primárias abertas em pelo menos metade das 
freguesias do concelho [Workshop PN, Organização da 
sociedade civil] 

5. Cadastro Predial Efetivação/conclusão do 
cadastro 

O sucesso do cadastro simplificado, que consequentemente 
permitirá um controlo mais rigoroso das áreas não zeladas 
[Workshop FV, Autoridade oficial] 

6. Maior 
sensibilização e 
educação cívica 

Mais formação e 
sensibilização sobre 
incêndios nas escolas e 
fora delas 

política de formação e educação da população quanto à 
temática dos incêndios devidamente implementada. 
[Workshop OH, Autoridade oficial] 
Promoção de uma educação cívica e social, com ações de 
sensibilização nas escolas, com início no pré-escolar e no 1º 
ciclo, com continuação nos restantes ciclos, com o objetivo 
de ter uma população civicamente educada e preparada 
para a questão dos incêndios. [Workshop OH, Autoridade 
oficial] 

7. Combate e 
vigilância mais 
eficazes 

Maior acessibilidade e 
mais infraestruturas de 
apoio ao combate e 
vigilância 

faixas de acessibilidade, quer para vigilância quer para 
intervenção [Workshop OH, Autoridade oficial] 
Infraestruturas de acesso e de apoio ao combate e à 
compartimentação com faixas corta-fogo [Workshop VR, 
Organização da sociedade civil] 

Tabela 4: Tipos de indicadores e indicadores de uma política de fogos bem-sucedida em 2031, de acordo com as 
respostas individuais dos participantes. 

Na sequência deste exercício, promoveu-se o primeiro momento de debate entre cada grupo. Este 

debate incidiu não só sobre os principais indicadores e sinais de uma política de fogos bem-sucedida 

e medidas para os alcançar, mas também sobre questões a montante, nomeadamente os principais 

problemas sociodemográficos e económicos da região que contribuem para a problemática dos 

fogos rurais. Entre estes foram destacados, como veremos, o decréscimo e envelhecimento 

populacional, o absentismo dos proprietários, a falta de rentabilidade da floresta, entre outros, que 

culminam, em última instância, na falta de gestão dos terrenos e na consequente acumulação de 

carga combustível. Aliado a estes aspetos, foram também referidos o incendiarismo e a negligência 

como as principais causas de incêndio, ambos associados a comportamentos humanos. 

Foi consensual entre os participantes que não existe apenas um indicador, mas vários, os quais 

requerem um conjunto de medidas e políticas complementares, não a curto, mas a médio/longo 

prazo. De seguida, sistematizam-se as propostas dos participantes em torno dos indicadores que 

foram mais destacados: redução da área ardida e do número de ignições (estatísticas de incêndios); 

gestão e ordenamento florestal; e indicadores económicos e sociodemográficos. 
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1.1. Estatísticas de incêndios: menos ocorrências e menor área ardida 

A ausência ou diminuição do número de ignições e o decréscimo da área ardida, associados à 

ausência de mortes e danos materiais, foram considerados pela maioria dos participantes como os 

indicadores mais diretos de uma política de fogos bem-sucedida e, em última instância, os objetivos 

centrais da mesma, apesar de algumas críticas tecidas à priorização deste indicador ao nível político. 

Se daqui a dez anos não arder nada, o que vamos dizer é que fizemos um excelente trabalho nos últimos 
dez anos. Se arder tudo, vão-nos dizer que fizemos um mau trabalho, por muito que nos tenhamos 
esforçado, porque o resultado do que se faz na floresta é se ardeu ou não ardeu. Nós já percebemos que 
nem quando fazemos um bom trabalho esse indicador deve ser aquele que nós medimos, porque nós 
temos exemplos como o concelho de Mação, que supostamente era um exemplo ao nível da DFCI e, quer 
dizer, as coisas não correram bem na mesma. [Workshop OH, Administração regional] 

Alguns participantes alertaram ainda para o facto de esta diminuição do número de ocorrências e 

área ardida poder não ser o melhor indicador num período hipotético de dez anos, já que este poderá 

corresponder ao período de recorrência de grandes incêndios. Por outro lado, a ausência de ignições 

em 2031 poderá “não implicar uma boa política mas sim estarmos perante um ano de sorte” 

[Workshop OH, Agente económico]. 

Em termos de medidas para a redução do número de ignições, foi referida a necessidade de um 

maior investimento na sensibilização para diminuir os comportamentos de risco, bem como uma 

maior eficácia na vigilância e combate, através do aumento do número de efetivos, de infraestruturas 

de apoio (ex.: postos de vigia, pontos de água) e respetivas acessibilidades e de uma maior partilha 

de informação entre as entidades. 

Por seu turno, o decréscimo da área ardida está associado, segundo os participantes, ao 

ordenamento, revitalização e valorização da floresta e do território, os quais dizem respeito aos 

indicadores e medidas indiretos que serão abordados de seguida. 

a questão do ordenamento da floresta era para atingirmos um indicador de menor área ardida, menor 
perigosidade dos incêndios. O que temos de criar é condições que efetivamente façam a floresta e as atividades 
florestais atrativas e que puxem pessoas para o território ou pelo menos que as fixem. [Workshop VR, Agente 
económico] 

Passa também pela criação de faixas de descontinuidade que dificultem a progressão do fogo e 

facilitem o combate, bem como a aposta em recursos de vigilância e combate, à semelhança do que 

foi referido para a diminuição do número de ocorrências. 

1.2. Gestão e ordenamento florestal: floresta ordenada e compartimentada 

Alguns dos fatores mais críticos que, na ótica dos participantes, estão na base da problemática dos 

fogos rurais estão relacionados com este indicador, nomeadamente a falta de gestão e limpeza dos 

espaços florestais, o seu crescimento desordenado e a consequente acumulação de combustível.  

Este indicador engloba três aspetos: uma floresta (bem) gerida, uma floresta gerida coletivamente e 

uma floresta ordenada e compartimentada, através da diversificação das espécies florestais e da 

alteração dos usos do solo. Mais do que a gestão direta do fogo, 

o que está em causa (...) são políticas territoriais onde os fogos interagem com o resto do território (...) com essa 

integração dos diversos agentes do território, das diversas políticas que se exercem sobre o território e a influência 

direta ou indireta que têm sobre o número de fogos (...) ou a suscetibilidade aos fogos [Workshop PN, Administração 
regional] 
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Começando pelo primeiro aspeto, a existência ou melhoria da gestão florestal, algumas medidas 

sugeridas incluem, por exemplo: 

• Aumento da sensibilização e da fiscalização; 

• Apoios ou incentivos fiscais para a limpeza e manutenção; 

• Medidas de compensação dos custos, tais como a remuneração dos serviços dos ecossistemas 

e aproveitamento da biomassa; 

• Penalizações para os proprietários absentistas e/ou benefícios ou mais-valias para os 

cumpridores, embora não tenham reunido consenso; 

• Efetivação e conclusão do cadastro predial; 

• Incentivos do Estado para o emparcelamento ou “compra-anexação gratuitas, (...) 

incentivando a compra e a venda das pequenas parcelas” [Workshop PN, Organização da 

sociedade civil]. 

O segundo aspeto ou indicador, relacionado com o primeiro, diz respeito à gestão florestal agrupada 

ou coletiva. Tal permitirá solucionar a ausência de viabilidade económica do minifúndio, para além 

de facilitar a gestão florestal e a própria reconversão dos usos do solo e do coberto vegetal. Para ser 

possível e viável, é necessário, a título de exemplo, criar incentivos à gestão coletiva, promover o 

emparcelamento ou implementar Áreas Integradas de Gestão da Paisagem ou de Condomínios de 

Aldeia. Sobre este último, foram tecidas críticas a alguns dos critérios para a sua constituição:  

[O programa Condomínio de Aldeia] deve ser extensível a mais territórios e tem que haver financiamento 
para executar [em] mais aldeias, porque nós temos municípios que têm 100, 200 lugares e (...) em 
municípios do Pinhal Interior não é possível priorizar umas aldeias em detrimento de outras [atualmente 
só podem candidatar duas aldeias]. Todas têm o mesmo nível de prioridade. [Workshop OH, Administração 
regional] 

Não obstante, existem algumas barreiras culturais e oposição ao associativismo, sobretudo por parte 

das gerações mais velhas. 

A Associação [de Produtores Florestais] já está a trabalhar há 21 anos no (...) incentivo ao associativismo. 
(...) O associativismo durante este tempo e antes da formação da Associação (...) estava muito mal visto 
(...) as pessoas tinham medo e ainda têm medo. (...) nós tentámos fazer três ZIF no início, (...) estavam 
aprovadas com viabilidade no papel mas (...) faltava o núcleo fundador (...) Os proprietários disseram “sim, 
senhor” (...) Quando começou [a parte das] assinaturas e Atas ninguém quis. (...) os antigos desconfiam 
muito [Workshop VR, Agente económico] 

Por último, o ordenamento e compartimentação da paisagem passam pela diversificação das 

espécies florestais e pela reconversão para outros usos, diminuindo a taxa de ocupação de matos e 

espaços florestais através da criação de mosaicos. Nas palavras de um participante: “Menos floresta, 

mas melhor floresta” [Workshop VR, Administração regional]. 

Começando pela diversificação das espécies, foi sugerida a plantação – e a concessão de apoios à 

plantação – de espécies folhosas autóctones, mais resilientes e rentáveis (ex.: sobreiro, carvalho, 

castanheiro), nas faixas de gestão de combustível, criando “barreiras naturais” ao fogo [Workshop 

FV, Autoridade oficial]. Estas espécies devem ser escolhidas com base nas condições edafoclimáticas 

da região, mediante aconselhamento técnico. No caso dos solos, por exemplo, um participante 

referiu que “muitos deles são solos esqueléticos, não comportam árvores florestais e apenas 

conseguem ter arbustos” [Workshop VR, Administração regional]. 
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Estas espécies permitirão substituir as monoculturas de eucalipto e de pinheiro. Embora não tenha 

reunido consenso, alguns participantes (nomeadamente os representantes da indústria papeleira e 

de associações de produtores florestais) defenderam a existência de um espaço para o eucalipto num 

mosaico florestal ordenado e mais equilibrado, alegando que não existem “espécies florestais 

malditas” [Workshop FV, Organização da sociedade civil], já que o comportamento do fogo depende 

mais da estrutura da floresta do que da espécie em si, e que esta espécie tem valor económico. 

é importante o ordenamento, a criação de mosaicos, mas temos de o fazer não sendo (...) xenófobos em 
relação a determinadas espécies, porque todas têm o seu papel. Há espécies que até têm uma componente 
económica bastante importante, que suporta o rendimento das pessoas, incentiva-as a investir na floresta. 
[Workshop VR, Agente económico] 

A alteração do coberto vegetal com o intuito de aumentar a rentabilidade e resiliência da floresta, 

bem como a proteção dos aglomerados, passa também pela compartimentação da paisagem em 

redor dos aglomerados populacionais através da ocupação agrícola e da aposta em espécies 

agroflorestais rentáveis, como o medronheiro. Tal é, aliás, proposto no programa Condomínios de 

Aldeia, que preconiza ainda uma gestão conjunta do espaço. Segundo alguns participantes, a 

agricultura desempenha um papel central: “É a forma mais eficiente de compartimentar a paisagem 

e aumentar a resiliência aos fogos rurais” [Workshop PN, Administração regional].  

Por forma a incentivar o aumento da área agrícola, foi sugerida, por exemplo, uma indemnização por 

parte do Estado pela cedência de terrenos para a agricultura. Foi também referida a necessidade de 

atrair as camadas mais jovens, revertendo o seu desinteresse pela agricultura e a falta de 

“conhecimentos de como trabalhar a terra” [Workshop PN, Agente económico]. Para além disso, 

importa também manter os agricultores que estão atualmente no ativo, sobretudo nas regiões que 

ainda têm uma área agrícola e um número de agricultores significativos, como Proença-a-Nova. 

[Dos] concelhos do Pinhal [Interior, Proença-a-Nova] é o que tem uma área agrícola mais significativa. (...) 
é dos poucos concelhos do Pinhal [Interior] que já tem uma compartimentação da paisagem por via 
agrícola, na parte nordeste do concelho (...) Eu sei que o ideal seria colocar lá mais agricultores e ainda 
mais agricultura, mas isso é extremamente difícil (...) Portanto, prioridade número 1: conseguir, através de 
políticas territoriais, que essas pessoas [que fazem agricultura] se mantenham lá. (...) O concelho de 
Proença-a-Nova ainda tem à volta de 600/700 agricultores naquela zona que recebem à volta de 1 milhão 
de euros por ano da PAC, de ajudas diretas [Workshop PN, Administração regional] 

Uma paisagem rural ordenada e multifuncional passa ainda pela promoção de outras atividades 

ligadas aos recursos naturais, nomeadamente o turismo e atividades silvícolas como a produção de 

mel e cogumelos. 

Ainda no contexto da compartimentação da paisagem, foi destacado o papel das linhas de água e a 

necessidade de as preservar, uma vez que favorecem a “presença de espécies florestais como os 

choupos, que funcionam como parede aos incêndios” [Workshop VR, Agente económico]. 

1.3. Indicadores económicos e sociodemográficos: floresta rentável e mais pessoas 

A fraca rentabilidade da floresta constitui um entrave à execução da gestão florestal e um “incentivo” 

ao abandono do Interior, contribuindo fortemente para a acumulação de combustível. Deste modo, 

os participantes consideram premente reverter esta situação através de políticas de 

desenvolvimento económico e de valorização do território, potenciando as atividades existentes ou 

promovendo outras com viabilidade económica.  
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é fundamental que a economia local produza e que traga mais-valias para o território que possam apoiar 
e justificar os investimentos que façam nesse território, para o tornar mais resiliente e mais resistente a 
qualquer fenómeno extremo que possa acontecer. (...) Terá de ser a mais-valia para o território, o impacto 
económico das várias espécies (...) florestais, das áreas agrícolas, da economia do turismo que está 
associada à paisagem, dos serviços de ecossistema associados ao sequestro do carbono, à qualidade da 
água. [Workshop VR, Administração central] 

O desenvolvimento económico e a valorização do território passam, por exemplo: 

• Pelo desenvolvimento de um conjunto de políticas que incentivem a atividade ligada à floresta, 

à agricultura e ao turismo; 

• Por uma política de promoção de emprego na região; 

• Pela implementação de medidas de compensação dos custos da gestão florestal (ex.: 

pagamento dos serviços de ecossistemas, melhor aproveitamento da biomassa); 

• Pela implementação em áreas agrupadas de planos de gestão em conjunto com as indústrias 

madeireira ou alimentar (ex.: mel) para garantir o escoamento dos produtos; 

• Pela valorização dos produtos agrícolas e agroflorestais através de uma estratégia integrada de 

desenvolvimento rural que garanta “que o dinheiro fique no território e que seja bem 

distribuído para poder garantir que estão cá (...) mais pessoas, em 2031” [Workshop OH, 

Agente económico]. 

Esta aposta no desenvolvimento económico permitirá criar condições para o repovoamento da 

região, considerado central em termos de política de fogos.  

A partir do momento em que deixou de haver pessoas no território (...) os incêndios começaram a 
acontecer com mais frequência, com maior intensidade, o que me leva a concluir que o fator diferenciador 
entre haver incêndios devastadores e não haver incêndios está na existência ou não de pessoas no 
território. [Workshop FV, Organização da sociedade civil] 

O repovoamento passa também pela implementação de políticas que criem condições para a fixação 

das pessoas, tanto os (poucos) residentes atuais, sobretudo os mais novos, como os habitantes de 

grandes cidades e até imigrantes, alguns dos quais com uma maior preocupação com a gestão dos 

terrenos. 

[Eu] conheço alguns [novos residentes] que são ingleses, acabam por vir residir a maior parte do ano aqui 
(...) Eles têm uma grande preocupação com a limpeza dos territórios que eles compram. (...) e às vezes é a 
preocupação que eles têm dos vizinhos não o fazerem. E isso eles não conseguem perceber. Portanto, aqui 
até acho que (...) é uma mais-valia, não é? Quando começamos a ver que um vizinho acaba por fazer aquilo 
que nós também devíamos fazer, acabamos por fazer o mesmo, e aqui começa-se a notar uma maior 
consciencialização de também ter as coisas mais limpas, em termos dos espaços florestais à volta das 
aldeias. [Workshop PN, Associação comercial] 

Para além da valorização do território, já aqui referida, foi também mencionada a necessidade de 

uma discriminação positiva e de incentivos apelativos para novos residentes, aproveitando inclusive 

a tendência para a procura do Interior no contexto da pandemia. 

O problema [dos incêndios] resolve-se com pessoas. Como é que se levam para aí as pessoas? Com dinheiro 
(...) [Não] é fazer o que fizeram aquando dos incêndios de 2017. A determinada altura, andavam aí aviões 
a espalhar sementes de espécies endógenas. A seguir veio a moda das cabras sapadoras (...) Não é por aí. 
O que é preciso é uma discriminação positiva para os rendimentos de quem teima em continuar nestes 
territórios. [Workshop FV, Organização da sociedade civil] 
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os grandes incêndios combatem-se fazendo com que as populações fiquem nestes territórios e para isso é 
preciso discriminar positivamente. (...) as pessoas não são incentivadas, não se criam condições para que 
as pessoas se fixem efetivamente nestes territórios. E não havendo pessoas, a floresta (...) desenvolve-se 
desordenadamente (...) e cada vez se desenvolverá mais, porque atualmente nós temos uma bomba-
relógio como tínhamos há quatro anos atrás. [Workshop FV, Agente económico] 

Foi ainda sublinhada a necessidade de uma política de formação e educação ambiental e cívica dos 

residentes sobre os riscos, a necessidade de limpeza e até medidas de autoproteção, começando, 

por exemplo, pelas escolas, “com o objetivo de ter uma população civicamente educada e preparada 

para a questão dos incêndios” [Workshop OH, Administração local]. 

2. Resultados das votações dos participantes 
No final desta primeira parte dos workshops, já em sessão plenária, foi apresentada uma listagem de 

dez indicadores e cada participante votou no indicador que considera mais importante. Esta listagem 

teve por base a análise das respostas individuais em cada workshop pela equipa do ISA, pelo que não 

foi idêntica em todos os workshops. Não obstante, e apesar de não ser possível uma comparação 

direta de todos os indicadores entre workshops, os resultados das votações permitem tirar algumas 

conclusões.  

Em Proença-a-Nova, foram dois os indicadores mais votados, com o mesmo número de votos: ‘menor 

ocupação florestal, floresta mais ordenada e compartimentada’ (n=6) e ‘floresta rentável, gerida e 

criadora de emprego’ (n=6) (Tabela 6). No caso de Oliveira do Hospital, a opção mais votada foi 

‘floresta mais biodiversa e com espécies autóctones’ (n=6) (Tabela 7) e, em Figueiró dos Vinhos, foi 

‘floresta mais ordenada e bem gerida’ (n=6) (Tabela 8). Por último, em Vila de Rei foram três os 

indicadores mais votados, com o mesmo número de votos: ‘mais pessoas e maior desenvolvimento 

económico de acordo com o potencial de recursos’ (n=6), ‘floresta mais ordenada, compartimentada 

e acessível’ (n=6) e ‘floresta mais biodiversa e com espécies autóctones’ (n=6) (Tabela 9). 

Da leitura destes resultados destacam-se dois aspetos. Por um lado, é evidente uma forte inclinação 

para indicadores relacionados com a gestão e ordenamento florestal (menor ocupação florestal, 

maior biodiversidade, mais espécies autóctones ou ainda um maior ordenamento e 

compartimentação da paisagem), os quais estão no topo da votação em todos os workshops. Por 

outro lado, também se destaca uma votação significativa em indicadores de cariz sociodemográfico 

e económico: o aumento da população residente, associado ao aumento da rentabilidade da floresta 

e à diversificação da atividade económica, geradores de emprego. Estes indicadores estão no topo 

das votações nos concelhos de Proença-a-Nova e Vila de Rei, tendo também sido os segundos mais 

votados em Figueiró dos Vinhos. 
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Indicadores (Proença-a-Nova) Nº de votos 

Menor ocupação florestal; floresta mais ordenada e compartimentada 6 

Floresta rentável, gerida e criadora de emprego 6 

Novas atividades ligadas à gestão dos recursos naturais 2 

Redução do número de incêndios graves e da perda de vidas 1 

Redução significativa da área ardida 1 

Floresta mais biodiversa e com espécies autóctones 1 

Novos residentes atraídos pelas oportunidades do território 1 

Vida mais tranquila e com menos perigo nas aldeias 1 

Redução do número de incêndios e das ignições por negligência 0 

Escolas primárias abertas em pelo menos metade das freguesias 0 

Tabela 5: Resultados da votação dos principais indicadores em Proença-a-Nova. 

Indicadores (Oliveira do Hospital) Nº de votos 

Floresta mais biodiversa e com espécies autóctones 6 

Aumentar a escala de gestão florestal e concluir o cadastro predial 5 

Redução significativa da área ardida 3 

Aproveitamento e valorização da biomassa e novas atividades associadas à 
floresta 

2 

Mais pessoas nas aldeias e menos abandono dos campos 2 

Menor ocupação florestal; floresta mais ordenada, compartimentada e 
gerida 

2 

Faixas para gestão de combustível, vigilância e combate 1 

Educação e sensibilização a partir do pré-escolar 0 

Fazer cumprir a lei da limpeza de matos na envolvente de aldeias e estradas 0 

Vigilância ativa e eficaz 0 

Tabela 6: Resultados da votação dos principais indicadores em Oliveira do Hospital. 
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Indicadores (Figueiró dos Vinhos) Nº de votos 

Floresta mais ordenada e bem gerida 6 

Mais pessoas nas aldeias e menos abandono dos campos 4 

Redução significativa da área ardida 3 

Floresta mais biodiversa e com espécies autóctones junto às aldeias 2 

Redução dos incêndios graves, com aldeias e estradas não atingidas por 
incêndios 

1 

Concluir o cadastro predial 1 

Maior cumprimento da lei de limpeza de matos na envolvente de aldeias e 
estradas 

0 

Redução do número de ignições 0 

Gestão florestal agrupada 0 

Comunicações mais eficazes em situações de fogo e mais pontos de água 0 

Tabela 7: Resultados da votação dos principais indicadores em Figueiró dos Vinhos. 

Indicadores (Vila de Rei) Nº de votos 

Mais pessoas e maior desenvolvimento económico de acordo com o potencial 
dos recursos 

6 

Floresta mais ordenada, compartimentada e acessível 6 

Floresta mais biodiversa e com espécies autóctones 6 

Reduzir ou anular a área ardida 3 

Promoção da gestão coletiva dos espaços florestais 3 

Redução do número de ignições 1 

Existência de cadastro predial 1 

Inexistência de grandes incêndios e dos seus impactos na vida das pessoas 0 

Menos floresta e mais área agrícola 0 

Floresta mais bem gerida e rentável 0 

Tabela 8: Resultados da votação dos principais indicadores em Vila de Rei. 
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GESTÃO DE ESPAÇOS FLORESTAIS  

Neste capítulo estão sistematizados os principais resultados da discussão de grupo temática em torno 

das medidas e políticas de gestão dos espaços florestais. 

1. Propriedade comunitária: Gestão dos baldios e desenvolvimento local  
Como foi referido no capítulo metodológico (cf. Tabela 1), existem baldios em apenas dois dos quatro 

municípios considerados (Figueiró dos Vinhos e Oliveira do Hospital). Os resultados aqui 

apresentados reportam-se, deste modo, apenas aos workshops realizados nestes dois concelhos. 

1.1. Gestão dos baldios 

Modalidades de gestão 

Começando pelos baldios de Oliveira do Hospital, estes são geridos, segundo os participantes, por 

três tipos de entidades: Comissão de Compartes, em regime de autogestão ou cogestão com o ICNF; 

administração local (Juntas de Freguesia e Câmara Municipal); e associações que gerem os 

agrupamentos de baldios (ex.: Associação dos Baldios da Serra do Açor). No caso de Figueiró dos 

Vinhos, o único baldio referido foi o de Alge e lugares anexos, situado na freguesia de Campelo, o 

qual é gerido por uma Comissão de Compartes, em regime de cogestão com o ICNF. Há, contudo, 

intenção de se tornarem autónomos.  

Segundo os participantes, as dificuldades inerentes ao regime de cogestão com o Estado constituem 

um dos fatores mais críticos em termos de gestão de terrenos comunitários, nomeadamente a falta 

de investimento ou apoio do ICNF nos baldios. Apesar de nos últimos dois anos ter surgido algum 

investimento por parte do ICNF, sobretudo ao nível de maquinaria, este investimento é, nas palavras 

de um participante, “tímido em relação ao que carecemos no território” [Workshop OH, Agente 

económico]. 

A cogestão funcionou aqui há alguns anos atrás. Atualmente não funciona (…) [porque] o ICNF não tem 
pessoas para poder prestar apoio aos baldios. (…) Às vezes é mais um entrave na gestão do que 
propriamente ajuda. Hoje, o ICNF limita-se a fazer umas vendas de material lenhoso e pouco mais. (...) 
Tivemos aqui uns anos em que a ajuda [do ICNF] era zero, tirando o material lenhoso. [Workshop FV, 
Agente económico] 

Como consequência, muitas entidades gestoras dos baldios têm optado pelo regime de autogestão, 

no seguimento da nova lei de baldios, passando o ICNF a desempenhar um papel mais regulatório, 

não tanto em termos de gestão ativa. Esta nova lei dos baldios prevê ainda que o regime de cogestão 

com o Estado cesse automaticamente em 2026, 50 anos após a entrada em vigor da primeira lei dos 

baldios. O regime de autogestão está, contudo, associado a outro tipo de dificuldades, 

nomeadamente a falta de meios financeiros e de apoio técnico. 

Como forma de contornar alguns destes fatores críticos, os participantes propuseram um maior 

envolvimento das autarquias enquanto mediadoras entre as entidades gestoras e o ICNF, bem como 

uma maior intervenção do Estado, ao nível do financiamento e de incentivos à constituição de 

agrupamentos de baldios. 

[O] que eu acho que o Governo neste caso devia fazer era reduzir a área mínima para ter um agrupamento 
de baldios, que são 2500 hectares, e é difícil na nossa região, porque a maioria dos baldios [aqui não são 
muito grandes] (...) [Isto] dificulta a criação de mais grupos de baldios (...) se houvesse três baldios a querer 
criar um grupo, independentemente da área, já devia ser permitido e [suficiente para] dar-lhes apoio, 
porque com certeza teríamos uma floresta muito melhor e seria um exemplo para o resto da população. 
[Workshop OH, Agente económico] 
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Fontes de rendimento e aplicação de receitas 

Uma das principais fontes de rendimento dos baldios consiste nas rendas anuais pagas pela 

instalação de aerogeradores nos respetivos terrenos, o que acontece apenas nos baldios de Figueiró 

dos Vinhos. 

O próprio baldio [de Alge e lugares anexos] tem no seu território formas de financiamento, têm instalados 
aerogeradores. É a forma mais fácil (…) de terem algum rendimento para depois poderem fazer um plano 
de gestão florestal no seu baldio (…) [e] obterem da floresta os rendimentos para as atividades a que se 
propõem. [Workshop FV, Administração local] 

Foram também referidas as receitas provenientes da venda de material lenhoso e de outros 

produtos agroflorestais e da instalação de torres para telemóveis. No caso das áreas comunitárias 

em terrenos que arderam com os incêndios de 2017, como aconteceu em Oliveira do Hospital, estas 

perderam todos os seus ativos económicos, com exceção da venda de material lenhoso queimado 

que, segundo um participante, constituiu uma importante receita.  

No caso dos terrenos geridos por Juntas de Freguesia ou pela Câmara Municipal, estes contam ainda 

com o financiamento das mesmas. No caso de Oliveira do Hospital, a Câmara Municipal ajudou 

algumas Juntas de Freguesia na (re)florestação de baldios.  

Como forma de rentabilizar ou aumentar os rendimentos dos baldios, foi sugerida, por exemplo, a 

aposta em espécies mais resistentes ao fogo e com valor económico (ex.: medronho e sobreiro) e em 

produtos que dão rendimento anual (ex.: frutos vermelhos, mel, cogumelos). 

O medronho (...) é uma espécie que ao fim de quatro, cinco anos produz fruto, e depois produz anualmente 
e é, de facto, uma espécie que pode dar aqui um rendimento intermédio às populações. (...) o sobreiro, 
que agora aparece espontaneamente em alguns locais (...) com o aumento da temperatura, é possível que 
venha a gerar cortiça de boa qualidade. Acho que funcionaria o uso múltiplo. Todas as espécies têm lugar 
mas não podemos ter só árvores porque demoram muito tempo a crescer e podem ser passíveis de nunca 
darem rendimento. Daí ser importante a questão dos frutos, arbustivas e do mel (...) De momento, tirando 
a questão do mel e do mirtilo (apesar de ser mais agrícola do que florestal) é importante que haja 
rendimento intermédio por causa dos incêndios. [Workshop OH, Administração local] 

No caso dos baldios com aerogeradores, foi sugerida a instalação complementar de centrais 

fotovoltaicas na mesma área dos parques eólicos. Outros participantes referiram ainda a 

remuneração dos serviços dos ecossistemas como eventual fonte de rendimento, numa “lógica do 

reinvestimento” [Workshop FV, Agente económico]. 

As receitas geradas são aplicadas em dois tipos de projetos: gestão florestal dos baldios, que 

abordaremos de seguida, ou iniciativas de cariz social/ desenvolvimento local. Estas últimas 

incluem, por exemplo, investimentos em obras locais, criação de salas com uso comunitário, cedência 

de dinheiro a entidades locais ou ainda parcerias com Juntas de Freguesia. 

[O]brigatoriamente, na lei dos baldios, 40% [das receitas] tem que ser utilizado no investimento na área 
baldia (...) As receitas dos baldios, não há muitos anos, eram utilizadas em melhorias na própria aldeia, 
portanto abertura de caminhos, pontos de água, arranjos de capelas, e hoje temos muitos (...) a cederem 
verbas, e não são pequenas [no caso dos baldios com eólicas], a entidades locais da própria aldeia ou da 
própria freguesia: comissões de melhoramentos, casas do povo, etc. [Workshop OH, Agente económico] 

Gestão ativa 

No que respeita à gestão florestal propriamente dita dos baldios, foram referidos dois exemplos 

levados a cabo pelas entidades gestoras: a reconversão dos usos do solo (substituição de 

povoamentos de produção por povoamentos de conservação) e a reflorestação com espécies 
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autóctones (ex.: medronheiro, sobreiro), muitas vezes com o apoio de voluntários. Algumas medidas 

são, contudo, controversas, nomeadamente a plantação de folhosas em detrimento de eucaliptos. 

[Em] Oliveira do Hospital e Arganil (...) [pretendemos] que nestes quase 4000 hectares [agrupamento de 
baldios] a predominância da floresta passe a ser, num futuro breve, de folhosas: de carvalho, de 
castanheiro, também de medronheiros. Mas foi difícil convencer [os compartes]. São oito baldios que 
pertencem a este agrupamento e a mentalidade das pessoas (...) é de uma rentabilidade mais rápida e 
eficaz. E o que é mais rápido e eficaz em dar dinheiro, infelizmente, ainda é o eucalipto. Mas conseguiu-se 
convencer. [Workshop OH, Agente económico] 

Por forma a possibilitar candidaturas a financiamento, foi também salientado, em Oliveira do 

Hospital, o esforço por parte das comissões de compartes para regularizar a situação dos baldios em 

termos de registo. A ausência de cadastro predial foi, aliás, um dos principais fatores críticos 

apontados para a gestão efetiva dos baldios neste município, tendo sido destacada a importância de 

o atualizar. 

Em Figueiró dos Vinhos, os baldios têm também beneficiado de algumas medidas de gestão ativa 

implementadas pelo Município. Após os incêndios de 2017, por exemplo, e no âmbito da 

estabilização de emergência pós-incêndio, foi recuperada uma percentagem do baldio de Figueiró 

dos Vinhos que tinha sido afetada, através da remoção do material lenhoso queimado e de 

plantações novas. Como algumas das parcelas desse baldio estão inseridas na rede primária, o 

Município executa a gestão de combustível nas mesmas, seguindo um plano de fogo controlado. 

Recentemente, o Município candidatou duas parcelas a Área Integrada de Gestão da Paisagem, uma 

das quais em zona de baldio. 

1.2. Baldios e incêndios: parte da solução ou do problema?  

Quando inquiridos acerca do papel dos baldios relativamente à problemática dos fogos rurais, a 

maior parte dos participantes considerou-os parte da solução. Foram, inclusive, considerados como 

um eventual bom exemplo ou “referência de boas práticas” [Workshop OH, Organização da 

sociedade civil] para os proprietários e produtores florestais, caso exista ordenamento e gestão ativa 

dos mesmos. 

Uma das principais funções dos baldios com gestão ativa consiste na proteção das aldeias em caso 

de incêndio, servindo de “tampão ao avanço dos fogos” [Workshop OH, Agente económico].  

os compartes de Alge têm tido um papel muito ativo na gestão de um território que, para Campelo, é 
estratégico, uma vez que fica “à frente” da Serra da Lousã. De alguma forma serve de proteção por esse 
lado. [Workshop FV, Agente económico] 

[os compartes de Alge] fazem um trabalho fundamental nos terrenos que eles gerem em termos de 
ordenamento, em termos de limpeza, (...) até substituem algumas espécies por árvores não tão 
consumíveis pelo incêndio, digamos assim, como o medronheiro. Isso é sem dúvida uma mais-valia em 
termos de combate a incêndios [Workshop FV, Autoridade oficial] 

Subjacente a estes contributos dos baldios estão dois fatores que facilitam a sua gestão: a dimensão 

e o facto de terem apenas um interlocutor (a entidade gestora). 

[A área baldia] é como se fosse um latifúndio (...) estamos a falar (...) de uma zona que é praticamente de 
uma Comissão de Compartes e consegue-se fazer alguma coisa. Não estamos a falar (...) em locais (...) que 
de dez em dez metros alguns até mudam de proprietário. (...) Consegue-se fazer algo e até uma rede 
primária, estamos a falar de uma faixa de pelo menos 100 metros de proteção de uma zona para a outra, 
que nos pode proteger a propagação do incêndio. [Workshop FV, Administração local] 
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Contudo, alguns participantes sublinharam que, caso a gestão não seja feita, os baldios tornam-se 

um problema em matéria de incêndios, à semelhança das propriedades privadas. Esta gestão 

depende em grande medida da própria capacidade financeira de quem gere os baldios. 

2. Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) 
Os resultados aqui apresentados das discussões em torno das ZIF encontram-se divididos em três 

partes: 1) perceções relativamente às ZIF e ao seu funcionamento, incluindo fatores críticos; 2) 

execução dos planos de gestão florestal das ZIF; e 3) considerações sobre a eventual ‘substituição’ 

das ZIF por entidades de natureza mais empresarial. Estes resultados reportam-se sobretudo aos 

workshops realizados nos três municípios onde existem ZIF: Figueiró dos Vinhos, Oliveira do Hospital 

e Proença-a-Nova (cf. Tabela 1). Não obstante, e com exceção do ponto 2, foi também considerado 

o concelho de Vila de Rei, onde foram discutidos os motivos para a inexistência de ZIF no concelho. 

2.1. Perceções em relação às ZIF e ao seu funcionamento 
Os participantes consideraram que, pelo menos a nível teórico, as ZIF têm alguns benefícios e 

vantagens. A título de exemplo, e nos casos em que existe gestão ativa, servem de proteção e 

facilitam o combate, à semelhança do que foi referido em relação aos baldios. Outra vantagem 

apontada diz respeito à captação de financiamento público, uma vez que os quadros comunitários 

estão direcionados para as entidades gestoras das ZIF. 

Não obstante, destaca-se um descontentamento generalizado dos participantes em relação ao 

presente modelo das ZIF. Foram quatro os principais fatores críticos apontados pelos participantes, 

os quais também explicam a ausência de mais ZIF em Figueiró dos Vinhos, Oliveira do Hospital e 

Proença-a-Nova e a ausência de ZIF em Vila de Rei: o tamanho da propriedade e a ausência de 

cadastro predial, questões culturais, forte dependência de apoios públicos e a instabilidade das 

políticas públicas florestais. Estes fatores estão sistematizados na Tabela 9, que inclui as propostas 

apresentadas pelos participantes, e serão analisados em detalhe de seguida. 

Fatores críticos Propostas 

• Tamanho reduzido da propriedade 

• Elevado número de proprietários  

• Proprietários ausentes  

• Falta de cadastro predial 

• Área mínima do núcleo fundador flexível 

• Efetivação e conclusão do cadastro predial 

• Sentido de posse e desconfiança • Reforço da participação, comunicação e 
proximidade com os proprietários  

• Gestão flexível das ZIF, com diferentes tipos 
de vínculo 

• Dependência de apoio e financiamento 
público 

• Proprietários sem capacidade financeira  

• Falta de continuidade dos apoios 

• Apoios à manutenção 

• Acompanhamento técnico 
• Rentabilidade proporcional à parcela  

• Enfoque no desenvolvimento rural  

• Falta de continuidade no financiamento e 
políticas públicas 

• Continuidade nos apoios e financiamento  

• Políticas públicas pensadas a longo prazo 

Tabela 9: Principais fatores críticos e propostas relativamente ao funcionamento e modelo de gestão das ZIF. 

a) Tamanho da propriedade e ausência de cadastro predial 

Sobre este ponto, foram referidas as dificuldades de constituição de ZIF numa região com 

propriedades de dimensões tão reduzidas como a do Pinhal Interior, com valores médios de 

0,5 hectares. São, assim, necessárias muitas propriedades para perfazer a área mínima 
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legalmente estipulada do núcleo fundador e, como consequência, um número muito elevado 

de proprietários, muitas vezes com interesses e objetivos distintos. Acresce a esta dificuldade 

o facto de muitos destes proprietários estarem ausentes ou serem desconhecidos, dada a 

ausência de cadastro predial. 

Como forma de ultrapassar algumas destas dificuldades, foi proposto que a área mínima para 

constituição de ZIF fosse flexível, área essa considerada por alguns participantes como muito 

elevada face ao contexto local e regional. Foi também destacada a necessidade de 

implementar, atualizar ou concluir o cadastro, tendo ainda sido sugerida a possibilidade de as 

entidades gestoras fazerem o emparcelamento. 

b) ‘Sentido de posse’ relativamente às propriedades 

Relacionado com o ponto anterior, alguns participantes destacaram um problema cultural que 

alguns apelidaram de ‘sentido de posse’: 

Quando se trata de pequenos proprietários em comunidades rurais, o sentido de posse é algo 
inexplicável (...) aquilo que eles sentem como verdadeiramente seu são as propriedades [Workshop 
OH, Organização da sociedade civil] 

Muitas vezes o próprio proprietário florestal (...) tem alguma dificuldade em abrir mão dos seus 
terrenos. (...) eu acredito que muitas vezes tem a ver com a própria mentalidade, com o sentimento 
de posse. Principalmente as pessoas que são octogenárias, septuagenárias já têm uma certa 
dificuldade em perceber algumas políticas e abrir mão dos seus terrenos. [Workshop VR, 
Organização da sociedade civil] 

Por forma a contornar alguns destes entraves, foi referida a necessidade de reforçar a 

participação dos proprietários e a proximidade com os mesmos, auscultando-os e integrando-

os nos processos de tomada de decisão e prestando apoio técnico. 

É preciso criar um contexto de confiança e esse faz-se com o envolvimento de pessoas logo desde o 
início (...) depois tentar, perante aquilo que será o modelo ZIF ou outro do género, tentar com as 
pessoas construir esse caminho de ver até que ponto é que aquilo pode, de facto, ajudá-las (...) a 
resolver os problemas e tentar construir passo a passo. (...) É uma coisa que não se vai de certeza 
fazer num mês e numa secretária, mas tem que ir à rua e tem que estar com as pessoas e escutar. 
Não é fácil, é extremamente difícil, é muito desafiante. [Workshop VR, Organização da sociedade 
civil] 

Uma outra sugestão passa por uma política de gestão do território com diferentes tipos de 

vínculos e relação entre os proprietários e as entidades gestoras. Por exemplo, alguns 

proprietários poderiam delegar a gestão florestal na entidade gestora, recolhendo os 

benefícios de acordo com o contrato estabelecido; os proprietários que ainda gerem as suas 

propriedades continuariam a fazê-lo, mas com o auxílio da entidade gestora para a captação 

de apoios públicos; nos casos de terrenos sem dono conhecido, estes seriam geridos pela 

entidade gestora. 

c) Financiamento e apoios públicos 

Para além das questões de cariz sociocultural mencionadas anteriormente, foram também 

mencionados entraves de cariz financeiro. Destaca-se o facto de as ZIF não serem 

autossuficientes, estando fortemente dependentes do financiamento público que, contudo, 

não cobre a totalidade dos investimentos. Cabe, assim, aos proprietários uma parte desse 

investimento, quer na fase de implementação, quer na fase de manutenção, muitos dos quais 

não têm essa capacidade.  
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Tem que haver fundo de maneio para fazer essa gestão [das ZIF]. Não há. (...) As ZIF ficam 
dependentes dos projetos das candidaturas que fazem aos fundos comunitários. Quando não há 
fundos, não há candidaturas, não se faz nada. (...) um dos grandes males da nossa floresta é que está 
dependente disso e não pode. A floresta tem que ser autossustentável para que se possa[m] fazer 
as intervenções que ela necessita, quando elas têm que ser feitas. (...) Mas está dependente dos 
fundos comunitários e enquanto não forem autossuficientes isto não funciona. [Workshop FV, 
Agente económico] 

Há áreas de medronheiro que precisam de ser limpas, estão dentro de ZIF (...) há um proprietário, 
que até tem largas áreas no concelho de Oliveira do Hospital, que tem facilidade de pagar e de poder 
promover a limpeza e gestão daquele espaço. Logo ao lado, existe a mesma ocupação, a regeneração 
é da mesma altura, também pertence à ZIF, mas os proprietários (...) não têm essa possibilidade (...) 
e os apoios não existem. [Workshop OH, Agente económico] 

Algumas sugestões propostas passam pela criação de apoios para a manutenção dos 

povoamentos, bem como a repartição dos rendimentos com base na dimensão de cada parcela, 

ou ainda a aposta num “upgrade das ZIF, uma versão 2.0 (...) numa lógica de desenvolvimento 

rural, uma lógica mais abrangente que não olhasse só para a floresta” [Workshop FV, Agente 

económico]. 

d) Instabilidade das políticas públicas florestais 

Aos entraves de cariz financeiro supramencionados acrescem a instabilidade e falta de 

continuidade do apoio público e das próprias políticas florestais. 

O concelho de Oliveira do Hospital tem ZIF em todo o território, o instrumento foi criado mas nunca 
funcionou. Funcionou no sentido em que foram elaboradas as candidaturas, feitos mosaicos de 
parcelas de gestão de combustível, efetivamente foi limpo, mas foram projetos que não tiveram 
continuidade. São executados naquele ano e não nos podemos esquecer que a floresta é um 
organismo vivo e todos os dias está em crescimento depois do corte. Portanto, há aqui uma série de 
políticas e instrumentos que são importantes mas que perdem toda a sua importância quando não 
têm continuidade. [Workshop OH, Administração local] 

Foi, assim, destacada a necessidade de estabilizar os apoios e financiamento público, 

envolvendo também os municípios ou as CIM, o que passa também pelo alargamento do 

horizonte temporal das próprias políticas públicas, geralmente pensadas a curto prazo. 

[O problema] é a questão de a estratégia ser a cinco anos, ou a dez anos. Ao fim de 20 anos estamos 
sempre a mudar as políticas. Na floresta, temos que pensar a 20, a 40, a 60 anos e as políticas têm 
que ser estáveis, porque os proprietários precisam de garantias para investir (...) é preciso dar 
garantias sérias de que ao fim de quatro anos ou cinco as coisas não vão dar a volta (...) é 
[importante] haver continuidade nessas políticas [Workshop PN, Organização da sociedade civil] 

2.2. Execução dos planos de gestão florestal das ZIF 

Relativamente aos planos de gestão florestal (PGF), aprovados em todas as ZIF dos concelhos de 

Figueiró dos Vinhos, Oliveira do Hospital e Proença-a-Nova, foram poucos os participantes que 

revelaram conhecimento sobre os mesmos. Entre os que têm conhecimento, foi revelado que, não 

obstante existirem e terem sido aprovados, os PGF não foram executados. Tal deve-se a algumas das 

condicionantes mencionadas no ponto anterior, nomeadamente a forte dependência do 

financiamento público e a instabilidade dos apoios e políticas públicas.  

Quanto aos PGF propriamente ditos, houve pouca ou nenhuma oposição aos planos esboçados pelas 

equipas técnicas. Em Oliveira do Hospital, por exemplo, um participante referiu que a maior oposição 

e resistência foi ao nível das espécies preconizadas para determinadas áreas: 
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Um proprietário não compreende porque é que na sua parcela, por exemplo, não pode plantar eucaliptos 
(...) Pensam que por vezes é um capricho nosso, mas não é. (...) o Plano Regional de Ordenamento Florestal, 
que é o nosso guia para fazermos o plano de gestão, (...) diz que para determinadas áreas há espécies mais 
benéficas do que outras (...) Ou, por exemplo, [os proprietários] querem pôr um castanheiro e nós não 
temos lá o castanheiro como proposto (...) porque a espécie não está tão bem-adaptada 
edafoclimaticamente para aquela área. (...) mas também a gente fala com eles e eles acabam por 
compreender [Workshop OH, Agente económico] 

No caso da ZIF de Proença-a-Nova, por seu turno, não houve oposição ao PGF e este foi aprovado. 

Contudo, não foi implementado devido a uma mudança de critérios de financiamento entre a fase 

de criação da ZIF e a aprovação do PGF. 

Quando criaram as ZIF, a ideia era o financiamento a 100%. A dada altura, começaram a cortar. [Entretanto] 
essa ZIF foi aprovada, com muito trabalho, depois de várias reuniões (...) depois foi reduzido o montante 
(...) para 70%. Ora, havia aqui uma parte que tinha que ser financiada pelos proprietários. Os proprietários, 
em diversas reuniões, manifestaram que não estavam interessados em financiar a parte que lhes competia. 
Essa ZIF não avançou mais e está hoje praticamente parada porque os proprietários assim o entenderam. 
(...) os proprietários não acreditam no rendimento e não estão dispostos a financiar. (...) Já arriscaram 
muita vez e depois arde, arriscam e arde... [Workshop PN, Agente económico] 

Os PGF aprovados preconizam alterações significativas face aos usos atuais do solo. No caso da ZIF 

de Proença-a-Nova, o PGF previa a criação de uma rede viária florestal estruturada para a circulação 

dos carros de bombeiros e para facilitar a extração de madeiras, permitindo gerar algum rendimento 

e, simultaneamente, proteger a Serra das Talhadas dos incêndios. Noutros casos, como foi referido 

em Oliveira do Hospital, previa-se uma alteração da ocupação florestal, com base nas espécies mais 

adequadas a uma determinada área, e a reconversão de áreas agrícolas em florestal, nos casos de 

terrenos incultos ou abandonados há mais de cinco anos. 

2.3. ‘Desistir’ da figura das ZIF? 

Apesar do descontentamento generalizado face às ZIF, muitos participantes consideraram que ainda 

é cedo para “desistir” das mesmas em detrimento de Entidades de Gestão Florestal (EGF) ou de 

outras entidades de natureza mais empresarial, sublinhando a possibilidade de coexistência de 

entidades de diferente natureza, consoante as dinâmicas de cada território. 

nós vamos ter que adaptar esta solução a cada território onde estivermos a trabalhar porque não vai poder 
ser um “fato de tamanho único” que sirva (...) a todo o país. (...) Em cada região, e até dentro de cada 
município, se calhar, temos dinâmicas completamente diferentes, (...) até mesmo dentro de cada freguesia 
[Workshop VR, Administração central] 

Em relação às EGF ou outras entidades de cariz empresarial propriamente ditas, destacam-se dois 

fatores críticos: por um lado, retiram ao proprietário poder de intervenção nas respetivas 

propriedades; por outro lado, estão mais distantes dos proprietários, destacando-se a necessidade 

de uma maior proximidade para aumentar a confiança. 

sei o que é lidar com as comunidades (...) e sei bem a importância que é haver proximidade. (...) é 
importantíssimo que a entidade que venha a trabalhar estas questões ligadas à gestão florestal seja uma 
entidade com muita proximidade. E se calhar as ZIF conseguiram essa proximidade nos últimos anos, que 
é algo que não se pode perder (...) deve ter custado imenso a conquistar a confiança dos proprietários 
[Workshop OH, Organização da sociedade civil] 
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3. Rede primária de faixas de gestão de combustível e indemnização por expropriação 
Uma das medidas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português consiste no 

alargamento das faixas de gestão de combustível da rede primária. Para alguns participantes, este 

alargamento é bem-vindo; outros consideram-no irrelevante: 

Concordo com o alargamento da rede primária, principalmente nas linhas de cumeada, que funcionam 
como áreas-tampão. [Workshop OH, Autoridade oficial] 

O alargamento passa de 125 metros [de largura] para 126 metros. É irrelevante. [Workshop PN, 
Administração central] 

Para além deste alargamento, o PRR prevê ainda indemnizar os proprietários dos terrenos por onde 

passam essas faixas. Apesar de esta medida não ser conhecida por todos nem ser, segundo os 

participantes, nova, as opiniões tendem a ser favoráveis. 

aqui no Município estamos a (...) fazer a instalação da maioria da rede primária (...) e não é fácil estar a 
fazer intervenção numa área a que nós legalmente temos direito sem compensar os proprietários pela 
perda de rendimentos com os trabalhos que nós estamos a fazer. (...) Essa questão da [compensação na] 
rede primária está a ser falada e já se falou há três anos. Já por dois anos foi à Assembleia para (...) essa 
rede primária ser declarada de interesse público e dessa maneira compensar os proprietários dos terrenos 
onde essa rede passa pela perda de rendimentos e a lei foi chumbada duas vezes por todas as correntes 
políticas da Assembleia da República. Isto, de certa maneira, diz muito da importância ou do interesse que 
a classe política tem pelos territórios do Interior. [Workshop VR, Administração local] 

Existem, contudo, alguns aspetos que poderão condicionar a implementação e concretização desta 

medida. Foram referidos, por exemplo, os custos elevados, a eventual insustentabilidade dos apoios 

a médio e longo prazo ou ainda receios de incumprimento da gestão por parte do Estado, propondo-

se indemnizações regulares ou, em alternativa, a atribuição do mesmo montante à gestão ativa, em 

detrimento da expropriação. 

O alargamento hipotético desta indemnização às faixas da rede secundária não reúne consenso. A 

maioria dos participantes frisou que tal indemnização seria demasiado dispendiosa e incomportável 

no quadro do orçamento público, para além de considerarem que a gestão dessas faixas é da inteira 

responsabilidade dos proprietários. Não obstante, outros participantes concordam com a 

indemnização alargada à rede secundária, sobretudo no caso dos proprietários com terrenos por 

onde passa a rede viária, limpa pelo município, que diminui os rendimentos. 

4. Medidas de compensação dos custos da gestão de combustíveis 
No âmbito da Reforma Florestal, foram propostas duas medidas com o intuito de compensar os 

custos da gestão de combustível: a rentabilização dos materiais resultantes da gestão de 

combustíveis (ex.: centrais de biomassa) e o pagamento dos serviços de ecossistemas. Nesta secção 

são abordadas as perceções dos participantes em relação a estas medidas. 

Para além destas medidas, explícitas nos guiões, os participantes propuseram outras que, no seu 

entender, poderiam compensar os custos e incentivar a gestão de combustíveis. Estas propostas 

estão também sistematizadas nesta secção, gravitando em torno de dois aspetos principais: medidas 

ou benefícios fiscais associados à execução da gestão florestal e apoios para a diversificação dos 

usos e atividades económicas. Estes últimos estão indiretamente relacionados com a execução da 

gestão florestal: ao promover a melhoria do rendimento dos pequenos produtores, contribuem 

também para a fixação da população nos territórios rurais, incentivam a gestão ativa das 

propriedades e, por consequência, reduzem o risco de incêndios. 
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Para todas estas medidas, consideram-se também os fatores críticos e sugestões dos participantes 

para os ultrapassar, sistematizados na Tabela 10. 

 Fatores críticos Propostas 

Centrais de 
biomassa 

• Elevados custos operacionais  

• Falta de meios para retirar a biomassa 

• Consumo de madeira (em vez de 
resíduos florestais) pelas centrais de 
maior dimensão 

• Impactos ambientais 

• Aposta em pequenas centrais de 
biomassa 

• Articulação entre as centrais e os 
proprietários  

Remuneração 
dos serviços de 
ecossistemas 

 

• Dificuldades de cálculo 

• Falta de capacidade técnica das 
associações florestais 

• Comodificação da natureza 

• Incentivar serviços específicos 

• Pagamentos diretos aos proprietários  

• Apoio técnico 

Benefícios fiscais • Não resultou no caso das ZIF • Dedução dos custos no IRS  

• Conversão de uma percentagem dos 
impostos para financiamento da 
gestão 

Apoios para a 
diversificação dos 

usos 
 

• Falta de mercado para produtos 
agroflorestais locais 

• Elevada burocracia 

• Políticas e apoios feitos à escala 
nacional 

• Valorização da madeira de espécies 
autóctones 

• Apoios para exploração de produtos 
agroflorestais locais  

• Linhas de apoio à agricultura familiar  

• Diversificação da atividade 
económica 

• Sistema de arrendamento de terras 

Tabela 10: Principais fatores críticos e propostas em relação às medidas de compensação dos custos da gestão de 
combustíveis. 

4.1. Centrais de biomassa 

As perceções da maioria dos participantes relativamente às centrais de biomassa de grande 

dimensão são eminentemente negativas em todos os concelhos. Em Proença-a-Nova, por exemplo, 

foram consideradas como “um fracasso” [Workshop PN, Agente económico] e um “modelo falido” 

[Workshop PN, Organização da sociedade civil]. Tal deve-se, em larga medida, aos materiais 

utilizados por essas centrais (madeira ao invés de sobrantes de material lenhoso) e aos elevados 

custos operacionais, em termos de recolha e sobretudo de transporte do material. 

Quanto às centrais de biomassa e aproveitamento de resíduos florestais (...) foi um fracasso. As fábricas de 
pellets e de produção de energia está tudo a trabalhar com madeira. Eu logo de início vi que isso não era 
rentável, porque para fazer 1 tonelada de resíduos florestais custa centenas de euros. (...) transportar 1 
tonelada de biomassa tem custos enormes, porque aquilo tem muito volume e os camiões levam poucas 
toneladas. E se calhar o valor das toneladas que ele consegue acomodar na caixa do camião não dá para 
pagar o transporte. (...) isso não é rentável. [Workshop PN, Agente económico] 

Para contornar esta questão, alguns participantes sugeriram a aposta em unidades de pequena 

dimensão, mais dispersas e localizadas, ou “pontos de consumo locais (...) como a padaria local ou 

[aquecimento de] piscinas” [Workshop FV, Agente económico], bem como uma melhor articulação 

entre as centrais e os proprietários. 

eu concordo com a medida, mas (...) ou se criam centrais com algum significado mas dispersas e perto da 
biomassa, ou então não vale a pena. [Workshop FV, Agente económico] 

estas operações têm que ser feitas em conjunto (...) Não pode ser o proprietário que vai limpar a sua 
propriedade que vai depois ter capacidade para fazer rentabilizar essa biomassa. [Workshop VR, Agente 
económico]  
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Um último aspeto destacado pelos participantes diz respeito aos impactos ambientais e ecológicos 

das grandes centrais de biomassa, nomeadamente ao nível dos solos, emissões de carbono, 

desflorestação e consumo de água. 

Quando nós fazemos o aproveitamento de biomassa florestal em grande escala, corremos o risco de 
estarmos a degradar brutalmente a capacidade produtiva dos solos (...) e eu acho que isso é dramático. A 
solução nalguns casos é vendida como uma solução neutra em termos de carbono, mas (...) isso não é 
verdade. [Workshop PN, Agente económico] 

[Por] aquilo que estão a queimar, não é uma solução, do ponto de vista ambiental, minimamente 
sustentável. As centrais de biomassa que temos aqui na região estão a queimar madeira boa (...) estão a 
fazer desbastes e os matos e áreas de limpeza florestal ficam nos mesmos locais. Portanto, não estão a 
contribuir efetivamente para uma redução de combustível. [Workshop PN, Organização da sociedade civil] 

[As centrais de biomassa] têm elevados consumos de água e portanto eu não sei se serão efetivamente 
boas soluções para os próximos anos, quando estamos perante uma situação de alterações climáticas em 
que a falta de água poderá vir a ser um problema. [Workshop OH, Organização da sociedade civil] 

Alguns participantes consideram as centrais de biomassa, sobretudo as de pequenas dimensões, 

como já foi referido, uma medida importante para aumentar a rentabilidade das propriedades. 

4.2. Remuneração dos serviços de ecossistemas 

Ao contrário das centrais de biomassa, as perceções dos participantes relativamente ao pagamento 

dos serviços de ecossistemas são claramente favoráveis. Segundo os participantes, esta remuneração 

poderá ser feita através de um mecanismo direto ou de medidas agroambientais, ressalvando-se a 

importância de incentivar serviços de ecossistemas específicos, não genéricos. 

[O pagamento dos serviços de ecossistemas] parece-me que é um bom caminho. (...) Há experiências em 
vários cantos no mundo onde funcionou muito bem. É preciso é que realmente seja implementado e que 
o dinheiro efetivamente chegue aos proprietários (...) é importante que o mecanismo seja um mecanismo 
direto ao proprietário e que ele próprio incentive aquilo que é o objetivo (...) acho que não deve ser muito 
generalista, devem ser [pagamentos] por serviços de ecossistemas precisos (...) os proprietários que 
fizerem as coisas bem feitas e estiverem realmente a contribuir para os serviços devem ser compensados, 
claramente. Pensamos que é o caminho para que possa contribuir para a sustentabilidade. [Workshop PN, 
Organização da sociedade civil] 

Para ser possível, é necessário, contudo, sensibilizar e informar os proprietários e garantir apoio 

técnico, já que as associações deste tipo carecem de capacidade técnica para apoiar os proprietários 

nessa matéria. Este apoio poderá ser concedido pelos Municípios, alguns dos quais dispõem de 

gabinetes específicos que poderão ajudar os proprietários nessa matéria, como foi referido no caso 

da Câmara Municipal Proença-a-Nova. 

Foram apontadas, contudo, eventuais dificuldades na implementação desta medida, 

nomeadamente em termos financeiros e metodológicos. 

o desafio é como criar um mecanismo que reconheça que o proprietário realmente se dedica a essa gestão 
(...) e que haja algum acompanhamento que (...) valide a geração desses serviços. Claro que isso tem que 
ser feito de uma maneira muito simples e muito objetiva (...) esse é o desafio: implementar um mecanismo 
que reconheça que essas áreas produzem 1, 2, 3 ou todos os serviços de ecossistema e ter uma equação 
ou uma maneira de calcular e de remunerar (naturalmente deveria ser por área) esse proprietário. 
[Workshop VR, Agente económico] 

Por último, foi também manifestada uma preocupação com a eventual comodificação da natureza 

ou, nas palavras de um participante, com “a mercantilização destas áreas [naturais] através de 

indicadores” [Workshop OH, Agente económico], o que poderá restringir o acesso a certas áreas e o 

usufruto das mesmas por parte das comunidades locais e até dos proprietários. 
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4.3. Redução de impostos e outras medidas fiscais 

Nos concelhos de Oliveira do Hospital e Vila de Rei, os benefícios fiscais foram considerados 

incentivos diretos à execução da gestão de combustíveis pelos proprietários. Segundo os 

participantes, tal passaria sobretudo pela possibilidade de deduzir no IRS os custos de manutenção 

e gestão dos terrenos. Contudo, tal não terá os mesmos efeitos positivos para todos e poderá não 

ser suficientemente atrativo para os proprietários, como o demonstra o caso das ZIF, cujo 

regulamento preconiza reduções e isenções fiscais em determinados tipos de impostos. 

uma das medidas que as ZIF tinham eram as reduções e isenções fiscais em determinados tipos de impostos 
– os impostos dos IMIs e dos IMTs e isso tudo. Mas isso não era suficientemente atrativo para as pessoas. 
E se calhar por aí talvez não fosse a melhor forma de os incentivar [Workshop VR, Agente económico] 

Uma outra proposta sugerida neste âmbito foi a possibilidade de o Estado assumir o pagamento da 

gestão de combustíveis, por um determinado período, a partir de uma percentagem dos impostos – 

fossem públicos (IMI), fossem aplicados aos privados. 

Uma receita que podíamos ir buscar, como já estamos a ir buscar ao imposto dos combustíveis (...) para o 
Fundo Florestal Permanente (...) [seria] uma percentagem desse IMI, convertendo para (...) uma instituição, 
que pode ser do Estado, que recebia essa parte dos impostos. Iam buscar também uma parte aos impostos 
sobre a madeira (...) e às centrais de biomassa, às celuloses (...) e alinhavam-nas para poder financiar essas 
limpezas, essas faixas de gestão de combustível. (...) o dinheiro movimentava-se (...) Não basta fazer isso 
um ano ou dois. Por exemplo, o Estado ficava dez anos a gerir [Workshop VR, Agente económico] 

4.4. Diversificação dos usos e atividades económicas 

Para alguns participantes, melhorar os rendimentos dos pequenos proprietários e/ou produtores 

florestais é crucial para incentivar a gestão ativa e tal passa, na sua ótica, pela diversificação dos usos. 

Neste âmbito, foram sugeridos quatro tipos de incentivos: valorização dos produtos agroflorestais 

locais, valorização da agricultura familiar e/ou biológica, diversificação da atividade económica e a 

criação de um sistema de arrendamento de propriedades privadas. 

• Valorização dos produtos agroflorestais locais 

Esta valorização, referida em todos os concelhos exceto em Figueiró dos Vinhos, passa, por 

exemplo, pela valorização da madeira de espécies autóctones, como o castanheiro e carvalho, e 

respetivo escoamento a preços justos e regulados, e pela exploração da cortiça, do medronheiro, 

da esteva para produção de óleos, de espécies exóticas, como a acácia-vermelha, ou até outras 

produções frutícolas. Há, contudo, necessidade de garantir mercado de escoamento para estes 

produtos e de apoios financeiros e técnicos para a sua exploração. Quanto aos apoios 

financeiros, foram referidos alguns constrangimentos legislativos existentes, como é o caso da 

diferença de critérios entre áreas limítrofes. 

Trabalhamos com uma área no concelho de Arganil, já no limite com o concelho de Oliveira do 
Hospital, e [n]os acessos às MZD, que são medidas de apoio às zonas desfavorecidas [do IFAP], o 
concelho de Arganil é considerado zona de montanha (...) 100 metros ao lado [ainda na Serra do 
Açor], o valor em hectare é menos 130€ no caso das frutícolas (...) [como o] medronheiro, porque já 
estamos no concelho de Oliveira do Hospital e a Portaria não considera o concelho de Oliveira do 
Hospital como um concelho de montanha (...) tanto  a burocracia como às vezes algum desajuste ao 
nível local destas políticas levam também a que as pessoas também desistam [Workshop OH, Agente 
económico] 

Por último, foi também sugerida a compensação dos proprietários que optem por espécies de 

crescimento lento, mais resilientes ao fogo, como forma de as valorizar. 
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• Valorização da agricultura familiar e/ou biológica 

No concelho de Oliveira do Hospital foi referida a valorização da agricultura familiar através de 

linhas de apoio, que poderão passar pela celebração de contratos-programa ou pela concessão 

de apoios simplificados através de fundos europeus, com menor carga burocrática. Alguns 

participantes apontam, contudo, algumas dificuldades, criticando o facto de as políticas públicas 

por detrás deste tipo de apoios serem pensadas a nível nacional, sem ter em conta a dimensão 

da propriedade.  

Para além dos apoios monetários, foi também mencionada a necessidade de apoio técnico e de 

formação como forma de revitalizar as áreas agrícolas abandonadas e de incentivar uma nova 

geração de agricultores, “com consciência ambiental” [Workshop VR, Organização da sociedade 

civil], valorizando-se também os saberes locais. No concelho de Vila de Rei, por exemplo, foi 

referida a implementação de projetos neste sentido, relacionados com a valorização do papel do 

agricultor e da agricultura biológica: 

nós aqui temos alguns projetos, para além de financiamento na parte agrícola, (...) a serem 
desenvolvidos de forma a valorizar (...) o papel social do agricultor e também pensando nas questões 
ambientais. Nomeadamente, temos aqui um projeto (...) em que tentamos promover aqui neste 
território a agricultura biológica como uma fonte de valorização daquilo que já cá é feito. Temos 
também um projeto (...) que pretende fazer uma inclusão social de todas as pessoas que ou estão 
desempregadas, ou [são] idosos, ou que recebem o rendimento social, de forma a trazê-los 
novamente para a agricultura, dando-lhes orientação, dando-lhes formação e apoio técnico neste 
sentido de revitalizar áreas agrícolas que já estavam ao abandono. Claro que para isso é necessário 
criar uma cadeia de escoamento do produto (...) [e] nós aqui também nos estamos a responsabilizar 
com esse escoamento desse produto agrícola, dos produtos frutícolas que saem deste território. 
[Workshop VR, Organização da sociedade civil] 

• Diversificação da atividade económica 

Alguns participantes do concelho de Proença-a-Nova referiram também a diversificação da 

atividade económica dos proprietários e a consequente criação de novas relações com os 

espaços florestais. Para além do uso multifacetado, foi referida a aposta em atividades como o 

turismo, a produção de cogumelos e a atividade cinegética. 

• Arrendamento de terras 

No concelho de Oliveira do Hospital, foi sugerida a criação de um sistema de arrendamento de 

propriedades privadas, semelhante aos bancos de terra. Este arrendamento seria feito a 

entidades ou pastores, por exemplo, que necessitassem de vários hectares contínuos. O 

arrendamento de propriedades privadas foi, contudo, criticado noutros concelhos, tendo sido 

alegado o facto de não ter em conta o valor de rentabilidade de cada parcela. 

5. Ordenamento florestal – Programa de Transformação da Paisagem 

5.1. Plano de Reordenamento e Gestão da Paisagem 

Os concelhos de Proença-a-Nova e Vila de Rei estão abrangidos pelo Plano de Reordenamento e 

Gestão (PRGP) do Pinhal Interior Sul (que inclui também Mação, Oleiros e Sertã), cuja elaboração 

está em curso e cujo relatório preliminar foi discutido e aprovado recentemente. 

Em ambos os concelhos, muitos dos participantes revelaram desconhecer, ou pelo menos não 

conhecer em profundidade, o PRGP. Os que têm algum conhecimento sobre o mesmo pertencem à 

administração central ou regional, Câmaras Municipais e agentes económicos. Entre estes, as 
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expectativas são elevadas, destacando-se o seu potencial para resolver o problema dos incêndios, 

caso seja bem planeado e bem executado. 

Vão existir um conjunto de medidas no Plano e de propostas de modelos de financiamento para essas 
medidas no sentido de promoverem as alterações de uso e de ocupação nalguns territórios e algumas 
atividades do ponto de vista agrícola, florestal, silvo-pastoril, de maneira a conseguir transformar esse 
território e torná-lo mais resiliente aos incêndios florestais. (...) tentando transformar o território de 
alguma maneira pelo desenvolvimento de atividades económicas (...) fomentar que elas próprias com o 
seu desenvolvimento consigam garantir a sua sustentabilidade ao longo do tempo. [Workshop PN, Agente 
económico] 

Foram, contudo, referidos alguns fatores críticos que se prendem, por um lado, com a fraca 

recetividade de novas medidas pelos proprietários e, por outro lado, com a falta de clareza sobre o 

tipo de intervenções preconizadas para alcançar os objetivos propostos. 

Nós, residentes nestas áreas, também todos os anos levamos com novas políticas, mais não sei quantas 
medidas e apoios e milhões e acho que na população (...) questionam muito este tipo de novas soluções e 
promessas. [Workshop PN, Administração local] 

Quanto aos quatro objetivos gerais dos PRGP (i.e., promoção do ordenamento e da 

multifuncionalidade da floresta; promoção das atividades agrícolas, agro-pastoris e pastagens; 

promoção de uma floresta mais rentável; e promoção de uma nova economia para os territórios 

rurais), foi consensual entre os participantes que os mesmos estão interligados e têm o mesmo grau 

de importância. Foram destacados, contudo, dois objetivos: promover uma floresta ordenada e 

multifuncional e promover e revitalizar atividades agrícolas, agro-pastoris e pastagens. 

5.2. Áreas Integradas de Gestão da Paisagem 

Apesar de terem sido submetidas candidaturas à constituição de Áreas Integradas de Gestão da 

Paisagem (AIGP) em todos os concelhos considerados,8 as AIGP constaram apenas nos guiões dos 

concelhos abrangidos pelo PRGP: Proença-a-Nova e Vila de Rei. Tal deveu-se, à coincidência entre 

AIGP e PRGP, que é priorizada no Regime Jurídico da Reconversão da Paisagem. Assim, os dados aqui 

apresentados reportam-se apenas aos concelhos de Proença-a-Nova e Vila de Rei.  

Nestes concelhos, as AIGP são ainda menos conhecidas do que o PRGP. À semelhança deste último, 

os que têm mais conhecimento pertencem à administração central ou regional, Câmaras Municipais, 

associações florestais e agentes económicos. Entre os que têm algum conhecimento das AIGP, as 

expectativas são elevadas, tendo sido destacados os seguintes aspetos: o financiamento, a 

elaboração de cadastro predial e a natureza jurídica das entidades gestoras. 

mais-valias em relação às ZIF: (...) a figura jurídica, o que significa [que] empresas, municípios possam 
contribuir com donativos ou com investimentos diretos nessas áreas, e (...) efetivamente um ganho 
financeiro para os integrantes dessas Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (...) porque está prevista, 
numa primeira fase, durante um período de 20 anos, a atribuição de um valor por hectare/ano (...) aos 
proprietários, ao qual acresce depois valores inerentes às mais-valias por adoção de outros modelos de 
gestão. (...) Já temos pessoas interessadas em aderir (...) Esta componente da mais-valia de financiamento 
à cabeça, pelo menos para auxiliar nos primeiros momentos da gestão, assim como a questão de também 
usufruir de cadastro simplificado dentro destas áreas têm sido, na minha opinião, dos fatores que têm 
motivado (...) a implementação das mesmas. [Workshop VR, Administração local] 

 
8 Estas candidaturas foram aprovadas posteriormente, em meados de Julho de 2021: sete AIGP em Oliveira do Hospital (cinco 
promovidas pela Câmara Municipal e duas pela CAULE), quatro AIGP em Proença-a-Nova (promovidas pela Câmara Municipal), duas 
AIGP em Vila de Rei (promovidas pela Câmara Municipal) e uma AIGP em Figueiró dos Vinhos (promovida pela Câmara Municipal) 
(Despacho n.º 7109-A/2021, de 16 de Julho). 
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Foram, contudo, referidos alguns fatores críticos ou preocupações, tais como a falta de coerência 

entre PRGP e AIGP, o facto de ser um instrumento top-down, desfasado do contexto local e os valores 

previstos. 

à partida, as AIGP deveriam estar coerentes e estruturadas com o PRGP do mesmo território. E o que 
acontece é que nós temos um PRGP já feito [Monchique] (...), este [Pinhal Interior Sul] em fase de conclusão 
e foram lançados os concursos para mais uns quantos (...) Mas entretanto vemos surgir AIGP pelo território 
todo sem garantir que existe uma coerência entre as duas coisas. Acho que é fundamental que exista aqui 
alguma articulação entre os dois instrumentos para que isto faça sentido. [Workshop PN, Agente 
económico].  

há aqui uma falha: não se ouvem as pessoas que estão no terreno, é tudo feito por imaginação. (...) devia-
se ouvir as pessoas (...) ver a realidade. (...) Os valores [do PTP] (...) são baixos (...) e as parcelas são todas 
tratadas por igual. Não pode! Uma parcela pode estar transformada num valor de 5000€/hectare, outra 
pode valer 500€. Não podem ser tratadas [como] iguais!  [Workshop PN, Agente económico] 

Por forma a garantir a adesão dos proprietários, foram sugeridas mais ações de sensibilização, as 

quais foram inviabilizadas, segundo um representante da Administração central, pela pandemia, bem 

como a necessidade de auscultar e envolver os proprietários e outras partes interessadas em todas 

as fases do processo. 

nós tivemos aqui um problema, que foi esta questão da pandemia. (...) estavam programadas muitas ações 
de campo (...) nos municípios com todos os grupos envolvidos, com a audição de imensas entidades.  E 
tudo isso foi abortado pelos motivos que se sabe [pandemia]. Mesmo as visitas de campo que estavam 
programadas tiveram todas elas que ser muito limitadas por conta desta questão da pandemia e 
infelizmente não envolveu se calhar quem mais interesse tem neste assunto, que são os próprios, a 
população que aí reside. Infelizmente não se pôde envolver da forma que seria a desejada. [Workshop VR, 
Administração central] 

Perante estas dificuldades, foi sugerido o recurso, por exemplo, a associações locais ou à GNR, mais 

próximas da população, como forma de transmitir a mensagem. 

Vila de Rei tem uma coisa excecional (...) Tem uma rede social muito forte (...) E aqui está uma rede a partir 
da qual nós podemos levar outros assuntos. E este ligado às florestas e aos apoios que as pessoas têm e 
que não fazem ideia, eu acho que é muito importante. [Workshop VR, Organização da sociedade civil] 

Os habitantes têm muita confiança com a GNR, sim. Para além do Policiamento de Proximidade, também 
temos o [programa] Idosos em Segurança e conseguimos aproximar-nos muito da população. Somos uma 
parte ativa nesse sentido. [Workshop VR, Autoridade oficial] 

Outros fatores críticos considerados foram o receio de que a aposta nas AIGP signifique desistência 

das ZIF e, relacionado com isso, a instabilidade e falta de continuidade das próprias políticas 

florestais, sublinhando-se a necessidade de estabilizar os modelos de gestão.  

no essencial, o tronco comum de uma ZIF ou uma AIGP será semelhante, não há-de diferir muito. Eu acho 
que devíamos estabilizar o modelo e melhorar esse modelo, não estar sistematicamente (...) a reinventar 
a roda (...) Quando nós não estabilizamos um modelo, também gera desconfiança depois nas pessoas. (...) 
Vamos ver se (...) são estas AIGP que vão finalmente estabilizar e ser o instrumento de política ideal para 
intervenção sobre os territórios e sobre a paisagem (...) ou se daqui a quatro ou cinco anos não virá uma 
outra moda, um outro conceito, uma outra forma de intervir, e então mudamos tudo. [Workshop VR, 
Administração regional] 
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REDUÇÃO DO RISCO NOS AGLOMERADOS POPULACIONAIS 

Neste capítulo estão sistematizados os principais resultados da discussão de grupo temática em torno 

do risco de incêndio nos aglomerados populacionais. 

1. Perceções e fatores de risco de incêndio 
Um dos primeiros exercícios solicitados aos grupos de discussão sobre esta temática foi uma reflexão 

sobre os dois aspetos que serão abordados de seguida: o posicionamento dos respetivos municípios 

em termos de risco de incêndio face à média da região do Pinhal Interior e os principais fatores de 

risco de incêndio. 

1.1. Risco de incêndio dos municípios em relação à média do Pinhal Interior 

Muitos dos participantes referiram ser difícil fazer uma comparação entre municípios em termos de 

risco de incêndio, uma vez que cada território tem as suas especificidades. Existem, também, algumas 

assimetrias dentro dos próprios concelhos. Foi unânime, contudo, que o risco de incêndio nos 

concelhos é elevado/muito elevado, com tendência a agravar, apesar de se verificar uma maior 

preocupação e vigilância desde os incêndios de 2017. 

Entre as respostas dos participantes, destaca-se a consideração de que o risco parece ser semelhante 

ao dos restantes concelhos do Pinhal Interior (na média). Estes dados são, aliás, corroborados pelos 

resultados dos inquéritos pós-workshops (n=61), onde foi levantada a mesma questão, tendo 39 

inquiridos referido na média. 

A consideração de que os respetivos concelhos estavam acima da média ou abaixo da média foi 

referida menos vezes. Comparativamente, mais participantes do concelho de Vila Real referiram a 

primeira hipótese, alegando para tal as caraterísticas geomorfológicas e topográficas do território. 

Sobre este concelho, foi referido que, apesar de ser um dos municípios com menos ocorrências no 

país, o impacto dos incêndios que ocorrem é muito superior: 

Do meu ponto de vista exclusivamente operacional, o risco de incêndio no município de Vila de Rei é 
elevado relativamente a outros municípios (...) Tem a ver com um conjunto de fatores que se juntam no 
município de Vila de Rei que fazem elevar esse risco de incêndio. E alguns desses fatores não se prendem 
sequer com a gestão que é feita do território. (...) [Tem] uma área administrativa que parece uma 
península, ou seja, rodeada de água em toda a volta, de rios, o que antevê a existência de uma orografia 
obviamente muito difícil de progressão no território, de gestão do território e complica tudo. Depois, está 
no coração do risco de incêndio de Portugal (...) está no centro geodésico do país [Workshop VR, 
Administração central] 

No polo oposto, abaixo da média foi referido mais vezes em Figueiró dos Vinhos e Proença-a-Nova. 

No primeiro caso, foi referido que grande parte do território foi atingido pelos incêndios de 2017, 

pelo que o risco poderá agora ser menor. Em Proença-a-Nova, foram alegadas melhores condições 

de intervenção e valorização das florestas. 

[P]arece-me inegável que o risco é elevado, (...) mas também parece que o município [Proença-a-Nova] 
tem uma cultura de intervenção da floresta e até de reconhecimento de valor produtivo da floresta que é 
maior do que os outros. (...) Por exemplo, produz conhecimento sobre a floresta, no Centro Ciência Viva 
da Floresta. Há uma cultura de abordagem à floresta que faz com que o município em termos de risco 
acabe por estar por baixo da média, porque depois é todo o ecossistema que se liga com a floresta, com a 
proteção civil, com o combate, com a preservação do valor patrimonial que tem, que reduz o risco. 
[Workshop PN, Organização da sociedade civil] 
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Estes resultados são contrários aos dos inquéritos pós-workshops supramencionados: 22 inquiridos 

referiram acima da média, sem destaque para Vila de Rei, e nenhum participante referiu a opção 

abaixo da média. 

1.2. Fatores de risco de incêndio 

Relativamente aos fatores de risco de incêndio, foi unânime o caráter multifatorial dos incêndios na 

região, destacando-se os seguintes fatores de risco que, segundo os participantes, provocam 

incêndios descontrolados e com muitos danos: aspetos socioeconómicos e demográficos, gestão e 

ordenamento florestal, características físicas do território e aspetos comportamentais. Na Tabela 

11 encontram-se sistematizados estes fatores, a par da intensidade de referências aos mesmos e de 

algumas das propostas sugeridas pelos participantes. Cada um destes fatores, bem como as medidas 

para os ultrapassar, serão analisados mais detalhadamente de seguida. 

Fatores 
Intensidade 

de referências 
Propostas 

Fatores 
socioeconómicos 
e demográficos 

Despovoamento e 
abandono do 
espaço rural 

•• 
- Maior dinamismo e investimento no Interior; 
- Incentivos para a fixação de população; 
- Mudança de mentalidades em relação ao setor 
primário; 
- Retoma de práticas tradicionais (ex.: resinagem). 

Envelhecimento 
populacional 

•• 

Gestão e 
ordenamento 
florestal 

Falta de gestão 
florestal 

••• 

- Incentivos e apoios aos proprietários; 
- Recurso a ‘cabras sapadoras’; 
- Disponibilização de terrenos às comunidades locais 
pelos Municípios; 
- Incentivos para a plantação de outras espécies; 
- Planeamento a longo prazo; 
- Apoios a associações de produtores florestais, 
caçadores e apicultores;  
- Ações de sensibilização. 

Tipo de ocupação 
florestal 

• 

Características do 
território 

Geomorfologia e 
topografia 

••• 
– 

Condições 
atmosféricas 

•• 

Fatores 
comportamentais 

Comportamentos 
de risco 

•• - Ações de sensibilização 

Tabela 11: Principais fatores de risco identificados pelos participantes, intensidade de referências aos mesmos e 
propostas. (Intensidade de referências: • (pouca); •• (média); ••• (alta)) 

1.2.1 Fatores socioeconómicos e demográficos 

Entre os fatores socioeconómicos e demográficos referidos pelos participantes destaca-se o 

decréscimo e envelhecimento populacional. Segundo os participantes, a desertificação humana do 

espaço rural, a mudança de hábitos e o abandono da agricultura, a par da falta de rendimento 

auferido pela floresta, potenciaram um crescimento desordenado da vegetação e a acumulação de 

combustíveis finos. 

[O] espaço agrícola, as pequenas hortas, que eram os tampões, eram as áreas geridas do passado, não 
existem. Atualmente estão cheias de silvados, estão cheias de combustíveis finos, que são pólvora para os 
grandes incêndios. [Workshop VR, Administração central] 

[A] desertificação, a falta de pessoas, a falta dos antigos camponeses (...) os próprios recursos que eram 
retirados da floresta, para os animais, para o dia-a-dia das pessoas no campo, para os estrumes, os adubos, 
nas suas culturas, tudo isso em grande parte e o abandono do espaço florestal do Interior de Portugal, 
havendo cada vez mais pessoas de mais idade e menos capacidade de cuidarem dos seus campos. Tudo 
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isso tem, na minha opinião, levado a que este problema cada vez mais aumente. As hortas que eram hortas 
há duas décadas hoje são florestas quase inacessíveis. [Workshop PN, Administração central] 

Como consequência, a floresta aproximou-se da aldeia, deixando de haver, nas palavras de um 

participante, “tampão de interface florestal-urbano” [Workshop VR, Administração local]. 

Por outro lado, a população residente é muito envelhecida, com pouca capacidade física e financeira 

para efetuar a gestão de combustíveis, não obstante um tímido aumento do número de novos 

residentes oriundos de áreas urbanas em algumas freguesias do Pinhal Interior, inclusive com a 

pandemia. 

Por forma a aumentar a atratividade e o investimento no Interior do país e, consequentemente, fixar 

a população, foi sugerida, por exemplo, uma maior intervenção política através da implementação 

de um plano de desenvolvimento regional, bem como a criação de incentivos para fixar e/ou captar 

a população, sobretudo as camadas mais jovens e população estrangeira, através dos diversos 

setores económicos. Relativamente ao setor primário, foram ainda referidas a necessidade de uma 

mudança de mentalidades e a retoma de práticas tradicionais, como é o caso da resinagem. 

[é necessário uma] mudança de mentalidade (...) quem vive da agricultura, é um trabalho árduo, um 
trabalho que exige esforço, amor, dedicação. É preciso amar a terra e esta juventude não ama a sua terra 
(...) nesse sentido de cultivarem a terra (...) de cuidarem da floresta. (...) se queremos que a nossa floresta 
seja cuidada e se queremos tirar rentabilidade dela e se queremos continuar a viver aqui (...) há que mudar 
as mentalidades [Workshop VR, Agente económico] 

Durante muitos anos [a resinagem] foi o motor da economia do concelho de Proença-a-Nova (...) De um 
momento para o outro, com a concorrência que vinha do Brasil e da China, esta atividade entrou em desuso 
(...) O Município [Proença-a-Nova] está a tentar criar uma rede europeia de territórios resineiros, um 
projeto apoiado pela União Europeia, e está-se realmente a tentar voltar a implementar esta atividade, 
porque a resina natural agora está a ter bastante mais valorização do que antes. (...) se calhar isto era 
também uma alternativa para a questão das pessoas e do fogo: se nós tivermos os pinhais, para além de 
estarem ordenados, geridos e tudo o mais, esta é uma atividade que já teve imensa tradição no nosso 
concelho e que pode voltar a ter. [Workshop PN, Organização da sociedade civil] 

1.2.2 Gestão e ordenamento florestal 

Os fatores relacionados com a gestão e ordenamento florestal que aumentam o risco de incêndio 

prendem-se, por um lado, com a própria ausência de gestão florestal e o crescimento desordenado 

da floresta, sem faixas de contenção, e, por outro lado, com o tipo de ocupação florestal. 

A falta de gestão florestal está diretamente relacionada com os fatores especificados no ponto 

anterior, contribuindo para o aumento da carga e continuidade de combustível. 

estes terrenos todos à volta das aldeias andavam sempre limpos, porque o seu gado, as cabras e as ovelhas, 
no fundo, faziam esta tarefa, e hoje isto é coisa que infelizmente já faz parte (...) das nossas memórias. 
[Workshop FV, Organização da sociedade civil] 

temos a população envelhecida que, fruto do ciclo do fogo tão frequente e tão regular, já desanimaram, já 
desistiram daquilo que é (...) gestão florestal. Se tivermos um incêndio de 15 em 15 anos num espaço rural 
e florestal (...), que é o que acontece [no distrito], às vezes com ciclos mais curtos, (...) ninguém vai tirar 
rendimento da floresta. Portanto a floresta vai estar completamente abandonada. [Workshop VR, 
Administração central] 

A gestão florestal inexistente e, por vezes, desadequada, deve-se também aos custos elevados da 

mesma, sem retorno financeiro, bem como ao elevado número de proprietários ausentes e à 

ausência de cadastro predial. 
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A sensibilização foi uma das medidas propostas para contornar esta falta de gestão e garantir a sua 

execução, bem como o apoio à população mais idosa. Em Oliveira do Hospital, foram destacadas 

ações de voluntariado junto de idosos, por parte de uma Junta de Freguesia, para reativarem os seus 

terrenos na parte agrícola. 

Por forma a estimular a gestão de combustíveis por parte dos proprietários, foram sugeridos 

incentivos e apoios, a implementação de projetos com ‘cabras sapadoras’ para limpeza dos terrenos, 

ou ainda a disponibilização pelos Municípios à comunidade local de terrenos que estão de certa 

forma abandonados, para agricultura de subsistência. Para além disso, um participante em Oliveira 

do Hospital propôs incentivos à criação de mais associações (ex.: associações de produtores 

florestais, de caçadores, de apicultores, etc.) e apoios às mesmas para que contribuam para a gestão 

florestal. 

Quanto à ocupação florestal, foi destacada a proliferação de eucaliptos, mimosas e giestas no 

seguimento dos incêndios, dado o seu poder de propagação, sobretudo em Figueiró dos Vinhos e 

Oliveira do Hospital. No caso dos eucaliptos, foram referidas também as plantações dos mesmos 

como forma de obter rendimento rápido, sobretudo por parte de proprietários ausentes. Para 

contrariar esta proliferação, foram sugeridos incentivos para a plantação de outro tipo de espécies, 

incluindo espécies que dão mais rendimento em redor dos aglomerados, como o medronheiro, bem 

como ações de sensibilização sobre as melhores espécies a plantar em cada território e ainda um 

planeamento a longo prazo. 

1.2.3 Características físicas do território 

No que respeita às características físicas do território e fatores abióticos, destacam-se: a 

topografia/orografia, a geomorfologia e as condições atmosféricas, como o vento, temperatura e 

humidade. 

na elaboração da última Carta de Risco, (...) [o risco] agravou em alguns locais que já seriam expectáveis, 
com ocorrência de incêndios regulares. Tem a ver com bacias hidrográficas, declives mais acentuados (...) 
Essencialmente, as grandes áreas de risco têm a ver com as bacias hidrográficas e com as zonas mais altas 
do concelho. [Workshop OH, Organização da sociedade civil] 

a orografia dificulta bastante o combate quando existem ignições (...) devido a todas as características que 
temos no nosso concelho: a orografia, os microclimas que temos em determinados locais, como se fazem 
sentir os ventos em determinados incêndios – Vila de Rei, para quem não sabe, é muito ventosa [Workshop 
VR, Administração local] 

Foram ainda referidos os impactos das alterações climáticas ao nível dos fogos rurais:  

Isto [mega-incêndios] não é um fenómeno de Vila de Rei, não é um fenómeno do distrito de Castelo Branco. 
Já começa a ser um fenómeno a nível mundial. (...) Alterações climáticas, muita gente não acredita nelas, 
mas que já se sentem. Há pequenos pormenores, que não são pequenos, que fazem a diferença. 1 grau de 
aumento médio da temperatura tem um impacto brutal em termos de incêndios rurais. [Workshop VR, 
Administração central] 

Eu punha aqui um[a] ênfase muito grande nas alterações climáticas. Aquele fenómeno a que nós assistimos 
em 2017 foi uma coisa inaudita, pelo menos aqui na Europa, um fenómeno só explicável (...) porque 
realmente o nosso clima está a mudar para extremos completamente diferentes. [Workshop FV, 
Comunicação social] 
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1.2.4 Fatores comportamentais 

Por último, os participantes indicaram os comportamentos de risco, o défice de cultura de risco e a 

falta de educação cívica como fatores de risco, estando na origem de muitos incêndios. Entre estes 

aspetos, destaca-se, por um lado, a negligência ou descuido, nomeadamente aquando da realização 

de queimadas, e, por outro lado, o fogo posto em função de interesses. 

tirando a mão criminosa, (...) o que pode proporcionar o descontrolo do fogo são as queimas de sobrantes 
(...) as pessoas não têm a sensibilidade, ou ainda não estão devidamente informadas, ou por 
irresponsabilidade, ou por negligência, põem-se a fazer queimas de sobrantes e não olham para as 
condições climatéricas (...) e depois há uma mudança de condições climatéricas que pode proporcionar 
grandes incêndios. [Workshop OH, Autoridade oficial] 

outro aspeto importante a nível das aldeias e com o envelhecimento da população (...) às vezes as pessoas 
com mais idade (...) [por] falta de discernimento (...) pensam que ainda são capazes de, se houver algum 
problema, controlar a queimada e às vezes não é isso que acontece. [Workshop OH, Administração local] 

Para os participantes, a alteração destes comportamentos de risco passa acima de tudo pela 

sensibilização. 

2. Segurança e proteção dos residentes 
No que respeita à segurança e proteção dos residentes, nesta secção serão analisadas as iniciativas 

ou medidas que foram implementadas após os incêndios de 2017: iniciativas desenvolvidas ao nível 

do município, freguesias ou aldeias por entidades ou instituições locais; a implementação do 

programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil; e a descentralização e reforço do papel das autarquias no âmbito da proteção civil. 

2.1. Iniciativas desenvolvidas desde os incêndios de 2017 para garantir a segurança e 

proteção dos residentes 

Desde os incêndios de 2017, os participantes referiram o desenvolvimento de várias iniciativas para 

garantir a segurança e proteção dos residentes, promovidas pela administração local (Câmaras 

Municipais e/ou Juntas de Freguesia), autoridades oficiais, organizações da sociedade civil 

(associações locais), agentes económicos e estabelecimentos de ensino. 

As Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia levaram a cabo as seguintes iniciativas. 

• Operacionalização dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

Os trabalhos realizados no âmbito dos PMDFCI, da responsabilidade das Câmaras Municipais, 

passaram pela manutenção da rede viária florestal e de estradões e pela implementação e/ou 

manutenção de faixas de gestão de combustível (redes primárias e rede viária municipal). 

Deparam-se, contudo, com algumas dificuldades relacionadas com a escassez de recursos 

humanos e financeiros. 

• Ações de sensibilização 

A sensibilização tem sido levada a cabo pelos Municípios e pelas Juntas de Freguesia, com 

enfoque nos comportamentos de risco e na necessidade de gestão dos terrenos. Em Vila de 

Rei, por exemplo, foi referido o projeto ‘Esperança porta-a-porta’:  

é uma carrinha que vai com elementos do Município e por vezes vai também com elementos da 
Proteção Civil. E vamos de aldeia em aldeia conversar com as pessoas e sensibilizá-las para 
determinados temas, entre eles também os incêndios. [Workshop VR, Administração local] 
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• Implementação de medidas de autoproteção 

Algumas das medidas referidas foram: a implementação e/ou promoção de iniciativas no 

âmbito do programa Aldeia Segura, a identificação de pontos de encontro nas aldeias para 

onde as pessoas se possam deslocar em caso de incêndio e a distribuição de kits de primeira 

intervenção. 

• Controlo da realização de queimas e queimadas  

Em Oliveira do Hospital foi referida uma política intermunicipal implementada em todos os 

municípios do CIM Coimbra: a não autorização da realização de queimas e queimadas entre 

Julho e Setembro, no período crítico, mesmo aquando de condições climatéricas favoráveis. 

• Melhoria do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 
Em Vila de Rei, foi destacado o reforço do SMPC com uma equipa mais qualificada e próxima 

das populações: 

um importante passo (...) foi o reforço do Serviço Municipal de Proteção Civil [de Vila de Rei], com 
uma verdadeira equipa que se preocupa com as questões de proteção e socorro do concelho. (...) 
É uma equipa jovem, com gente qualificada, que faz. Não basta ter uma pessoa, não basta ter um 
slogan; é preciso estar, é preciso fazer, é preciso intervir, ter proximidade com as pessoas, estar 
no terreno, andar com as botas na terra. Este tipo de coisas não existia e agora existe. Olha-se 
para o território de outra forma e intervém-se no território de outra forma. Esta penso que foi 
uma das grandes mais-valias que tem havido e que tem evoluído ao longo dos últimos anos de 
uma forma muito positiva [Workshop VR, Administração central] 

No que respeita às autoridades oficiais, foi referida a realização de ações de sensibilização pela GNR, 

sobretudo para a limpeza na envolvente das casas e aglomerados, bem como a identificação de 

situações de risco. 

a GNR tem identificadas as casas e as pessoas que estão em locais mais isolados. É uma boa orientação 
para as pessoas e para os militares terem um maior controlo das pessoas – para as retirar, se necessário - 
que lá habitam. É muito importante em caso de incêndios e de evacuações. [Workshop FV, Autoridade 
oficial] 

Por seu turno, as associações locais promoveram três tipos de iniciativa: ações de sensibilização, 

ações de reflorestação e implementação de medidas de proteção dos residentes. Relativamente a 

estas últimas, tais como o projeto Aldeias Resilientes ou a criação de Zonas de Proteção à Aldeia, 

partiram exclusivamente das comunidades locais: “Sem que alguém viesse dizer o que fazer, fizeram. 

Perceberam onde é que estava o problema e não estiveram à espera que viesse uma entidade oficial 

sugerir.” [Workshop FV, Organização da sociedade civil] 

O projeto Aldeias Resilientes foi promovido pela Associação das Vítimas dos Incêndios de Pedrogão 

Grande e envolveu a construção de abrigos, ações de formação para moradores e distribuição de kits 

de primeira intervenção. 

Esta aldeia onde resido (...) foi seriamente atingida pelos fogos de 2017. (...) Logo em outubro desse ano 
nós participámos num encontro (...) [onde] se avançou para algo chamado Aldeias Resilientes, (...) que é 
anterior (...) [ao programa] Aldeias Seguras. (...) o mecenas Jorge Mendes, do futebol, patrocinou a 
construção de dois abrigos nesta zona [Ferraria de São João e Moninhos de Cimeiros] (...) alguns dos 
moradores das aldeias tiveram ações de formação sobre a questão do comportamento do fogo, primeiros 
socorros, radiocomunicações (...) Foi-nos fornecido no ano passado um kit de sobrevivência (...) um 
depósito de nitros, motobomba, mangueiras, agulhetas e outros utensílios de combate (...) Nessa fatídica 
noite [em 2017], nós na aldeia não tivemos qualquer tipo de apoio (...) Ninguém conseguiu lá chegar. (...) 
É do nosso interesse (...) concluir este kit e termos as pessoas formadas (...) para numa situação de 
emergência saberem o que é que têm de fazer. [Workshop FV, Organização da sociedade civil] 
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As Zonas de Proteção à Aldeia (ZPA), por seu turno, foram criadas nas aldeias de Casal de São Simão, 

em Figueiró dos Vinhos, e Ferraria de São João, em Penela, havendo também intenção de as criar 

noutras aldeias. A criação das ZPA passou por arrancar todos os eucaliptos na área dos 100 metros 

em redor do aglomerado populacional, tendo sido substituídos por árvores de espécies mais 

resilientes ou pela agricultura. Depararam-se, contudo, com algumas dificuldades, tais como a 

identificação dos proprietários, a oposição por parte destes ou os custos associados a esta iniciativa. 

na aldeia da Ferraria de São João são cerca de 40 habitantes, eram mais de 150 proprietários em 100 metros 
à volta da aldeia e foi super difícil identificá-los. Houve aqui uma abordagem muito proativa e até ativista 
e muito piloto, onde havia demarcação por GPS das parcelas, era afixado no centro da aldeia, eram 
acompanhados pelos anciãos para saber os marcos. Foi um processo muito difícil, os custos marginais 
também acontecem aqui (...) e depois é difícil manter o foco, porque isto não pode ser um trabalho 
voluntário, dá muito trabalho, no fundo é preciso uma dedicação muito grande a isto. [Workshop PN, 
Organização da sociedade civil] 

Isto levanta e tem levantado, nomeadamente em Ferraria de São João, um problema associado que é a 
gestão deste espaço, porque não estamos a falar de um baldio (...) [mas de] minifúndio, e várias pessoas 
têm de aprovar que no seu terreno arranquem os eucaliptos e coloquem outras coisas. Nem todas as 
pessoas têm esta facilidade de compreensão e esta generosidade de contribuírem para o bem comum. 
[Workshop FV, Organização da sociedade civil] 

No que respeita a iniciativas levadas a cabo por agentes económicos, foram destacadas as ações de 

arborização. Em Oliveira do Hospital, por exemplo, foi referida a plantação de espécies mais 

resistentes ao fogo ao redor da fábrica (indústria madeireira). Em Figueiró dos Vinhos foi referido o 

exemplo da REN: 

A REN, debaixo das linhas de alta tensão, faz um coberto com medronheiros. Ao fim de algum tempo tem 
uns rendimentos – não é para eles, é para os proprietários que lá têm os terrenos. Fazem a limpeza das 
matas e acabam por plantar outra coisa. [Workshop FV, Administração local] 

As escolas, por seu turno, participaram em ações de reflorestação após os incêndios de 2017 e têm 

realizado ações de sensibilização junto dos estudantes. Em Vila de Rei, por exemplo, o agrupamento 

de escolas, em conjunto com a Câmara Municipal, tem realizado sessões de sensibilização com os 

alunos, não obstante os constrangimentos recentes causados pelo confinamento. 

No caso da escola e da Câmara [de Vila de Rei], nós temos trabalhado sempre em conjunto em tudo o que 
é projetos (...) Nós temos feito inclusive sessões de sensibilização, projetos com EcoEscolas sobre a parte 
da floresta, da reciclagem, e tudo isso a nível de educação leva dez anos para a gente ver resultados. Este 
ano foi-nos apresentado um projeto da Câmara Municipal sobre a parte das florestas, que a gente não 
pôde desenvolver (...) Os projetos que nós fazíamos na escola, juntamente com a Câmara e com outras 
entidades, quebrou-se muito exatamente por causa da pandemia do COVID e de toda esta dinâmica em 
que os alunos têm de estar em bolhas, não se podem misturar, não podemos sair… [Workshop VR, 
Instituição de ensino] 

2.2. Programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras 

Como foi referido no capítulo metodológico, os programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras estão 

implementados em três dos municípios considerados: Figueiró dos Vinhos, Proença-a-Nova e Vila de 

Rei (cf. Tabela 1). Os resultados aqui apresentados reportam-se, portanto, a estes municípios. De 

referir, contudo, que alguns participantes mencionaram que o programa Aldeia Segura vai ser 

implementado no concelho de Oliveira do Hospital. 

A implementação e/ou a expansão deste programa tem-se deparado com algumas dificuldades, 

destacando-se: os critérios de adesão, o despovoamento e envelhecimento populacional e as 



 

 39 
 

características das freguesias e aldeias. No que diz respeito aos critérios de adesão, foi referido, por 

exemplo, que as aldeias que arderam não estão abrangidas pelo programa: 

Logo que apareceu este programa [Aldeias Seguras], nós a nível da nossa aldeia quisemos aderir, (...) 
porque a preocupação era muita, mas não tivemos possibilidades porque o programa foi direcionado para 
as zonas que não tinham ardido. Portanto nós, como tínhamos “ardido”, não (...) éramos abrangidos por 
esse programa (...) o risco não era tão grande de forma imediata. [Workshop FV, Organização da sociedade 
civil] 

Quanto ao despovoamento e envelhecimento populacional, o facto de o número de residentes ser 

muito reduzido nas aldeias do Pinhal Interior, para além de ser uma população idosa, dificulta a 

capacidade de auto-organização, tendo sido também reportados casos de desconfiança inicial. 

O grande problema em relação [ao programa] Aldeias Seguras é que as aldeias têm muito pouca gente para 
as segurar (...) em Castanheira de Pera, há aldeias com sete pessoas, oito pessoas, dez pessoas, 
normalmente idosos e com grande dificuldade em (...) auto-organizarem e, mesmo que se auto-organizem, 
com [pouca] capacidade para enfrentar uma situação dessas. [Workshop FV, Comunicação social] 

Algumas das características das próprias freguesias e aldeias podem dificultar a implementação 

deste programa, como é o caso da área, da distância entre aldeias ou da existência de edificações 

concentradas ou dispersas. 

conseguimos ter duas aldeias que se conseguem juntar, mas há depois mais outras duas aldeias em que a 
distância é longa, já não conseguem ir para aquela [em caso de evacuação], tem que se fazer um novo 
agrupamento noutra freguesia. (...) A freguesia da Arega já é diferente. É uma zona, um perímetro urbano 
muito maior em que se conseguem concentrar todos (...) no centro da freguesia. Depois o perímetro 
florestal anda à volta ali daquilo. São realidades diferentes dentro do mesmo concelho. [Workshop FV, 
Administração local] 

No caso de Figueiró dos Vinhos, onde existe a intenção de alargar o programa a outras aldeias, foi 

ainda referido que a pandemia atrasou este alargamento ao dificultar o contacto com as populações. 

Em termos de medidas implementadas no âmbito destes programas, as respostas variam entre 

concelhos. Em Figueiró dos Vinhos, onde o programa não está muito dinamizado, foram referidas 

apenas ações de sensibilização; em Proença-a-Nova, para além da sensibilização, foi referida a 

identificação do Oficial de Segurança9 e de locais de refúgio; em Vila de Rei, foram referidos apenas 

kits de primeira intervenção. Algumas destas medidas, como é o caso dos kits, são, contudo, difíceis 

de aplicar num contexto de forte declínio e envelhecimento populacional e de parcos recursos 

(humanos e materiais), que condicionam a operacionalidade. Tornam-se, assim, necessárias medidas 

adaptadas ao contexto social. 

uma medida que está neste momento em fase de implementação são kits de primeira intervenção (...) 
[mas] não estou a ver estas pessoas [acima dos 70, 80, 90 anos] a conseguirem pegar numa agulheta e 
ligarem à boca de incêndio (...) Pediram-nos para indicar um local onde possa ficar o equipamento à 
responsabilidade das pessoas, mas as pessoas que existem disponíveis para ficar com o equipamento não 
têm capacidade depois para intervir. (...) estão a tomar medidas a pensar que estão lá pessoas novas e 
capazes quando, na prática, são pessoas idosas. Há aqui uma falta de ligação entre as pessoas e os meios. 
[Workshop VR, Organização da sociedade civil] 

Uma outra dificuldade prende-se com o papel do Oficial de Segurança que muitos não querem 

assumir, dada a elevada responsabilidade que acarreta. 

 
9 Função desempenhada por uma pessoa nomeada pela Junta de Freguesia ou pela população, que tem como missão transmitir avisos, 
organizar a evacuação do aglomerado em caso de necessidade e realizar ações de sensibilização junto da população. 
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há um estigma sobre o nome oficial de segurança (...) [O programa] é excelente (...) e é uma oportunidade 
de chegarmos às pessoas (...) mas tem este handicap, porque depois aquilo é centrado num oficial de 
segurança, num RESPONSÁVEL. Aquilo está em cima dos seus ombros. Esteja ou não esteja, a pessoa 
interioriza-o como tal e isso tem sido um handicap grande no desenvolvimento deste programa. [Workshop 
VR, Administração central] 

Por último, a fraca recetividade e adesão a algumas das medidas, nomeadamente as ações de 

sensibilização, foi justificada por questões de cariz cultural ou pela própria experiência de 2017. 

nos meios pequenos às vezes existe um outro problema que, podendo ser delicado, pode e deve ser 
referido também: houve gente que na questão da Aldeia Segura não participaram ou porque estavam 
melindrados ou porque estavam sentidos pelo que aconteceu, ou não aconteceu, em 2017, ou porque não 
gostavam (...) das pessoas que lá estavam a dinamizar aquilo, ou porque até são de outro clube desportivo, 
e sendo de outro clube, estou aqui para estorvar, não estou aqui para ajudar. E nos meios pequenos isto 
acontece muito. [Workshop FV, Organização da sociedade civil] 

Como forma de ultrapassar algumas destas dificuldades, foi sugerido um maior envolvimento do 

poder político local, nomeadamente das Junta de Freguesia ou, no caso das ações de sensibilização, 

a realização de campanhas porta-a-porta. 

2.3. Descentralização e reforço de competências das autarquias na área da proteção civil 

Quanto à descentralização e à transferência de competências do Estado para as autarquias locais na 

área da proteção civil, foi várias vezes referido que não tem sido percetível qualquer mudança no 

terreno. Não obstante, foi consensual entre os participantes que, pelo menos a nível teórico, esta 

descentralização e o reforço de competências dos órgãos municipais, nomeadamente das Juntas de 

Freguesia, nesta matéria é positivo, uma vez que são os que estão mais próximos da população local. 

No caso concreto dos presidentes das Junta de Freguesia, foram também valorizados o seu 

conhecimento aprofundado sobre as vulnerabilidades territoriais e sociais e a sua capacidade de 

envolver e motivar os cidadãos em situações de emergência e também em termos de sensibilização. 

Tem uma vantagem enorme, o envolvimento das Juntas. Em primeiro lugar, porque conhecem as pessoas 
uma a uma. (...) E o conhecer as pessoas não é saber que elas residem por lá. É saber o modus vivendi, 
saber as necessidades, saber as relações familiares, afetivas, quem é que se dá bem com quem, etc. (...) 
Isso é fundamental: conhecer as pessoas. Depois, o conhecimento das vulnerabilidades (...) do território e 
das pessoas. Eles sabem quem é que está acamado, quem é que sai no fim-de-semana, quem tem apoio 
dos filhos, quem não tem. Isso é fundamental para depois poder dar resposta num caso de um acidente 
grave, de uma catástrofe, de uma situação de proteção e socorro. (...) Ninguém tem um conhecimento de 
proximidade como as Juntas. (...) E depois consegue envolver o cidadão como ninguém. Um cidadão de 
Vila de Rei não quer saber do comandante distrital da Proteção Civil para nada, mas se for o [presidente da 
Junta] (...) se calhar já é diferente. Se o comandante distrital tiver uma boa relação com o (...) presidente 
da Junta, eu consigo chegar ao cidadão. E é este instrumento de ligação, de pontes que tem que ser bem 
explorado (...) entre as Câmaras Municipais e as Juntas (...) O comandante distrital da Proteção Civil não foi 
escolhido pelos cidadãos locais, mas o presidente da Junta foi. [Workshop VR, Administração central] 

O conhecimento local dá-nos ajuda no contacto direto com os proprietários, com as pessoas nas aldeias 
(...) Os presidentes de Junta são essenciais nessa parte, no chegarmos à população e tentarmos sensibilizar. 
Aí sim, abrem-nos as portas e é essencial o papel deles no contacto e sensibilização. [Workshop OH, 
Organização da sociedade civil] 

Contudo, em termos práticos, as Juntas de Freguesia da região, sobretudo as de menor dimensão, 

debatem-se com dificuldades estruturais que poderão condicionar a sua intervenção, tais como: a 

escassez de recursos humanos, materiais e financeiros, a ausência ou o número reduzido de 

funcionários efetivos e/ou habilitados para exercer algumas das funções de proteção civil, ou ainda 

o facto de os presidentes de Junta exercerem na maioria dos casos uma segunda ocupação. 
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o que se vê atualmente é que pode haver muita vontade do presidente da Junta e da sua equipa e estarem 
(...) muito atentos ao que está a nível da floresta e dos seus riscos mas depois (...) têm dois funcionários! 
(...) E por vezes já são pessoas que estão numa pré-reforma, ou porque houve uma empresa que ali se faliu 
ou que ficaram sem emprego. Se calhar não são as mais capazes de poder socorrer, porque o combate ao 
incêndio florestal requer alguma destreza. (...) Duas pessoas num meio desses não dá e as Juntas não têm 
atualmente meios que possam fazer um trabalho que possa ser visível. [Workshop PN, Administração 
central] 

Por outro lado, a transferência de competências não tem sido acompanhada pela transferência de 

meios para as Juntas de Freguesia. 

As transferências que o próprio Estado dá para as autarquias mal dá para nós pagarmos as faturas ao fim 
do mês. (...) Se não for a Câmara a dar o apoio que dá (...) não conseguia gerir a Junta. [Workshop OH, 
Administração local] 

Por todos estes motivos, na prática, o reforço das competências das Juntas de Freguesia em matéria 

de proteção civil não se tem verificado, pelo que estas competências têm sido exercidas pelos 

Municípios, que têm mais recursos, mas estão mais distantes. 

Tendo em conta estes fatores críticos, alguns dos participantes propuseram um trabalho 

complementar entre as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia na área da proteção civil, ao invés 

da simples transferência de competências das primeiras para as segundas. Assim, por exemplo, seria 

possível recorrer ao conhecimento mais localizado das Juntas e aos gabinetes e recursos humanos 

das Câmaras, mais especializados em matéria florestal e de proteção civil. 

não basta que o poder central faça a transferência de competências ou os próprios municípios a transfiram 
para as Juntas de Freguesia se atrás disso não vier aquilo que é necessário para o fazer, que é a 
compensação monetária (...) [A transferência] está estipulada em lei, as Juntas de Freguesia (...) não têm 
acompanhado isso e (...) nós [Câmara Municipal] não temos capacidade de resposta para tal. Então vale 
mais unir os esforços e tentar deixar [a competência] no Município (...) e as Juntas de Freguesia apoiarem 
com o que podem [Workshop FV, Administração local] 

Foi também sublinhada a necessidade de garantir a transferência de meios para os órgãos municipais 

e a formação permanente para quem faz parte da proteção civil local. No caso dos presidentes de 

Junta, foi ainda sugerida a sua dedicação exclusiva à função, por forma a poderem implementar todas 

as competências que lhes são delegadas. 

Por último, deverá ser priorizada uma melhor gestão dos meios disponíveis e uma melhor 

organização logística, com definição clara do papel que cada um deve desempenhar e da localização 

dos meios, em função do risco. 

não tem que haver (...) um funcionário igual a um bombeiro na Junta. Aliás, até pode haver outros papéis 
para ajudar sem ser tudo a correr para o fogo. Até porque quando se tem um teatro de operações tem que 
se estar devidamente enquadrado para que depois as coisas corram bem e que se possa gerir os meios. 
[Workshop PN, Autoridade oficial] 

a organização, o método também tem de ser feito em função do risco porque os meios não devem estar 
distribuídos de forma igual, devem estar sobretudo onde há capacidades de operação (...) porque senão 
há mais risco potencial. Deve haver uma relação entre a distribuição dos meios, a prontidão, a capacidade 
e o risco, porque há sítios que não vale a pena tratar tudo por igual. [Workshop PN, Organização da 
sociedade civil] 
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3. Rede secundária de faixas de gestão de combustível 
Nesta secção, começaremos por apresentar as perceções dos participantes relativamente às faixas 

de gestão de combustível (FGC) em redor dos aglomerados populacionais (rede secundária) e à 

obrigatoriedade de limpeza das mesmas, seguidas de uma sistematização das principais dificuldades 

em manter estas faixas e terrenos limpos e de soluções propostas pelos participantes para as 

ultrapassar. Na última parte serão abordadas as perceções relativamente às regras legalmente 

estipuladas para a limpeza em redor dos aglomerados e edificações, em termos de dimensões, 

período do ano, coimas e a intervenção das Câmaras Municipais em situações de incumprimento por 

parte dos proprietários privados. 

3.1. Perceções sobre a rede secundária e a obrigatoriedade de limpeza 
Relativamente à existência da rede secundária de FGC e à obrigatoriedade de gestão das mesmas, 

destacam-se as opiniões e perceções positivas. Muitos dos participantes consideraram estas faixas 

importantes para a defesa e proteção de pessoas e bens em situações de incêndio e também para 

diminuir a intensidade e impactos do mesmo, apesar de não terem impacto na área ardida. Contudo, 

tal só acontece se a gestão for efetuada corretamente. 

Por outro lado, a existência das FGC foi considerada útil em situações de combate e socorro. Ao criar 

uma barreira à progressão do fogo, que deixa assim de ser uma ameaça para pessoas e bens, as FGC 

permitem que o enfoque recaia sobre o combate propriamente dito. 

Tem que haver uma faixa de interrupção suficientemente ampla [em torno das habitações e dos 
aglomerados populacionais], que permita que quem está a fazer o combate ao incêndio se preocupe 
apenas com o combate (...) [Esse] é um dos grandes problemas do combate aos incêndios: (...) enquanto 
houver ameaças para as casas, para o edificado e para as pessoas, ninguém vai combater o incêndio; vai 
estar tudo a proteger as habitações e as pessoas. [Workshop VR, Administração central] 

Um último aspeto positivo salientado diz respeito aos contributos das FGC para a apicultura, caso a 

gestão seja criteriosa e bem implementada. 

Em relação à apicultura, (...) se chegarmos a uma zona onde vamos destruir ali centenas de milhares de 
hectares, ou vamos degradar aquilo tudo, destruir aquela pastagem, aí prejudica. Mas um ordenamento 
como deve ser feito (...) não prejudica nada. Pelo contrário, para o ano a seguir tem nova pastagem para a 
apicultura. (...) no meu entendimento beneficia mais do que prejudica, se for feita como (...) deve ser feita. 
[Workshop FV, Agente económico] 

Não obstante, foram tecidas algumas críticas à existência das FGC e à limpeza das mesmas, sobretudo 

por parte dos participantes dos grupos que debateram os tópicos relacionados com a gestão florestal. 

Em Figueiró dos Vinhos, a título de exemplo, as FGC foram consideradas como uma “falácia, não 

resolvem nada” ou uma “utopia”, por um agente económico e um representante da Administração 

local, respetivamente, tendo inclusive sido dado como exemplo o concelho de Mação: “o concelho 

mais [bem] gerido em termos de faixa de combustão (...) foi Mação (...) [Mas, apesar disso] ardeu 

todo duas vezes em dois anos diferentes” [Workshop FV, Administração local]. 

Alguns participantes referiram também que a abertura de clareiras decorrente do corte de matos 

pode criar condições propícias ao crescimento de espécies altamente inflamáveis, como 

“infestantes e silvas” [Workshop OH, Organização da sociedade civil], agravando as condições para 

que haja incêndios. Do mesmo modo, o período do ano legalmente estipulado para a gestão florestal, 

como veremos mais à frente, potencia o crescimento rápido dos combustíveis finos e vegetação 

arbustiva, aumentando consequentemente o risco de incêndio.  
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Foram também tecidas críticas ao incumprimento por parte dos proprietários, ao caráter coercivo 

da lei e às expectativas subjacentes de cumprimento sem que estejam reunidas as condições 

socioeconómicas para tal. 

é de difícil implementação porque faltam os meios humanos e meios financeiros para que uma pessoa 
possa fazer este trabalho. (...) Faltam muitas coisas para que a aplicabilidade seja consequente. (...) a 
legislação que tem aparecido nesta área é aplicada (...) para punir os poucos agricultores que existem e a 
pouca população resiliente que aqui se vai mantendo nestas terras. [Workshop VR, Organização da 
sociedade civil]  

É preciso verificar cada caso. Não é só levantar multas e multar. [É preciso] Ir ver porque é que a pessoa 
não fez. Se calhar não teve ninguém que fizesse, se calhar não tinha dinheiro para fazer. Aquilo é um 
encargo todos os anos enorme! [Workshop PN, Agente económico] 

Os aspetos acima referidos, respeitantes aos aspetos positivos e negativos destacados pelos 

participantes, encontram-se sistematizados na Tabela 12. 

Aspetos positivos da 
rede secundária 

- Proteção de pessoas e bens; 
- Diminuição da intensidade e impactos dos incêndios; 
- Barreira à progressão dos incêndios; 
- Auxílio no combate; 
- Benefícios para a apicultura. 

Aspetos negativos da 
rede secundária 

- Pode criar condições propícias ao crescimento de matos e de 
espécies inflamáveis; 
- Incumprimento da lei; 
- Caráter coercivo da lei; 
- Aspetos socioeconómicos (falta de condições dos proprietários); 
- Malefícios para a apicultura (caso a gestão não seja criteriosa). 

Tabela 12: Sistematização das principais considerações sobre a rede secundária de FGC. 

3.2. Principais dificuldades para a execução da gestão de combustíveis pelos proprietários 

Os aspetos socioeconómicos referidos no final do ponto anterior prendem-se com as dificuldades de 

execução das FGC por parte dos proprietários, tanto os residentes como os não residentes. Apesar 

de terem sido referidas algumas diferenças entre ambos em termos de execução da gestão de 

combustível nas respetivas propriedades, nomeadamente o facto de os residentes tenderem a limpar 

mais do que os não residentes, a maior parte dos participantes referiu não haver grandes diferenças. 

No terreno somos confrontados com diversas realidades. Temos efetivamente aqueles que conseguem 
cumprir a gestão das faixas nos seus terrenos (...) Depois temos também os não residentes (...) [que] têm 
cuidado com isso e conseguem contratar algumas empresas (...) que vão lá fazer a gestão do combustível. 
Temos situações em que a população, devido ao envelhecimento, já não tem capacidade de o fazer. Muitas 
dessas pessoas (...) já não têm herdeiros, não têm quem os ajude ou quem o possa fazer. Ou seja, é tudo 
uma panóplia de situações que me são apresentadas diariamente. [Workshop VR, Autoridade oficial] 

Onde se verificam diferenças é nas áreas que tendem a ser limpas. Enquanto nas áreas em redor das 

habitações e aglomerados populacionais (rede secundária) a gestão de combustíveis tende a ser 

feita, até por motivos legais, nas áreas florestais essa gestão é reduzida e, nalguns casos, incorreta 

ou insuficiente. 

Foram identificados e destacados seis fatores críticos como justificação da reduzida gestão de 

combustíveis: custos elevados da gestão de combustíveis, fraca rentabilidade da floresta 

relativamente aos custos, falta de mão-de-obra disponível, ausência de cadastro predial e a 

consequente dificuldade de identificação dos proprietários, absentismo de muitos proprietários e 

fatores de cariz natural. Estes fatores serão explicitados de seguida, a par das soluções e medidas 

apresentadas pelos participantes para as ultrapassar.  
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a) Custos elevados 

Os custos elevados da gestão de combustíveis, feita anualmente, foram apontados como os 

principais entraves à sua execução. Como um dos participantes referiu: “é mais barato pagar uma 

multa do que limpar o terreno” [Workshop VR, Administração local]. Tal é ainda mais relevante 

tendo em conta as características sociodemográficas da região, nomeadamente o decréscimo e 

envelhecimento populacional. Como foi referido inúmeras vezes, os poucos residentes são 

predominantemente idosos, com parcos recursos financeiros e/ou sem capacidade física para 

efetuar a limpeza dos terrenos. 

No caso dos proprietários sem capacidade para efetuar a gestão de combustíveis, foi proposta a 

criação de incentivos, apoios simplificados ou ajudas financeiras, por parte do Estado ou dos 

Municípios, para cobrir os custos da gestão ou, pelo menos, garantir os meios necessários para a 

sua execução. Em Vila de Rei, foi referida e valorizada uma prática atual do Município: a equipa 

de sapadores florestais municipal presta serviços a particulares a custos acessíveis (ex.: desconto 

cartão etário de Vila de Rei) ou através do pagamento faseado. 

No mesmo concelho, foi ainda considerado que a manutenção das FGC deveria ser da 

responsabilidade das autarquias, à semelhança da limpeza das bermas, podendo rentabilizar essa 

manutenção através da comercialização da biomassa. 

eu acho que deveriam ser as autarquias locais a fazer este tipo de limpezas. (...) eles já fazem a gestão 
das bermas e muitas vezes as pessoas detentoras destes terrenos são pessoas com escassos recursos 
(...) e têm que pagar inclusive para lhes fazerem a limpeza. Uma vez que a autarquia e as Juntas de 
Freguesia já estão encarregues da gestão e limpeza das bermas, porque não proceder também à limpeza 
(...) [à volta] destas aldeias? Uma coisa é limpar um pinhal de onde uma pessoa tira rendimento; outra 
coisa é limpar algo que seja para a segurança de todos. [Workshop VR, Agente económico] 

a limpeza devia ser feita pelas autarquias e eventualmente até podia funcionar como uma fonte de 
rendimento e, como tal, seria de forma gratuita para os proprietários. Ou seja, existem sistemas de 
produção de energia que usam (...) a biomassa. E isso poderia funcionar como uma fonte de rendimento 
para as autarquias e, simultaneamente, pagaria os custos desta limpeza. [Workshop VR, Organização da 
sociedade civil] 

Ainda sobre incentivos à execução de limpeza das FGC, foram propostos mecanismos de 

compensação ou benefícios fiscais para os proprietários que a cumpram, tais como a dedução da 

fatura de limpeza no IRS ou a redução do IMI. Os incentivos à gestão coletiva ou associativa das 

propriedades em redor dos aglomerados poderiam, segundo os participantes, constituir 

incentivos indiretos à execução da limpeza, ao permitir dividir os custos por todos os proprietários. 

Poderia também incluir o recurso a ‘cabras sapadoras’ como auxílio na limpeza das faixas e fonte 

de rendimento alternativa. 

Uma outra alternativa passaria pela divisão destes custos de limpeza por todos os residentes. Esta 

última medida foi proposta numa aldeia em Proença-a-Nova, sem sucesso: 

Eu até já sugeri na minha aldeia que nós dividíssemos os [custos dos] trabalhos de proteção à povoação 
por todos os residentes, mas como alguns não têm lá nada para limpar, não querem. [Workshop PN, 
Agente económico] 

Outros participantes propuseram a aplicação de critérios distintos pelas autoridades oficiais 

aquando da fiscalização da limpeza: um critério para os proprietários que queiram limpar mas não 

têm recursos, sem aplicação de coimas; e um segundo critério para os restantes casos de 

incumprimento. 
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b) Fraca rentabilidade da floresta relativamente aos custos 

Associado aos custos elevados, foi também referida a ausência de retorno financeiro e a própria 

desmotivação dos proprietários para investir na floresta, dada a recorrência dos incêndios. 

Quem planta eucaliptos, planta para si. Quem planta pinheiros, planta para os filhos. E quem planta 
castanheiros, carvalhos e por aí fora, planta para os netos. À velocidade em que as florestas são 
dizimadas no nosso território com os incêndios, quem é que vai plantar para os filhos e para os netos? 
(...) qualquer que seja o tipo de floresta praticado no nosso território, só consegue ter algum rendimento 
se não tratar da floresta, porque se tratar da floresta perde dinheiro. Então o que nós temos é uma 
floresta não tratada, uma floresta não cuidada. [Workshop FV, Organização da sociedade civil] 

Por forma a contrabalançar a fraca rentabilidade da floresta, que não é, contudo, consensual entre 

todos participantes (para alguns proprietários presentes, as parcelas são rentáveis), foram 

sugeridos dois tipos de medidas: investimento em plantações de espécies agroflorestais mais 

rentáveis, como o medronheiro; medidas de compensação financeira, apoios ou benefícios fiscais 

(ex.: redução do IMI) para os proprietários com parcelas nas FGC em redor dos aglomerados ou 

geridas pelo município (rede viária) pela perda de produção e rendimentos nos terrenos que vão 

ser usados para benefício do coletivo.  

Por que não apoiar as pessoas para que elas possam arrancar os eucaliptos e substituir por uma 
produção diferente? Existir aqui um complemento para a sua vida, porque muitas delas têm parcas 
reformas e aquilo que no fundo lhes vai garantir algo mais é, de facto, a venda do eucalipto. É muito 
difícil dizer às pessoas que vivem, acima de tudo, com aquele rendimento (...) [que] “a bem da Nação”, 
(...) deixem de produzir que isto é para o bem de todos. [Workshop FV, Organização da sociedade civil] 

No caso das redes viárias, foram sugeridas também plantações ordenadas junto da estrada, para 

evitar impactos no rendimento dos proprietários. 

Outras propostas referidas passam, por exemplo, pela valorização da madeira através da 

regulação dos preços e pela aposta numa floresta mais biodiversa, sem necessidade de 

manutenção recorrente. Foi também referida a criação da figura do jovem produtor florestal, à 

semelhança do jovem agricultor, bem como o aproveitamento do mercado de carbono como 

oportunidade. 

Se a questão aqui é trazer pessoas para o Interior, se a floresta é rentável, ao preço que estão os 
terrenos e a disponibilidade que há de terrenos, porque é que não se cria também, a par da figura do 
jovem agricultor, a figura do jovem produtor florestal? Se o Estado me ajudasse a comprar 30 ou 40 
hectares de terreno, pode crer que eu o geria bem se isso fosse garantia da minha subsistência! 
[Workshop FV, Agente económico] 

Há cerca de dois anos tive conhecimento do mercado de carbono referente a projetos de grandes 
empresas que criam grandes quantidades de carbono. Apoiam projetos de reflorestação de certas 
áreas. Deveria ser um tema a desenvolver, penso que para muitos dos produtores florestais seria uma 
boa alternativa ao plantio do eucalipto. [Workshop OH, Autoridade oficial] 

c) Falta de mão-de-obra  

Para além dos custos associados à limpeza das FGC, foi também destacada a falta de mão-de-obra 

na região para a levar a cabo. Esta dificuldade afeta sobretudo os proprietários privados, embora 

também tenha sido referida a fraca capacidade operacional dos municípios (recursos humanos e 

técnicos insuficientes) para assegurar a limpeza das áreas a que são obrigados por lei, como as 

bermas e os acessos às aldeias. 
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d) Ausência de cadastro predial 

A falta de cadastro atualizado constitui, na ótica dos participantes, uma dificuldade tanto para a 

execução da limpeza das FGC, como para a sua fiscalização. Por um lado, o facto de alguns 

proprietários desconhecerem a localização dos terrenos herdados impossibilita a sua limpeza, 

mesmo quando a pretendem executar. Por outro lado, as entidades fiscalizadoras não têm 

possibilidade de notificar os proprietários em incumprimento perante a falta de cadastro.  

Nalguns casos, a ausência de cadastro pode também ser usada como justificação para o 

incumprimento da lei, como foi referido em Vila de Rei. 

Há situações em que o próprio proprietário aproveita (...) a ausência de cadastro, a ausência da sua 
identificação para não ter que disponibilizar dinheiro ou pagar operações florestais. E chegamos a um 
ponto em que os vizinhos do lado, para não ficarem mal, não revelam a informação toda (...) A GNR 
também se depara com esta situação. Recebem denúncias mas as pessoas nunca chegam a facultar os 
nomes completos. [Workshop VR, Administração local] 

Pelos motivos acima expostos, foi unânime entre os participantes a necessidade de implementar, 

atualizar ou concluir o cadastro nos municípios. 

e) Absentismo dos proprietários 

A efetivação/ conclusão do cadastro predial é ainda mais crucial num contexto em que muitos dos 

proprietários são ausentes. Segundo alguns participantes, os casos de incumprimento devem-se 

muitas das vezes ao desconhecimento da localização dos terrenos que recebem por herança; para 

outros, tal deve-se mais a descuido ou até desinteresse. 

Para além do cadastro, foram propostas ações de sensibilização destes proprietários, alertando-

os para a importância do cumprimento da lei em termos de segurança dos residentes, bem como 

uma “política de fixação das pessoas no território” [Workshop FV, Associação comercial]. Esta 

fixação de população pode passar por um maior investimento do Estado nas áreas do Interior e 

pela criação de incentivos, tais como benefícios fiscais, apoios agrícolas, compensação para quem 

vive nestas áreas ou melhoria da rede de telecomunicações. 

f) Fatores naturais 

Um último aspeto prende-se com fatores de cariz natural: a elevada produtividade primária,10 

favorecida, no entender dos participantes, pelo período do ano em que a gestão está preconizada. 

O consequente aumento da carga de combustível requer uma gestão frequente, aumentando os 

custos. 

face às condições climatéricas, se [as pessoas] limparem muito cedo, com o tempo que está atualmente, 
vem muita precipitação e (...) faz com que a vegetação cresça demasiado. (...) é preciso repetir [a 
limpeza] e por vezes as pessoas não têm essa possibilidade. Muitas vezes as pessoas limpam e pensam 
que já está o trabalho feito para este ano (...) e muitas das vezes não é o que acontece. A vegetação 
cresce imenso ao fim de um mês. [Workshop OH, Autoridade oficial] 

Para além da flexibilidade nas datas estabelecidas para a execução da gestão de combustíveis, 

adaptadas às condições atmosféricas, alguns participantes destacaram a necessidade de apostar 

numa nova política de ordenamento do território que permita diminuir os custos ou até tornar 

desnecessária a limpeza das FGC, o que acaba por ser uma solução transversal a muitas das 

dificuldades supramencionadas. Nas palavras de um dos participantes: “se houvesse 

 
10 A produtividade primária consiste na velocidade de produção de matéria orgânica pelas plantas com clorofila, através da 
fotossíntese. 
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ordenamento, não era preciso pagar a ninguém para criar faixas nem indemnizar ninguém” 

[Workshop FV, Agente económico]. 

Esta política de ordenamento territorial poderá passar, por exemplo, pela reclassificação de solos 

nos instrumentos de gestão territorial, por um maior investimento em espécies folhosas em redes 

viárias, áreas com maior humidade e linhas de água, ou pela concessão de mais apoios à 

agricultura familiar como forma de compartimentar o território e, assim, reduzir o risco. 

Há quem diga que, (...) no âmbito dos Planos Diretores Municipais e nos instrumentos de gestão 
territorial, tudo o que envolve os aglomerados populacionais (...) [deveria ser] considerado espaço 
agrícola, ou seja, deixa de ser espaço florestal de produção, para que nós consigamos manter o mosaico 
diferenciado com agricultura, (...) com diferentes espécies, para que efetivamente se possa criar ali uma 
área mais resiliente à passagem do fogo. [Workshop OH, Administração regional] 

Se nós investíssemos nas redes viárias (...) em espécies florestais de folhosas que fossem mais 
resistentes à passagem dos incêndios, estávamos a constituir automaticamente faixas de gestão de 
combustível que iriam perdurar no tempo (...) sem custos. Iríamos ter um custo inicial, iríamos ter um 
custo de manutenção nos primeiros anos e depois era só manter aquelas áreas de folhosas ad aeternum. 
[Workshop VR, Administração central] 

em muitas zonas onde há mais humidade, onde cresce mais a vegetação, se houvesse alguém que 
pensasse em meter árvores folhosas de copa larga para sombrear a terra (...) e para que a vegetação 
não viesse... Quando o que está por baixo está limpo, o lume apaga-se, o lume não vence. [Workshop 
PN, Agente económico] 

Os fatores críticos referidos acima, bem como as propostas apresentadas para cada um deles, encontram-se 

sistematizados na Tabela 13. 

Fatores críticos Propostas 

Custos elevados  • Incentivos, programas ou ajudas financeiras; 

• Mecanismos de compensação ou benefícios fiscais; 

• Execução das FGC pelas autarquias, rentabilizada pela 
comercialização de biomassa; 

• Gestão coletiva/ associativa; 

• Divisão das despesas pelos residentes; 

• Investimento em espécies rentáveis; 

• Ordenamento florestal. 

Ausência de retorno 
financeiro 

• Investimento em espécies agroflorestais mais rentáveis; 

• Mecanismos de compensação ou benefícios fiscais; 

• Regulação dos preços da madeira; 

• Aposta numa floresta mais biodiversa 

• Criação da figura do jovem produtor florestal; 

• Mercado de carbono como oportunidade. 

Ausência de cadastro 
predial 

• Efetivação ou conclusão do cadastro; 

• Compilação centralizada dos registos de propriedade. 

Absentismo dos 
proprietários 

• Ações de sensibilização; 

• Incentivos à fixação; 
• Maior investimento do Estado no Interior. 

Fatores naturais (elevada 
produtividade primária) 

• Flexibilidade nas datas estabelecidas para a gestão de 
combustíveis; 

• Ordenamento do território. 

Tabela 13: Principais fatores críticos e propostas para a execução da limpeza das FGC. 
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3.3. Perceções sobre as normas para a gestão de combustíveis no âmbito das redes 

secundárias de FGC 
Relativamente aos critérios e normas para a gestão de combustíveis estabelecidos legalmente no 

âmbito da rede secundária, foram mencionados quatro tópicos que serão aqui abordados: 

dimensões das FGC (largura e distância entre copas), período do ano estabelecido para a execução 

da gestão de combustível, coimas a aplicar aquando de infrações e intervenção das Câmaras 

Municipais em situações de incumprimento. 

3.3.1. Dimensões das FGC 

Nem todos os participantes concordam com as dimensões das FGC envolventes às edificações, 

infraestruturas e aglomerados populacionais, nomeadamente em termos de larguras mínimas das 

faixas e distância entre as copas das árvores. Entre os argumentos referidos encontram-se, por 

exemplo, a ‘falta de evidência científica’ sobre a eficácia dos valores estabelecidos em termos de 

redução do risco de incêndio, tendo ainda sido referidos estudos que indicam que as FGC deveriam 

ser reduzidas. Outros recorreram ao ‘conhecimento empírico’ dos incêndios de 2017 para defender 

o aumento das distâncias. 

Foi também considerado que as dimensões fixas estabelecidas não têm em consideração aspetos 

contextuais específicos, como a orografia do território ou o tipo de povoamento florestal 

predominante em redor dos aglomerados, que poderão aumentar ou diminuir o risco. Uma das 

sugestões foi tornar as dimensões das FGC flexíveis, dando poder de decisão a quem executa a gestão 

localmente. 

Mais importante do que a dimensão, tem a ver com várias realidades. Uma coisa é ter uma aldeia num vale 
(...) que está cheio de eucaliptos e pinhais à volta. Os 100 metros parece-me que não vão ser efetivos para 
proteger pessoas e bens. Se estivermos a falar numa zona de planície em que se calhar até temos a 
vegetação a 20 metros das casas mas são sobreiros ou são castanheiros, são espécies (...) que são muito 
mais resistentes à propagação do fogo, se calhar aí o risco vai ser muito menor. [Workshop PN, Organização 
da sociedade civil] 

em relação às dimensões da faixa, (...) uma coisa é nós termos uma faixa de gestão de combustíveis no 
Pinhal Interior Norte, outra coisa é termos uma faixa de gestão de combustíveis no Alentejo ou no litoral. 
As condições são completamente diferentes. Eu acho que os critérios têm que ser dinâmicos, têm que 
permitir aos decisores do território adaptar de alguma forma ao seu território aquilo que são os diferentes 
critérios e as diferentes dimensões da faixa. [Workshop OH, Administração regional] 

A par da adaptação das dimensões às características locais, foi também proposta a reformulação das 

distâncias (sobretudo redução), tendo em conta os impactos que as dimensões estabelecidas 

poderão ter ao nível, por exemplo, da segurança do solo e ao nível económico, gerando a oposição 

dos produtores florestais: 

Se formos medir e ser 100% rigorosos (...) um pinheiro com um diâmetro médio de copas de dez metros e 
entre cada copa mais dez metros, quase tínhamos um pinheiro a cada 30 metros. Em termos da segurança 
do solo e da resistência à erosão, seria pior a limpeza do que a manutenção de uma distância menor entre 
copas. [Workshop OH, Autoridade oficial] 

Em relação à rede secundária, até pela dimensão desta, o que faria aqui sentido era reformularmos as 
distâncias que estão em causa. (...) nós temos os 50 metros à volta das edificações isoladas, temos os 100 
metros à volta dos aglomerados... Estes são valores de área imensos! Afeta muitos proprietários, em alguns 
casos é quase a totalidade da propriedade (...) Se calhar faria sentido pensar seriamente se é necessária 
essa largura, porque o que nós temos assistido é, efetivamente, [que] há aqui faixas enormes que 
penalizam os proprietários sem que se verifique depois um ganho em termos da defesa e resiliência do 
território. [Workshop VR, Agente económico] 
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Um outro aspeto relacionado com as dimensões prende-se com a necessidade de mais ações de 

sensibilização sobre as mesmas, por exemplo pelas Juntas de Freguesia. 

Por último, foram também tecidas críticas ao que os critérios excluem, nomeadamente a não 

obrigatoriedade de limpeza dentro de aglomerados com mais de dez fogos: 

Dentro dos agregados populacionais, pode lá haver silvas, pode lá haver ervas, pode lá haver mato, [mas] 
se tiver mais que dez casas, não é obrigatório a limpeza dentro do aglomerado urbano. (...) se temos a faixa 
dos 100 metros à volta dos aglomerados feita, mas há ali um incêndio, o incêndio vai libertar fagulhas, vai 
libertar coisas incandescentes para o ar. Cai uma coisa dessas incandescentes dentro desse aglomerado 
onde há ervas, onde há silvas, onde há esses combustíveis todos (...) começa tudo a arder e inclusive 
começam as casas a arder. [Workshop FV, Agente económico] 

3.3.2. Datas estabelecidas para a execução da gestão de combustíveis  

À semelhança das dimensões, também foram tecidas críticas ao período do ano preconizado para 

executar a gestão de combustíveis. Foi consensual que este período terá de ser ajustado às condições 

atmosféricas de cada ano, sobretudo considerando a pluviosidade, que potencia o rápido 

crescimento dos combustíveis finos e vegetação arbustiva, aumentando, consequentemente, o risco 

de incêndio, tendo também sido proposto um alargamento do período estabelecido. 

os prazos deveriam ser conforme a meteorologia e aquilo que se prevê no ano, porque a gestão do 
combustível não é uma coisa estática, a vegetação não cresce conforme os meses do ano, é conforme a 
estação do ano e aquilo que vai acontecendo. Aí deveria haver uma variável para poder encurtar e alongar 
o prazo conforme o ano. Até se tem vindo a fazer, o Governo tem vindo a prolongar os prazos mediante 
aquilo que é possível [Workshop PN, Autoridade oficial] 

Não tem que haver uma data fixa no calendário. Tem que haver um período para fazer isso (...) adaptado 
consoante o risco. Se nalguns municípios é preciso gerir o combustível fino até final de março, noutros 
podemos ir até final de junho. (...) Depende muito do risco e não devia ser o calendário [Workshop VR, 
Administração central] 

Para além do aumento do risco de incêndio, foi também referido que a gestão de combustíveis no 

período do ano estabelecido tem impactos económicos e ecológicos. Ao favorecer o crescimento 

acelerado dos matos, torna-se necessário executar a limpeza mais do que uma vez, o que aumenta 

os custos. Como vimos anteriormente, estes constituem uma das principais dificuldades de execução 

da gestão de combustíveis. Por outro lado, o facto de se realizar na primavera pode ter impactos na 

biodiversidade, ao coincidir com a época de reprodução, e pode originar problemas de fitossanidade. 

estamos neste momento a sofrer com doenças no seio dos povoamentos florestais com a realização 
desadequada de limpezas em épocas indevidas. (...) dou um exemplo: quando houve este corte, sobretudo 
da densidade de árvores, e no caso concreto do pinheiro, (...) numa altura pouco desaconselhada, deram 
origem ao aparecimento de pragas (...) que vieram causar prejuízos nos exemplares que se mantiveram. 
[Workshop VR, Administração local] 

3.3.3. Penalizações a aplicar em situações de incumprimento da gestão de combustíveis  

As penalizações sob a forma de coimas não reuniram consenso entre os participantes. Por um lado, 

são tidas como um “mal necessário”. Nas palavras de um participante em Proença-a-Nova, por 

exemplo: “se for só com a cenoura, o burro não anda; tem de haver um pau, batendo de vez em 

quando, e é a multa que faz isso” [Workshop PN, Organização da sociedade civil]. Este caráter 

coercivo é justificado por alguns participantes com base em questões culturais características do país: 

[As coimas] leva[m] o cidadão a agir coercivamente, (...) porque se não for assim, nós sabemos como é que 
(...) funcionamos em Portugal: se não for à força, ninguém faz nada. Deixa-se para outra altura, “agora não 
há vagar, agora não há tempo, logo se vê, não há-de acontecer nada” e isto tem sido um acumular ao longo 
dos anos. [Workshop VR, Administração central] 
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Por outro lado, muitos participantes não concordam com a aplicação de coimas nem com os valores 

das mesmas. Foi alegada, por exemplo, a falta de capacidade de muitos proprietários para efetuar 

ou pagar a limpeza e, consequentemente, para pagar a coima. Ligado a esta questão, foram também 

alegados alguns constrangimentos subjacentes ao processo de fiscalização: 

Normalmente, na fiscalização faz-se sempre pelo menos uma passagem a sensibilizar e fazemos um 
levantamento de pontos críticos. E depois faz-se sempre uma segunda passagem para ver se as pessoas 
realmente cumpriram ou não. Isto traz sempre alguns constrangimentos (...) muitas vezes é na 
identificação dos proprietários, outras vezes é nas próprias faixas, naquilo que está definido ou não no 
Plano [Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios]. E depois, quando se vai falar com alguns 
proprietários... Eu já tive proprietários com 85, 86 anos que não têm capacidade física e muitas vezes não 
têm capacidade financeira para cumprir com a gestão do combustível. Há mecanismos legais para cumprir 
com a gestão do combustível, isso é fácil. (...) Só que isto, claro, é um processo burocrático nada agradável 
para as pessoas e a Guarda [GNR] tenta sempre evitar, porque o objetivo não é fazer coimas (...) o objetivo 
é garantir a segurança em caso de incêndio. Por isso, a parte da fiscalização é sempre um bocado difícil. 
[Workshop PN, Autoridade oficial] 

Foi considerada, assim, necessária alguma flexibilidade na aplicação da lei mediante, por exemplo, 

uma avaliação dos motivos na base do incumprimento da lei, tais como a existência ou não de 

capacidade financeira para a gestão de combustíveis. Em alternativa às coimas, foi também sugerida 

uma maior aposta ao nível da sensibilização, o que aliás tem sido feito nalguns casos. 

3.3.4. Intervenção das Câmaras Municipais em situações de incumprimento  

Um último aspeto abordado, também ele relacionado com as situações de incumprimento, diz 

respeito à intervenção das Câmaras Municipais nessas situações. Sobre esta intervenção, a qual está 

prevista na lei, foi destacada a sua relevância, sobretudo nos casos de terrenos abandonados. 

Contudo, a falta de capacidade dos Municípios em termos de meios, recursos humanos e capacidade 

financeira poderá dificultar a intervenção. Outros fatores críticos destacados foram a falta de 

capacidade financeira dos proprietários, à semelhança do que já aqui foi referido para o caso das 

coimas, bem como a própria dificuldade de identificação dos proprietários para depois ser cobrada 

a limpeza, dada a falta de cadastro predial. 

o Município também não tem esta capacidade para chegar a todo o lado e o que acontece muitas vezes é 
que onde eles chegam, esse ressarcimento nunca é efetivamente feito. Onde se faz uma limpeza onde haja 
material lenhoso (...) para venda, que consiga suportar minimamente os custos... Agora, onde não existe 
nada também acaba por ser uma tarefa muito complicada para o Município. [Workshop OH, Agente 
económico] 

Esta medida foi bastante polémica na altura em que saiu (...) por um lado, é [o facto de a Câmara Municipal] 
não ter os meios (...) para fazer isso. E, segundo, não sabendo nós quem são a maioria dos proprietários, 
vamos pedir a fatura a quem? Estas duas razões foram na altura o que fez com que a Associação Nacional 
de Municípios se manifestasse contra isso. [Workshop VR, Organização da sociedade civil] 

Na Tabela 14 estão sistematizados os principais fatores críticos e propostas relativamente aos 

critérios e normas para a gestão de combustíveis abordados nesta secção. 
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 Fatores críticos Propostas 

Dimensões 
 

- Falta de evidência científica 
- Regras não consideram o contexto local 
- Impactos na segurança do solo 
- Impactos económicos 

- Maior flexibilidade e adaptação ao 
território 
- Reformular as distâncias 
- Sensibilização  

Período do ano - Produtividade primária elevada 
- Aumento do risco de incêndio 
- Impactos económicos 
- Impactos ecológicos 

- Alargamento do período estabelecido 
- Datas flexíveis e adaptadas às condições 
atmosféricas 

Coimas - Falta de capacidade financeira dos 
proprietários 
- Constrangimentos do processo de 
fiscalização 

- Maior flexibilidade na aplicação da lei  
- Sensibilização 

Intervenção das 
Câmaras 

Municipais 

- Falta de capacidade dos Municípios  
- Falta de capacidade financeira dos 
proprietários em incumprimento 
- Proprietários desconhecidos 

 

Tabela 14: Principais fatores críticos e propostas relativamente aos critérios e normas para a gestão de combustíveis. 

4. Apoios à reconversão dos usos do solo nas FGC em redor dos aglomerados 

populacionais 
À data de realização dos workshops, os apoios à reconversão dos usos do solo nos terrenos em redor 

dos aglomerados populacionais (rede secundária) tinham sido implementados apenas em Proença-

a-Nova: Programa Municipal de Apoio à Reconversão de Áreas Florestais em Áreas Agrícolas 

Geridas (desde 2019) e Condomínio de Aldeia (desde 2020). O último, contudo, foi também referido 

nos municípios de Figueiró dos Vinhos e Oliveira do Hospital no decurso dos workshops. 

Sobre o Programa Municipal de Apoio à Reconversão de Áreas Florestais em Áreas Agrícolas 

Geridas, apesar de nem todos os participantes conhecerem este programa, foi unânime a 

consideração de que é um projeto importante e interessante. Foram destacados e valorizados, a 

título de exemplo, os incentivos à reflorestação com espécies agrícolas e a cadeia de valor importante 

a ser explorada neste programa. Contudo, foram também referidas potenciais dificuldades para a 

sua implementação, nomeadamente o decréscimo e envelhecimento populacional, o tamanho da 

propriedade, a ausência de cadastro predial, o absentismo de muitos proprietários e a falta de 

iniciativa. 

[na minha aldeia somos] 12, oito já têm mais de 70 anos e são pessoas reformadas, de maneira que é um 
pouco difícil estar a convencer toda a gente a colocar outro tipo de plantação nos terrenos que há. E depois 
isto, como devem imaginar, a propriedade é muito dividida, é tudo muito pequeno e é muito complicado 
porque a maior parte dos proprietários não estão cá, outros não fizeram partilhas, outros já tiveram 
falecimentos e é muito complicado fazer isto numa área grande. E é um trabalho muito demorado. 
Havendo alguém que tome iniciativa... (...) não há muita divulgação nem muita implementação da ideia 
nas outras aldeias. Gostava de fazer isto aqui na minha, mas se calhar não vai ser nada fácil. [Workshop 
PN, Agente económico] 

À semelhança do programa anterior, com o qual partilha objetivos, o programa Condomínio de 

Aldeia não é muito conhecido pelos participantes. É, contudo, tido como promissor. Um dos 

participantes em Figueiró dos Vinhos referiu tratar-se de “uma boa solução para o início do que 

temos de fazer no futuro” [Workshop FV, Administração local]. Foi ainda considerado que deveria 

ser alargado a outros aglomerados, no limite a todos. O município de Oliveira do Hospital pretende 

implementar este programa. 
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Contudo, a sua implementação depara-se com algumas dificuldades, nomeadamente: o cadastro 

predial desatualizado ou inexistente, a oposição de alguns proprietários, a falta de pessoas com 

iniciativa e capacidade de liderança nas aldeias e o curto horizonte temporal do financiamento 

(apenas por cinco anos). Algumas das propostas para contornar estas dificuldades passam, no 

entender dos participantes, pela efetivação e conclusão do cadastro ou emparcelamento, pelo 

reforço legal da capacidade de atuação da maioria dos proprietários ou pela aposta em receitas que 

possam superar as despesas de manutenção. 

Deve-se olhar para uma aldeia como um ovo estrelado, onde a malha urbana é a gema e depois a clara, 
digamos assim, é o espaço de gestão conjunta da aldeia. E tal como num condomínio vertical [ex.: prédio] 
não há discussão sobre se é preciso ou não é preciso gerir as áreas comuns (...) Tem de [se] tomar opções 
conjuntas entre as partes que sejam capazes de produzir rendimentos maiores do que a despesa que dá a 
manutenção daquela área e que não prive as pessoas do rendimento que teriam numa utilização individual 
da sua terra nessa área. (...) tem de haver formas criativas de utilizar a tal clara [do ovo] da aldeia, pode ser 
instalar painéis solares para produzir energia, pode ser permitindo campismo nalgumas épocas do ano, 
gerido pelo condomínio, por exemplo. (...) Para mim, o essencial é valorizar, gerar receitas capazes de 
superar o conjunto de despesas, que não são apenas de limpeza, são também de gestão, etc. [Workshop 
PN, Organização da sociedade civil] 

A nível de políticas públicas, foi também defendida a coincidência entre os programas Condomínio 

de Aldeia e Aldeia Segura ou a integração dos primeiros em instrumentos legislativos já existentes, 

como os PIER (Planos de Intervenção em Espaço Rústico). 

5.  Programa de Revitalização do Pinhal Interior  
O Programa de Revitalização do Pinhal Interior (PRPI) foi abordado apenas nos dois primeiros 

workshops (Proença-a-Nova e Oliveira do Hospital), pelo que os resultados aqui apresentados se 

reportam apenas a estes concelhos. 

Relativamente aos três eixos do PRPI (I: Espaço rústico ordenado, resiliente e sustentável; II: 

Prevenção estrutural dos incêndios rurais; III: Território atrativo, competitivo e inovador), foi 

unânime a consideração da interdependência entre os mesmos. Segundo um participante, estes 

eixos são como uma tripeça: “nenhum destes poderia deixar de existir porque senão a tripeça cai” 

[Workshop PN, Organização da sociedade civil]. Não obstante, entre os três, os eixos I e III foram os 

mais destacados.  

Para cada eixo, foram apontadas sugestões de medidas para a sua implementação, bem como 

eventuais dificuldades (Tabela 15). No caso do Eixo I (Espaço rústico ordenado, resiliente e 

sustentável), foi destacada a sua relevância no contexto do Interior, em que “é tão importante a 

paisagem – e nós vivemos cada vez mais do turismo – e por causa dos fogos, para proteger” 

[Workshop OH, Agente económico]. Como medidas concretas, algumas das quais já estão em fase de 

implementação, foram especificadas as seguintes: 

• Constituição de AIGP e Condomínios de Aldeia; 

• Aposta na continuidade de instrumentos e políticas públicas (ex.: ZIF); 

• Emparcelamento, o qual poderá ser dificultado pela oposição ao mesmo, sobretudo pelas 

populações mais idosas; 

• Efetivação e conclusão do cadastro predial; 

• Gestão e ordenamento florestal (ex.: controlo de espécies invasoras e aposta na regeneração 

natural da vegetação autóctone); 
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• Gestão de combustíveis com recurso ao fogo controlado, o que, não obstante, poderá ser 

dificultado pelo elevado número de proprietários e falta de emparcelamento. 

No caso do Eixo II (Prevenção estrutural dos incêndios rurais), foram referidas apenas a aposta na 

informação sobre a gestão do fogo e ações de educação e sensibilização.  

Por último, para o Eixo III (Território atrativo, competitivo e inovador), foi mencionado o combate à 

desertificação como forma indireta de prevenção de incêndios, através da criação de emprego e 

melhoria das condições de vida para fixar as populações, apesar da existência de falhas no mercado 

de arrendamento local. Foi ainda referido o apoio ao investimento e empreendedorismo, através de 

projetos como o “Proença Finicia”, em Proença-a-Nova, com taxas de juro reduzidas para os 

empreendedores locais, não obstante a escassa oferta de mão-de-obra local para responder ao 

crescimento do tecido empresarial. 

Para além de algumas dificuldades específicas para cada eixo, referidas anteriormente, foi também 

referido um fator crítico transversal à implementação de todos: questões de governança. 

o principal desafio deste território é de governança. É difícil promover, levar avante um conjunto de ações 
num território que tem 20-22 municípios mas que tem esta escala, que está distribuído por cinco 
Comunidades Intermunicipais que têm ritmos diferentes, perspetivas diferentes, objetivos diferentes. 
[Workshop PN, Organização da sociedade civil] 

Eixos prioritários Medidas (sugestões) Fatores críticos 

1. Espaço rústico 
ordenado, resiliente e 
sustentável 

- Candidatura a AIGP e Condomínio de Aldeia 
- Aposta na continuidade de políticas públicas 
- Emparcelamento 
- Efetivação e conclusão do cadastro predial 
- Gestão e ordenamento florestal  
- Fogo controlado 

- Oposição ao emparcelamento 
- Elevado número de 
proprietários 

2. Prevenção 
estrutural dos 
incêndios rurais 

- Aposta na informação sobre a gestão do fogo 
- Ações de educação e sensibilização 

 

3. Território atrativo, 
competitivo e 
inovador 

- Criação de emprego e melhoria das condições 
de vida 
- Apoio ao investimento e empreendedorismo 

- Mercado de arrendamento  

Tabela 15: Sugestões de medidas e fatores críticos para a implementação dos três eixos prioritários do PRPI. 

6.  Pastorícia, animais de pastoreio e prevenção de incêndios 
Muitos dos participantes consideraram o papel dos animais de pastoreio importante e até essencial 

para a gestão de combustíveis e, consequentemente, para a prevenção de incêndios rurais. Como 

explicou um dos participantes em Oliveira do Hospital, estes animais “alimentam-se todos os dias e 

[assim] vão limpando e mantendo os terrenos” [Workshop OH, Organização da sociedade civil].  

Foi, contudo, criticada por alguns a ênfase nas ‘cabras sapadoras’, ao invés da pastorícia 

propriamente dita: 

As cabras não são sapadoras, não vão comer o tojo (...) ajudam a que não cresçam. O que é sapadores 
podem ser os pastores, a pastorícia é que pode ajudar. As cabras se as deixarmos sozinhas elas não vão 
andar a comer, vêm às hortas. Devia-se apostar mais nos pastores e nos rebanhos, na pastorícia do que 
estar a usar as cabras como sapadoras. [Workshop PN, Organização da sociedade civil] 

Perante a falta de pastores, sobretudo jovens, associada à pouca atratividade da profissão, esta 

aposta no aumento do número de pastores e/ou de rebanhos foi tida como crucial. Poderá passar, 

por exemplo, por incentivos para a criação de novos rebanhos ou aumento do número de cabeças 
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nos rebanhos já existentes, pela melhoria da remuneração e das condições de trabalho dos pastores 

ou ainda pela formação profissional dirigida às gerações mais jovens. 

O que verificamos aqui em Oliveira do Hospital é que ser pastor é uma profissão geracional e tem acabado 
porque tem acabado a vontade de ser pastor. (...) a escola de pastores tem de vir a uma faixa etária mais 
baixa. (...) os cursos técnicos preparam e qualificam muitas pessoas para o mercado de trabalho e para os 
mais diversos sectores e este é um deles. Esta questão dos pastores e da pastorícia tem de passar para 
outro nível mais profissional em que se deixe de se fazer como se faz atualmente. O pastoreio continua a 
ser uma coisa tradicional, todos os dias os pastores levam o rebanho ao campo e ordenham manualmente, 
não há ordenha mecânica. Era importante [que] a partir do 10º ano voltasse a haver (em Arganil chegou a 
haver) cursos nas escolas que direcionassem os jovens para este setor porque pode gerar dinheiro. Mas 
tem de ser um setor profissionalizado. [Workshop OH, Administração local] 

Duas outras dificuldades foram referidas. Em primeiro lugar, a falta de escala e dificuldades de 

gestão, nomeadamente em termos das espécies mais adequadas a zonas de mato e a necessidade 

de vedação dessas áreas. O acesso dos rebanhos a propriedades privadas, com a permissão dos 

proprietários, foi uma das soluções propostas. 

temos que ter a dimensão do gado dimensionada à escala daquilo que queremos fazer. (...) Isto tem que 
ser tudo adaptado. Como é que nós conseguimos ter impacto quando temos uma propriedade florestal, 
rural no distrito de 667 mil hectares, onde 333 mil hectares são floresta pura e dura? Nós só conseguimos 
ter algum impacto nos matos, mas nem (...) todo o gado se adapta aos matos (...) Nas áreas onde cresce 
combustível fino, as áreas têm que estar necessariamente vedadas. Se isso não estiver feito previamente, 
também não conseguimos gerir convenientemente esses combustíveis. Traz-nos sempre esse grande 
problema: como é que é feita essa gestão? [Workshop VR, Administração central] 

Em segundo lugar, foi referida a falta de mercado para escoamento de gado e dos derivados e a 

necessidade de o garantir. 

para termos gado é preciso ter mercado para os produtos que o gado dá. (...) Não basta dizer que as cabras 
são boas para cortar o mato. São, efetivamente, mas o que fazemos depois às cabras? (...) vamos ter 
cabritos, vamos ter queijo, vamos ter outros produtos. (...) Há mercado ou não há? Os próprios mercados 
é que condicionam a existência ou não deste tipo de soluções e é preciso olhar para isso (...) pode não 
haver contexto para isso. [Workshop VR, Administração central] 

No caso de Figueiró dos Vinhos, foi ainda salientada a falta de tradição de pastoreio no concelho, ao 

contrário, por exemplo, de Oliveira de Hospital.  
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AVALIAÇÃO DOS WORKSHOPS PELOS PARTICIPANTES 

Neste capítulo são apresentados os resultados da avaliação dos workshops pelos participantes, com 

base no inquérito por questionário. Como foi referido no capítulo metodológico, foram obtidas 61 

respostas (cerca de 59% do total de participantes nos workshops). Destas respostas, e por ordem 

decrescente, 22 correspondem ao concelho de Vila de Rei, 17 a Oliveira do Hospital, 13 a Figueiró 

dos Vinhos e 9 a Proença-a-Nova. 

Começando pelo grau de satisfação com a organização dos workshops, verifica-se um grau de 

satisfação elevado (Fig. 5). Numa escala linear de 1 a 5, em que 1 é muito satisfeito(a) e 5 é nada 

satisfeito/a, 25 participantes, cerca de metade dos quais em Vila de Rei (n=11), indicaram o nível 2; 

e 24 participantes indicaram o nível 1, destacando-se Oliveira do Hospital (n=8) e Vila de Rei (n=8). 

Nos valores intermédios, nove participantes indicaram o nível 3, destacando-se Figueiró dos Vinhos 

(n=3), e apenas três participantes indicaram o nível 4, em todos os concelhos exceto Figueiró dos 

Vinhos. 

 
Fig. 5: Grau de satisfação (percentagem) geral dos participantes com a organização dos workshops. 

Quando analisados ao nível do município (Fig. 6), em Figueiró dos Vinhos e Oliveira do Hospital 

destaca-se a resposta 2 (n=8 em ambos os concelhos); em Proença-a-Nova e Vila de Rei destaca-se a 

resposta 1 (n=8 e n=11, respetivamente). 
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Fig. 6: Grau de satisfação (percentagem) dos participantes com a organização dos workshops, por município. 

Relativamente à perceção dos participantes sobre a oportunidade de expressarem as suas opiniões, 

todos os participantes consideraram ter tido essa oportunidade, em todos os municípios (Fig. 7) – 49 

participantes referiram a opção “Sim, sempre” e 12 participantes referiram a opção “Sim, sempre”. 

Nenhum dos participantes referiu não ter tido essa oportunidade. 

 
Fig. 7: Perceção dos participantes sobre a oportunidade de expressarem as suas opiniões, por município. 
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Por último, quanto às sugestões de aspetos a melhorar em futuros workshops, referidas por apenas 

24 participantes, destacam-se os seguintes pontos: 

• Duração dos workshops: mais tempo para as discussões de grupo e para a discussão das 

conclusões nas sessões plenárias; 

• Tipo de abordagem: pré-contextualização dos temas a debater, envio prévio do guião e 

exposição sumária de projetos, resultados esperados e fontes de financiamento pelos 

principais intervenientes institucionais (ex.: autarquias, CIM, ICNF); 

• Tipo e número de questões: menos questões para que as mesmas possam ser debatidas em 

pormenor e questões mais abrangentes, objetivas e direcionadas para conclusões; 

• Stakeholders: maior participação de agentes com conhecimentos específicos (sector 

florestal, elementos da proteção civil) e maior divulgação dos workshops; 

• Resultados: devolução dos resultados com identificação dos próximos passos e garantia de 

aplicação das conclusões por parte das entidades responsáveis; 

• Realização do workshop online: melhor sinal de ligação à internet (moderadores e 

participantes) e transmissão em direto do workshop. 
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ANEXOS 

ANEXO I. Equipa de moderadores, relatores e apoio técnico 

Workshop 1: Proença-a-Nova 

Sala Moderador(a) Relator(a) Apoio técnico 

1 Luísa Schmidt Miguel Leal 

Ana Delicado 

2 João Mourato Augusta Correia 

3 Paulo Madeira Filipa Soares 

4 Verónica Policarpo João Estevens 

5 Mónica Truninger Leonor Prata 

Workshop 2: Oliveira do Hospital 

Sala Moderador(a) Relator(a) Apoio técnico 

1 Luísa Schmidt Miguel Leal 

Ana Delicado 

2 João Mourato Augusta Correia 

3 Paulo Madeira Joana Sá Couto 

4 Verónica Policarpo João Estevens 

5 Susana Valente David Travassos 

6 Filipa Soares Leonor Prata 

Workshop 3: Figueiró dos Vinhos 

Sala Moderador(a) Relator(a) Apoio técnico 

1 Luísa Schmidt Miguel Leal 

Ana Delicado 

2 João Mourato Augusta Correia 

3 Paulo Madeira Filipa Soares 

4 Verónica Policarpo João Estevens 

5 Susana Valente Leonor Prata 

Workshop 4: Vila de Rei 

Sala Moderador(a) Relator(a) Apoio técnico 

1 Luísa Schmidt Miguel Leal 

Ana Delicado 

2 João Mourato Augusta Correia 

3 Paulo Madeira Filipa Soares 

4 Verónica Policarpo Susana Valente 

5 Mónica Truninger Leonor Prata 
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