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INTRODUÇÃO         INTRODUCTION 

 
 À semelhança do sucedido nos dois anteriores Congressos Internacionais de Risco, também 

neste terceiro se proporcionou aos participantes a possibilidade de poderem realizar trabalho 

de campo, no Noroeste de Portugal, de modo a poderem observar in loco algumas 

consequências de manifestações de risco e, também, a recuperação efetuada em algumas das 

áreas afetadas. 

 A viagem programou-se para o último dia do Congresso, 7 de novembro, e permitirá 

percorrer belas e diversificadas paisagens, com alguns riscos comuns, mas com outros mais 

específicos do litoral ou do interior. 

 A viagem inicia-se em Guimarães, onde, na saída para Mesão Frio, se observará a 

recuperação feita no local onde, no ano passado, ocorreu um deslizamento. Depois, 

invertendo o sentido de marcha, rumamos em direção ao litoral onde o risco mais presente 

será o de incêndio florestal, razão que nos levará a efetuar uma paragem em Vila Nova de 

Famalicão, para debater e observar diversos aspectos inerentes à problemática dos incêndios 

florestais, após o que se seguirá o almoço. 

 A parte da tarde será dedicada ao litoral, onde se manifestam vários tipos de risco, mas 

em que o da erosão costeira assume particular acuidade, como se poderá observar e discutir 

em vários pontos da costa, nas imediações de Esposende. 

 A visita termina no Castro de São Lourenço, um local com elevada simbologia e alto 

significado do ponto de vista histórico, de onde é possível desfrutar de esplêndidas vistas, 

designadamente sobre o estuário do rio Cávado. 

 Terminada a visita ao Castro de São Lourenço, far-se-á o regresso a Guimarães. 

 A viagem conta com a orientação de especialistas nos diferentes tipos de riscos a tratar, 

designadamente: António Bento-Gonçalves (Universidade do Minho), António Vieira 

(Universidade do Minho), Francisco Costa (Universidade do Minho), Luciano Lourenço 

(Universidade de Coimbra), Flora Ferreira-Leite (Universidade do Minho) e Vânia Marçal 

(Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão). 

 

 

 Boa viagem! 
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ITINERÁRIO DA VIAGEM DE ESTUDO/ITINERARY OF THE FIELD TRIP 
 

ITINERÁRIO/ITINERARY:  

Guimarães, Mesão Frio (Recuperação do deslizamento da EN 206), V. N. Famalicão (incêndios 

florestais e almoço). Tarde para observação de erosão costeira (Ofir e Foz do Neiva), Castro 

de São Lourenço (vista panorâmica de bacias de riscos) e regresso a Guimarães 

 

HORÁRIO/SCHEDULE: 

O8:45 - Concentração à entrada do Campus de Azurém (UMinho) 

09:00 - Saída para Mesão Frio (riscos de deslizamento); 

11:30 - V. N. Famalicão (riscos de incêndio florestal) 

13:00 - Almoço; 

14:30 - Tarde no litoral (riscos de erosão costeira); 

19:00 - Chegada a Guimarães. 
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I. RISCOS, TEORIA E TIPOLOGIA 

I.  RISKS, THEORY AND TIPOLOGY 
 
 O risco pode ser definido como um “Sistema complexo de processos cuja modificação de 

funcionamento é susceptível de acarretar prejuízos diretos ou indiretos (perda de recursos) a 

uma dada população”. Trata-se de uma definição simples, mas que do nosso ponto de vista e 

salvo melhor opinião, expressa de forma clara aquilo que se deve entender por risco. 

De facto, os riscos são, cada vez mais, transversais à sociedade contemporânea, pelo que 

passaram a fazer parte da informação quotidiana, embora, em termos científicos, as ciências 

cindínicas sejam recentes e, por isso, ainda subsistam inconsistências na definição de alguns 

conceitos, apesar do valioso trabalho de clarificação desenvolvido pelas Nações Unidas 

(UNISDR, 2009) . 

 Com efeito, depois do trabalho pioneiro de Lucien FAUGÈRES (1990) sobre “teoria do 

risco”, que, como é sabido, assenta na hierarquização de três conceitos base: risco, perigo e 

crise, muito se tem escrito, por vezes sem a devida reflexão e, por isso, sem respeitar esta 

sequência, que nos parece lógica, gerando-se em consequência alguma controvérsia sobre o 

significado destes conceitos, em particular confundindo o de “risco” com o de “perigo” e 

vice-versa, o que, quanto a nós, por vezes até resultou simplesmente de traduções mal 

conseguidas.  

 De facto, é difícil introduzir um limiar bem preciso, que faça a separação clara entre 

estes dois termos. Todavia, o senso comum sabe distingui-los muito bem, tendo em conta a 

probabilidade mais ou menos remota da manifestação de um determinado “risco”, ao 

contrário da probabilidade muito próxima ou, mesmo, iminente dessa manifestação, e que de 

facto passa a representar “perigo”. 

Não é objetivo desta pequena nota tecer grandes considerações sobre o significado de cada 

conceito, mas tão somente e apenas alertar para o uso que pretendemos dar-lhe durante a 

viagem, independentemente de outras interpretações também possíveis e que, obviamente, 

não cabe aqui discutir. 

 Da mesma forma, no que se refere à tipologia dos riscos não iremos entrar nos diferentes 

tipos de classificações possíveis, em função dos critérios em que se fundamentam, pois 

apenas daremos conta da que expressámos em anterior nota (L. LOURENÇO, 2007) e que 

considera os riscos divididos nas seguintes três categorias, em função da respetiva génese: 

 Naturais, isto é, aqueles em que o fenómeno que produz os danos tem a sua origem 

na natureza;  

 Antrópicos, aqueles em que o fenómeno causador do dano tem origem em ações 

desenvolvidas pelo ser humano;  

 Mistos, aqueles em que o fenómeno que provoca o prejuízo apresenta causas 

combinadas, isto é, para ele concorrem condições naturais e ações antrópicas. 

Por sua vez, cada um deles é passível de divisão, em função dos fenómenos que os originam. 

Assim, no caso dos riscos naturais, costumamos subdividi-los em: 

 Riscos siderais, porventura, dos riscos menos frequentes, pois resultam do impacte 

de meteoritos. 

 Riscos geofísicos, que estão associados à geodinâmica interna e que comportam 

duas grandes subdivisões: 

o Riscos tectónicos, ligados à atividade das placas tectónicas e que, 

normalmente, se manifestam através de tremores de terra, pelo que 

frequentemente também são designados por riscos sísmicos. No entanto, 

quando a atividade tectónica se manifesta no oceano, pode desencadear riscos 
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de maremotos (tsunamis) que se irão manifestar sobretudo nas áreas litorais 

mais próximas do epicentro. 

o Riscos magmáticos, que estão associados à atividade magmática e que se 

manifestam através de erupções vulcânicas, fumarolas, …, pelo que também 

são denominados de riscos vulcânicos. 

 Riscos climático-meteorológicos, decorrem da existência de diferentes tipos de 

clima (riscos climáticos) ou da variabilidade dos tipos de tempo (riscos 

meteorológicos). As manifestações dos riscos climático-meteorológicos passaram a 

estar na ordem do dia, por serem sentidas quase diariamente, ora com maior ora 

com menor acuidade, e muitas vezes, não  tanto pela gravidade das suas 

consequências, mas mais ou tão somente, pelo incómodo e desconforto que uma 

simples situação meteorológica pode ocasionar. 

 De entre os riscos climáticos podemos mencionar os tufões, no Pacífico, e os furacões, no 

Atlântico, ou as chuvas torrenciais associadas às monções, sobretudo na Ásia, fenómenos que, 

há poucos anos atrás, eram bastante difíceis de acompanhar, mas que hoje podem ser 

observados em direto, através das imagens televisivas, o que nos permite observar o 

desenrolar destes fenómenos, verificar algumas das suas consequências, logo nos instantes em 

que ocorreram ou, então, umas horas depois, somos informados com todo o detalhe sobre os 

efeitos provocados. 

 No que respeita aos riscos meteorológicos, podemos afirmar que estão associados às 

condições meteorológicas normalmente ditas adversas, uma vez que raramente serão 

adversas para todas as atividades desenvolvidas pelo ser humano, e que correspondem quase 

sempre a situações localizadas de ventos muito fortes, do tipo tornado, ou a chuvas intensas 

de carácter torrencial, a avalanches e degelos repentinos, a secas muito prolongadas e a 

geadas tardias, prejudiciais para a agricultura e que, mesmo em época normal, representam 

um perigo acrescido para a circulação automóvel. 

 Riscos hidrológicos, que habitualmente são associados à água proveniente da 

precipitação e que, neste caso, poderão ser de cheia, de inundação e de 

alagamento, que sendo tecnicamente distintos, assumem a mesma aparência, pelo 

que, frequentemente, são confundidos e tratados como um único. 

 Os que causam mais dano são, sem sombra de dúvida as inundações, que resultam do 

“transbordo” de águas para o exterior dos locais que normalmente as comportam, ou seja, 

resultam do galgamento dos leitos normais, da linha de costa, das cavidades e galerias 

subterrâneas ou dos colectores de águas pluviais, pelo que se designam, respetivamente, de:  

o Fluviais, que correspondem ao transbordo do leito normal para o leito de 

inundação e podem ser monogénicas, quando têm uma única origem e, por isso, 

uma única ponta de cheia, pelo que normalmente são rápidas, súbitas ou 

repentinas, enquanto que as poligénicas, porque podem ter várias origens, 

apresentam duas ou mais pontas de cheia e, normalmente, são mais lentas na 

descida e, por vezes também na subida. Neste caso, também se designam de 

progressivas, em oposição àquelas que apresentam o hidrograma típico de 

cheia, com uma curva de subida brusca, uma descida suave e uma depleção 

lenta. 

o Marinhas, quando o transbordo da água do mar/oceano se faz para além da 

linha de costa e avança sobre áreas continentais ou insulares. 

o Cársicas, ocorrem quando as galerias e cavidades subterrâneas se encontram 

repletas, levando a que a água extravase para as áreas deprimidas existentes no 

interior dos maciços calcários. 

o Urbanas, correspondem normalmente a episódios rápidos, normalmente 

associados a pluviosidades intensas, com elevados quantitativos de precipitação 
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num curto espaço de tempo, e que as condutas das águas pluviais não têm 

capacidade para absorver e escoar ou, então, porque as sarjetas se encontram 

obstruídas e, por conseguinte, não permitem que a água possa ser encaminhada 

para essas condutas, o que obriga que se escoe à superfície e possa inundar 

áreas situadas a cotas baixas. 

 Riscos geomorfológicos, resultam da conjugação de diversos processos, cujo factor 

desencadeante pode decorrer da abundância ou da intensidade da precipitação, 

bem como da movimentação sísmica ou, até, simplesmente, da força da gravidade. 

Comportam os riscos de ravinamento, de queda isolada de blocos, bem como as 

movimentações em massa, de que, entre outros, são exemplo os desabamentos, 

desmoronamentos, fluxos lamacentos e deslizamentos, um dos quais teremos 

oportunidade de observar durante a viagem de estudo. 

 Riscos biológicos, que estão relacionados  com desequilíbrios na biocenose e dizem 

respeito às denominadas pragas de animais e de vegetais, designadamente de 

plantas invasoras e infestantes, pragas que são prejudiciais à agricultura, à pecuária 

e, até, à aquicultura. 

 Quanto aos riscos antrópicos, ou seja, aqueles cujos processos que causam os danos 

resultam da intervenção do ser humano, em função da sua própria evolução à face da Terra, 

entendemos dever considerar as três seguintes subdivisões: 

 Riscos tecnológicos, correspondem aos que resultam do desrespeito pelas normas de 

segurança e pelos princípios que não só regem a produção, o transporte e o 

armazenamento, mas também envolvem o manuseamento de produtos ou o uso de 

tecnologias dentro do necessário equilíbrio que deverá existir entre a comunidade e 

o ambiente. Estão aqui englobados os seguintes tipos: 

o Riscos siderais, que decorrem da utilização do espaço sideral por satélites de 

vários tipos e finalidades, estações orbitais, vaivéns espaciais,… até lixo 

espacial por eles deixado. 

o Riscos inerentes aos meios de transporte (sem risco químico ou radioativo) quer 

sejam de transporte aéreo, marítimo, fluvial, ferroviário, ou rodoviário. 

o Riscos decorrentes da construção civil, quer por destruição de obras de arte e 

edificações, devido a problemas do substrato, das fundações ou nas estruturas, 

a ruptura de barragens, o que desencadeia riscos de inundação a jusante, e, 

ainda, a desastres e acidentes de trabalho durante a construção. 

o Riscos de incêndios, em instalações de combustíveis, óleos e lubrificantes 

(COL), em meios de transporte marítimo e fluvial, em áreas portuárias 

marítimas, fluviais e aéreas, em fábricas e zonas industriais, bem como em 

edifícios com grande densidade de utilizadores. 

o Riscos de explosão e de extravasamento de matérias perigosas, em resultado da 

sua extração, produção, armazenamento, transporte e utilização, quer se trate 

de materiais explosivos, produtos agrotóxicos, substâncias e equipamentos 

radioativos usados em medicina, em investigação científica, na indústria e em 

centrais nucleares, intoxicações em ambiente familiar e contaminação de 

sistemas de água potável. 

o Riscos em concentrações demográficas, riscos de colapso e de falhas de energia 

e riscos associados recursos e sistemas essenciais, de que são exemplo falhas 

nos recursos hídricos e nos recursos energéticos ou a sobrecarga do sistema de 

recolha de resíduos sólidos urbanos. 

o Riscos de poluição da atmosfera, do solo, das águas continentais (superficiais e 

subterrâneas) e oceânicas (orlas costeiras e fossas oceânicas), provocados quer 
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pela libertação de gases e de partículas que permanecem em suspensão na 

atmosfera, quer por resíduos líquidos, efluentes da atividade industrial. 

 Riscos sociais, associados à incapacidade do homem conviver em harmonia com o 

seu semelhante, dentro dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, 

podendo ser agrupados em:  

o Riscos inerentes ao funcionamento dos ecossistemas urbanos e rurais, de que 

fazem parte os incêndios urbanos e rurais, a delapidação do solo, quer seja por 

desmatação sem controlo e má gestão agropecuária, quer por acumulação de 

inertes sobrantes da mineração ou resultante de loteamentos urbanos e rurais 

deficientes, e, ainda, a destruição deliberada da fauna e flora ou os fluxos 

desordenados de trânsito. 

o Riscos de conflitos bélicos, em que se incluem as guerras internas, civis e 

revolucionárias, as guerras convencionais, as guerras regulares e irregulares, 

passando pelas guerrilhas, até às guerras biológicas. 

 Riscos biofísicos, associados a enfermidades mortais, epidemias e pandemias, 

originadas por causas biológicas, mas em que o ser humano também passa a ser 

transmissor, e que incluem doenças transmitidas por diversos tipos de vectores, tais 

como vectores biológicos (vírus e bactérias) ou através da água e alimentos, da 

inalação, do sangue contaminado e de secreções orgânicas, ou por mais do que um 

destes mecanismos. 

Por último, os riscos mistos, que tanto podem ter origem natural como antrópica, e que 

também serão subdivididos em três tipos: 

 Riscos mistos de componente atmosférica, quando, além da causa antrópica, se 

produzem no seio da atmosfera e de que, a título de exemplo, podemos mencionar 

os resultantes da redução de espessura ou da existência de buracos na camada de 

ozono, bem como os inerentes ao agravamento do efeito de estufa, ou, ainda, os 

derivados das chuvas ácidas. 

 Riscos mistos de componente geodinâmica, quando, além da causa antrópica, 

também estão relacionados com forças (geodinâmica interna) e processos 

(geodinâmica externa) que atuam sobre a Terra. Pela sua expressividade em 

Portugal, merecem referência os riscos de erosão, que resultam da atuação 

conjunta do ser humano e de processos morfogenéticos, embora nem sempre os 

riscos de erosão sejam riscos mistos. Com efeito, por norma, a ação antrópica 

apenas acentua o que a natureza faz habitualmente. No entanto, em determinadas 

circunstâncias, essa ação, umas vezes por intervenção e, outras vezes, por omissão, 

é a causa que facilita a intensificação dos processos erosivos e que sem a 

intervenção antrópica teriam efeitos bem mais reduzidos, como teremos 

oportunidade de no decorrer da visita de estudo. 

 Riscos dendrocaustológicos, associados aos incêndios florestais que, pelo seu 

particular significado em Portugal continental, merecem ser destacados, pois, na 

atualidade, são não só o risco mais preocupante, dadas as suas frequência e 

magnitude, mas também aquele que afeta a generalidade do território, em 

particular do Noroeste, como teremos ensejo de comprovar durante a viagem de 

estudo, uma das razões porque este guia lhe dedica particular atenção. 

Esta nota acabou por ser um pouco mais extensa do que tinha sido previsto, mas foi a forma 

encontrada para, no meio de tantos riscos, situar aqueles que serão analisados com mais 

pormenor e, ao mesmo tempo alertar para a existência de muitos outros, alguns dos quais 

poderão ser observados pontualmente pelos participantes, ao longo do percurso, fruto de 

circunstâncias particulares que não é possível prever com a devida antecedência.  
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II. O NOROESTE DE PORTUGAL 

II. THE NORTHWEST OF PORTUGAL 

 

1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA/PHYSICAL CHARACTERISTICS 

 

 O Noroeste português é um território que apresenta, de forma genérica, características 

próprias e marcantes do ponto de vista geomorfológico, climático, hidrológico e 

biogeográfico. 

 

 1.1 A GEOLOGIA1/GEOLOGY 

 No Noroeste, as principais rochas consolidadas são granitos, quartzitos, xistos e diversas 

rochas afins destas (Figura 1), podendo ainda encontrar-se formações de cobertura do 

Holocénico (aluviões) e do Plio-Plistocénico (terraços fluviais). Ocorrem formações com 

idades que vão do Quaternário recente (Holocénico) até Ante-ordovícicas. 

 

 
Figura 1. Carta Litológica simplificada do Noroeste Português. 

Figure 1. Simplified Lithological map of the NW of Portugal 

 

 As aluviões dos rios, as areias litorais e os terraços fluviais e marinhos constituem as 

formações geológicas mais recentes, com expressão cartográfica reduzida. Os vales dos 

principais rios da região alargam em parte dos seus percursos e ficam cobertos por depósitos 

aluvionares arenosos e areno-silto-argilosos, geralmente aproveitados para agricultura. 

                                            
1
 A caracterização geológica teve, principalmente, como fonte, a análise das cartas geológicas 5-C (Barcelos), 5-D 

(Braga), 9-A (Póvoa de Varzim), 9-B (Guimarães), à escala 1:50000, e respetivas notícias explicativas. 
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Dispersos pela região, são observáveis terraços quaternários, relacionados com as principais 

linhas de água, constituídos por calhaus rolados, ligados por matriz argilo-arenosa. Existem 

terraços fluviais mais antigos, plistocénicos, que ocorrem em níveis elevados, em relação aos 

cursos atuais das principais linhas de água. São formações detríticas, de origem fluvial e de 

natureza essencialmente arenosa, argilosa e conglomerática. Atendendo às características 

destas formações, o modelado da região, tanto conserva a morfologia madura de vales 

abertos e de vertentes suaves, como as formas abruptas das vertentes das escarpas de falha e 

dos vales de fratura. 

 As formações metassedimentares de idade ante-ordovícica estão também presentes em 

diversos retalhos das bacias hidrográficas. 

Ocorrem manchas de rochas ígneas que estão distribuídas abundantemente por todo o 

noroeste. São essencialmente rochas pertencentes ao grande maciço granítico do Minho e das 

Beiras, existindo ainda uma pequena zona designada por “Granito do Porto”. Predominam os 

granitos calco-alcalinos de grão grosseiro, porfiróide, mas ocorrem frequentes diferenciações 

quer texturais, quer composicionais. São rochas dos granitóides, Granitos Sin-orogénicos e 

tardi a pós-orogénicos (FERREIRA et al., 1987), cuja instalação se ficou a dever aos movimentos 

hercínicos, do final da era Primária. Refira-se, no entanto, “a existência de grandes escarpas 

de falha, por vezes ultrapassando os 200 metros, tanto na área da Peneda e do Gerês, como 

na área de Monção e Arcos de Valdevez, é prova suficiente de que importantes 

movimentações tectónicas se verificaram no quadro do ciclo alpino” (LEMA e REBELO, 1996). Os 

dados existentes sobre a evolução tectónica no território português no Neogénico e 

Quaternário indicam que após o período Miocénico, caracterizado por atividade tectónica 

intensa em várias áreas, se seguiu um intervalo de relativa acalmia no Pliocénico, 

acentuando-se novamente a atividade tectónica no final do Pliocénico, prolongando-se pelo 

período Quaternário (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Excerto da carta Neotectónica de Portugal, representando o NW. 

Figure 2. Excerpt of the Neotectonic Map of Portugal, representing the NW. 

(Fonte/Source: Ribeiro e Cabral, 1988). 
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 As intrusões graníticas desta região conferem os traços mais marcantes à geologia de toda 

a zona abrangida pelo Noroeste. Como resultado destes acontecimentos, as formações 

sedimentares sofreram metamorfismo e foram fortemente dobradas e fraturadas. A 

distribuição geográfica das formações metasedimentares em bandas alongadas, com 

orientação NW-SE, é uma consequência dessas ações da geodinâmica interna. 

 Os movimentos hercínicos foram responsáveis pela formação de densa rede de fraturas, 

algumas das quais de grande extensão. Como resultado daquelas atividades tectónicas, as 

redes de fracturação apresentam orientações principais NW-SE e NE-SW ocorrendo também 

algumas fraturas E-W. Desta forma, a rede de drenagem de toda a região é profundamente 

condicionada pela tectónica, com os vales escavados ao longo de fraturas, conferindo 

disposição característica ao modelado fluvial; só assim se compreendendo o traçado retilíneo 

e o paralelismo de certos cursos de água, e, mesmo, a topografia da região cujas altitudes 

diminuem, duma maneira geral, de NE e SE para W.  

 As explicações avançadas por FERREIRA (1986), para justificar a individualidade do relevo 

do Minho, mais tarde retomadas por CABRAL
2 (1992), encontram-se na litologia, nas condições 

climáticas húmidas favoráveis à alteração dos granitos e numa tectónica complexa que 

influencia direta ou indiretamente a morfologia, criando desníveis ou facilitando a erosão 

diferencial. Todavia, o traçado retilíneo de alguns vales não deixará, certamente, dúvidas 

quanto ao seu controlo por fraturas: é o caso dos rios principais desta região, que segue 

preferencialmente alinhamentos com a orientação ENE-WSW mas, igualmente, orientações de 

E-W ou NE-SW (TELES, 2002). Como refere RIBEIRO (1996), os principais rios do Noroeste 

apresentam uma direção “bética” (ENE-WSW) e caracterizam-se por correrem em vales muito 

largos e abertos, junto ao litoral, e em vales muito profundos e estreitos, nas áreas 

montanhosas, não muito distantes do litoral. 

 Algumas destas fraturas permitiram, também a instalação de muitos filões, que marcam 

um dos traços importantes da geologia da região. São igualmente referidas na bibliografia 

geológica da região diversas mineralizações filoneanas, algumas das quais com interesse 

económico (minérios de estanho, volfrâmio, ouro, antimónio) …. 

 No contacto com o maciço granítico, podem observar-se orlas do metamorfismo termal, 

constituídas por corneanas pelíticas e xistos mosqueados de idade Paleozóica e Ante-

Ordovícica. 

 O Ordovícico aflora na região sueste da área e é litologicamente constituído por xistos 

finos e quartzitos, estes formando “cristas” de algumas das serras. 

 O Complexo Xisto-Grauváquico aflora sob a forma dispersa de pequenos retalhos. 

 

 1.2 O RELEVO/TOPOGRAPHY 

 O quadro físico associado ao “Minho” é muito característico. As serras da Peneda, 

Amarela, Gerês, Larouco, Barroso, Cabreira, Alvão e Marão, situadas no Noroeste de Portugal, 

formam de norte para sul, um conjunto montanhoso, que confere ao “Minho” o aspeto de 

“um anfiteatro voltado para o mar” (RIBEIRO, 1986). Com efeito, a morfologia sugere um 

“anfiteatro”, já que corresponde a uma sequência de relevos cada vez mais elevados, em 

direção para Este, às principais montanhas do Noroeste de Portugal: Serra da Peneda (1416 

metros), Serra Amarela (1335 metros), Serra do Gerês (1506 metros), Serra da Cabreira (1262 

metros).  

 A paisagem é marcada, ora por vertentes abruptas, com perfil rígido, ora por vertentes 

com grande blocos e bolas graníticas que escaparam à arenização e ainda por arenas que 

                                            
2 Explicações com base na Notícia Explicativa da Folha 1 da Carta Geológica de Portugal à escala 1/200 000. 
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“cobrem quase todas as vertentes das bacias inferiores dos principais rios desde a saída dos 

grandes maciços montanhosos até às regiões litorais (BRAGA, 1988) ”.  

 A originalidade do relevo desta região reside, segundo FERREIRA (1983), na fisionomia dos 

seus vales principais “sensivelmente paralelos, de direção NE-SW e ENE-WSW, são muito 

largos a jusante, com fundo plano e vertentes abruptas, características que se vão atenuando 

para Leste, mas que só desaparecem no sopé ocidental das mais altas montanhas do interior 

desde a Peneda ao Marão, onde os rios correm apertados em vertentes muito profundas.” 

(Figura 3).  

 

 
 

Figura 3. Principais Rios no Noroeste português 

Figure 3. Main rivers in NW of Portugal 

 
 Podemos apontar como exemplo o Alto Ave, essencialmente, dominado pela Serra da 

Cabreira e pelas serras de Fafe e de Maroiço. Segundo PEREIRA (2000), podem considerar-se 

três, os maciços pertencentes à serra da Cabreira: a Cabreira, as Torrinheiras e a Lomba da 

Seixa. Estes três maciços repartem-se pelos concelhos de Vieira de Minho, Cabeceiras e Basto 

e Boticas, sendo as suas águas drenadas por três bacias hidrográficas diferentes: Cavado, Ave 

e Douro (rio Tâmega). Duma forma muito geral, o chamado “anfiteatro de Guilhofrei” (DAVEAU 

et al., 1977), que forma as cabeceiras do rio Ave, limita a serra da Cabreira a Oeste.  

 A erosão hídrica, dum modo geral, é um problema importante nesta região. Segundo o 

LNEC (1985), as bacias hidrográficas desta região estão, na sua maior parte, localizada numa 

zona considerada de “baixa erosão hídrica atual e potencial”, com exceção das zonas 

montanhosas das cabeceiras, que representam áreas de “elevada erosão atual”. A forte 

pluviosidade e o relevo das cabeceiras são os principais responsáveis pelos valores que se 

estimam para estas zonas. A produção de sedimentos atingirá as 800 toneladas/km2/ano, na 

parte superior destas bacias, descendo para valores da ordem das 200 a 500 

toneladas/km2/ano nas regiões de transição para o litoral, que são, simultaneamente, dos 

valores mais altos que ocorrem em Portugal Continental (LNEC, 1985).  
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Do ponto de vista morfométrico, as bacias hidrográfica do Minho, Lima, Ave, Cávado e Leça 

apresentam uma forma relativamente alongada revelando uma certa assimetria na sua parte 

inferior e corre predominantemente de NE para W (COSTA, 2008).  

 

 1.3 O CLIMA/CLIMATE 

 O Noroeste Português caracteriza-se por um clima de afinidades mediterrâneas, com 

temperaturas amenas, pequenas amplitudes térmicas e forte pluviosidade, resultado da 

influência atlântica. A posição geográfica, a proximidade do Atlântico e a forma e disposição 

dos principais conjuntos montanhosos desta região, constituem o que O. RIBEIRO (1986) 

chamou de “anfiteatro voltado para o mar”. Apesar duma situação claramente mediterrânea, 

a proximidade do oceano e a morfologia minhota favorecem a influência atlântica. “Na 

distinção entre um Portugal húmido e um Portugal seco intervém assim, fortemente, o 

contraste de relevo. (….) É ainda à barreira formada pela corda de serras do Minho ao 

Caramulo, grande área de condensação logo atrás do litoral, que se deve o contraste entre 

uma região atlântica e outra interior, menos húmida (…) (RIBEIRO, 1998) ”. Este conjunto 

montanhoso, muitas vezes designado por “barreira de condensação”, tem implicações 

climáticas regionais, visto condicionar a precipitação, dando origem a elevados quantitativos. 

A serra da Cabreira faz parte do conjunto montanhoso que divide o “Portugal húmido do 

Portugal seco” e funciona como uma das mais eficazes barreiras de condensação às massas de 

ar húmido provenientes do Atlântico (DAVEAU et al., 1977). Este facto, associado a 

características singulares do seu relevo, leva a que nos pontos mais elevados e na vertente 

ocidental da serra, a precipitação anual se situe, em média, por volta dos 3500 mm anuais, 

podendo ser observados valores perto dos 3000 mm anuais a baixa altitude (BENTO-GONÇALVES, 

2006), devido à influência do “anfiteatro de Guilhofrei”. 

 Os valores da precipitação média anual variam nesta região entre 1000 mm e 3500 mm. A 

precipitação aumenta com a altitude e com o afastamento ao litoral, com os valores de 

precipitação média anual mais elevados em Guilhofrei e na Serra da Cabreira, superiores a 

3000 mm (TELES, 2002). A característica climática mais marcante do Noroeste é 

inquestionavelmente os seus elevados quantitativos pluviométricos (COSTA, 2008).  

A precipitação é, sem dúvida, o elemento climático de referência na região. A precipitação 

média anual é relativamente elevada — cerca de 1800 mm — muito acima do valor médio para 

o território de Portugal Continental, que é cerca de 900 mm (LNEC, 1985). 

A sua distribuição ao longo do ano é principalmente condicionada por dois fatores: 

1) a posição média do Anticiclone dos Açores e de sistemas depressionários que se 

deslocam de Oeste para Este, na circulação geral da atmosfera, diminuindo a sua 

atividade de Norte para Sul, o que origina uma marcada variação sazonal no regime 

pluviométrico; 

2) um outro fator com forte influência na distribuição e quantidade de precipitação, que 

se verifica, como vimos, é o seu relevo. Na realidade, o avanço sucessivo de massas de ar 

ciclónico, carregadas de humidade, não encontra na zona central e de jusante da bacia, 

grandes obstáculos à sua passagem, o que se vem a verificar apenas nas zonas 

montanhosas da parte superior das bacias hidrográficas. As massas de ar húmido marítimo 

são obrigadas a subir as encostas existentes a Leste da região, originando chuvas, que se 

traduzem na precipitação mais elevada desta zona. 

Da análise dos valores médios mensais e anuais de precipitação referentes aos postos 

udométricos registados nas estações meteorológicas consideradas ressalta a grande variação 

da precipitação média anual, da zona litoral para o interior (Figura 4).  
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Figura 4. Precipitações médias mensais (1941/70) 

Figure 4. Mean monthly rainfall (1941/70) 

(Fonte/Source: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, 1988). 

 
 A precipitação média mensal apresenta grandes variações, sendo muito marcada a sua 

distribuição sazonal. O semestre húmido (Outubro-Março) apresenta um valor médio de 74% 

da precipitação anual, com um máximo de 76%, em Guilhofrei e um mínimo de 73% no 

Sameiro (LOUREIRO e MACHADO, 1986).  

 As precipitações mais elevadas ocorrem na região da Serra da Cabreira, onde se observam 

precipitações médias anuais variando entre 2700 e 3900 mm anuais. Existe uma tendência 

para a precipitação diminuir progressivamente de montante para jusante, registando-se 

valores inferiores a 1500 mm anuais, nas zonas próximas do litoral. Esta distribuição 

acompanha a altitude das bacias, verificando-se que as precipitações mais elevadas ocorrem 

nas zonas de maior altitude. 

 A altitude e orientação do relevo contribuem, localmente, para uma acentuada assimetria 

na distribuição da precipitação. Assim, considerando os dados médios relativos ao período de 

1951 a 1980, em Santo Tirso (a 28 metros de altitude), a precipitação anual média foi de 

1374,2 mm (128,9 dias por ano), passando para 1772,6 mm (133 dias por ano), em Fafe (330 

metros), enquanto que nos sectores mais elevados de montante da bacia a precipitação anual 

é superior a 3000 mm, como é caso do Zebral (775 metros) com 3071,1 mm repartidos por 142 

dias por ano.  

 Nas áreas das cumeadas dos relevos, com disposição sudoeste-nordeste, correspondentes 

ao sector de montante, a precipitação ultrapassa 2 000 mm, em média, anualmente.  

 Segundo DAVEAU (1985), o Noroeste português é caracterizado por Invernos frescos e 

Verões moderados a quentes, ou seja, a temperatura mínima média do mês mais frio varia 

entre 2 e 4°C, verificando-se durante 10/15 a 30 dias por ano, temperaturas negativas. A 

temperatura máxima média do mês mais quente varia entre 23 e 32°C, verificando-se durante 

20 a 120 dias por ano, temperaturas máximas superiores a 25°C. De acordo com Atlas do 

Ambiente, a temperatura média diária varia entre 12,5 e 16°C. 

 A distribuição espacial da temperatura do ar, nesta região, é condicionada pela latitude, 

e acima de tudo por fatores fisiográficos locais, nomeadamente a altitude, a exposição, a 

proximidade do mar, a natureza do solo e o seu revestimento. 

 Esta região é caracterizada por Invernos frescos e Verões moderados a quentes, ou seja, a 

temperatura mínima média do mês mais frio varia entre 2 e 4°C, verificando-se durante 

10/15 a 30 dias por ano, temperaturas negativas. A temperatura máxima média do mês mais 
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quente varia entre 23 e 32°C, observando-se durante 20 a 120 dias por ano temperaturas 

máximas superiores a 25°C (BENTO-GONÇALVES e COSTA, 2002). 

 As características climáticas duma região são condicionadas, fundamentalmente, pela sua 

localização e pelas alterações regionais decorrentes da ação de fatores eventuais, frequentes 

ou internos, das condições meteorológicas.  

 O Noroeste de Portugal está localizado na zona subtropical do hemisfério Norte, 

caracterizada por altas pressões, e possui um clima temperado mediterrâneo. Os fatores 

regionais que mais condicionam o estado do tempo nesta região são o relevo e a posição, 

relativamente ao Oceano Atlântico. A característica climática mais marcante é 

inquestionavelmente os seus elevados quantitativos pluviométricos, os quais se devem à 

frequente passagem de superfícies frontais, conjugadas com o efeito das montanhas, muito 

próximas do litoral, apresentando totais anuais médios de precipitação superiores a 1800 mm. 

Conforme refere RIBEIRO (1998), “o Noroeste, com altos cimos a 50 km da costa, é região 

especialmente abundante de chuvas, coberta de nuvens durante muitos dias, com humidade 

relativa muito alta durante todo o ano”. 

 Segundo DAVEAU et al. (1977), “do ocidente, vêm as massas de ar atlântico que envolvem 

os cimos de nuvens espessas, o que provoca nevoeiros frequentes e vertentes nebulosas que, 

aliados a uma insolação relativamente baixa, completam as características do clima da 

região.  

 Trata-se duma região com afinidades mediterrâneas que se fazem sentir, 

fundamentalmente, no Verão, provocando precipitação reduzida, radiação solar intensa e 

altas temperaturas. Durante esta estação, em condições de circulação particulares (fluxos de 

leste), o interior da bacia, recebe os ventos aquecidos do interior da Península Ibérica, 

dando, por vezes, origem a temperaturas bastante elevadas. Estas, devidos às causas já 

referidas, têm tendências a atenuar-se junto ao oceano, mas também nas áreas mais 

elevadas, devido ao arrefecimento em altitude. Além disso, nestas áreas, os ventos de norte e 

noroeste (e também de oeste), predominantes nesta altura do ano, refrescam toda a faixa 

litoral, até ao limite da sua influência para o interior. 

 A influência Atlântica faz-se sentir fundamentalmente no Inverno, provocando quedas 

pluviométricas elevadas e temperaturas suaves. Durante esta estação, esta região é afetada 

de forma mais frequente e mais intensa, pela deslocação de oeste para leste, das ondulações 

na superfície frontal (corrente perturbada de oeste). Esta situação é responsável por chuvas, 

por vezes abundantes, resultado das massas de ar vindas de oeste (massas húmidas de ar 

polar marítimo) que descarregam, progressivamente, a sua humidade à medida que se 

deslocam para leste3. Esta atenuação dos fluxos marítimos para leste é de importância 

crucial, não apenas na modificação das condições e humidade do ar e na ocorrência de 

precipitação, como também nos contrastes térmicos ao longo da bacia.  

 Na Carta de Solos de Entre-Douro e Minho (1995), O clima é referenciado como meso-

atlântico, representado por Terras de Transição e manchas de Terra Temperada Quente nas 

várzeas, influenciado pela atlanticidade húmida do Oceano Atlântico, com certa 

diferenciação para o Alto Minho onde as Terras de Transição estão associadas à Terra 

Temperada Fria.  

 Segundo Daveau (1985), o Noroeste de Portugal fica localizada na “fachada Atlântica” 

pertencente ao sub-tipo climático “marítimo”, onde o efeito da orografia provoca 

condensação e precipitação nas vertentes voltadas para o litoral. 

 Pelos critérios de Koppen, o clima é do tipo Csb, com o seguinte significado: 

- Cs - clima mesotérmico com Verão seco; 

                                            
3 Nesta deslocação as massas de ar são parcialmente intercetadas pelas serras, levando a um aumento da 
frequência, duração e intensidade das precipitações nas áreas mais elevadas. 
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- b - verão quente e extenso, com temperaturas médias inferiores a 22° com um período 

maior que quatro meses com temperaturas superiores 10°C. 

Esta abundância de disponibilidade de recursos hídricos é, na quase totalidade de origem 

superficial, dado que as características hidrogeológicas da região determinam uma muito 

reduzida produtividade dos aquíferos. 

 As disponibilidades hídricas, em regime natural, estão, essencialmente, dependentes da 

forma como a precipitação se distribui espacial e temporalmente. Isto deve-se, 

principalmente, ao facto de os aquíferos terem uma reduzida capacidade de armazenamento, 

o que implica uma resposta relativamente rápida do escoamento à ocorrência da precipitação 

e, praticamente, a não realização de regularização interanual subterrânea. Assim, o ciclo 

hidrológico anual da precipitação reflete-se diretamente no do escoamento, sendo em regime 

natural, muito pouca significativa a dependência do escoamento anual médio, entre anos 

hidrológicos seguidos, à semelhança com o que se passa com a precipitação média anual. A 

variabilidade dos valores do escoamento anual está também fortemente condicionada pela 

variabilidade dos valores da precipitação, sendo no entanto, um pouco superior, dada a 

retirada da parcela, relativamente estável anualmente, do deficit hídrico, relativo à água que 

se evapora para a atmosfera. Este facto reflete-se, principalmente, no escoamento e, 

consequentemente, no aproveitamento racional e na gestão dos recursos hídricos da região. 

Verifica-se que a variação dos escoamentos, está diretamente relacionada com a variação 

sazonal da precipitação. 

 Duma maneira geral, os rios apresentam escoamentos que acompanham a variação 

sazonal da precipitação, registando-se os maiores valores no Inverno, com um máximo em 

Janeiro, e os menores valores no Verão, com um mínimo localizado em Agosto. Neste período, 

o caudal dos cursos de água principais reduz-se substancialmente e os ribeiros e riachos mais 

pequenos secam por vezes completamente. 

 As características dos recursos hídricos desta região refletem, assim, as características 

climáticas, as quais são condicionadas pela proximidade do Atlântico e pelo cordão 

montanhoso, do limite oriental, que separa esta região do interior transmontano. Estas 

condicionantes e a disposição fisiográfica em anfiteatro, voltado a poente, determinam em 

toda a região a influência atlântica, conjugada progressivamente com a influência continental 

no sentido do interior. 

  

 1.4 OS SOLOS/SOILS 

 Os solos dominantes no noroeste são de origem granítica e afins, penetrados por manchas 

de xistos e grauvaques. Com base na Carta de Solos de Portugal (1978), a caracterização lito-

pedológica destaca Bh1,2 (cambissolos húmicos - rochas eruptivas) e Bh3,4,6 (cambissolos 

húmicos de xistos). De um modo geral, pode considerar-se que a quase totalidade dos solos da 

bacia são assim constituídos por cambissolos humicos - rochas eruptivas, ou em algumas 

manchas, por xistos associados a luvissolos. Quanto à aptidão da terra, os solos dominantes 

destacam as unidades - solo antrossolos, Cambissolos, Regossolos Húmicos e Fluvissolos (Carta 

de Solos de Entre-Douro e Minho, 1995).  

 É pois nas terras baixas, como as várzeas aluvionares, e na meia encosta que se desdobra 

até cerca dos duzentos metros, geralmente cobertas por solos profundos bem constituídos e 

com uma razoável capacidade de retenção de água, que ocorrem as maiores bolsas de solos 

com aptidão agrícola (solos A). O solo utilizado agricolamente evolui desfavoravelmente 

quando se avança no sentido do interior. Estes terrenos apresentam uma cobertura vegetal 

abundante, destacando-se as culturas arvenses estivais (milho, feijão e batata), que no 

Outono dão lugar ao centeio, aos produtos hortícolas, às árvores de fruto e, em áreas mais 
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húmidas, às pastagens. De salientar, por outro lado, que a utilização agrícola está associada à 

influência do regadio. Nas margens cultivadas, dos principais cursos de água da bacia, as 

culturas predominantes são as tradicionais desta região, como a vinha, o milho, as pastagens, 

a batata e os legumes. Nas colinas de declive moderado, a armação de socalcos, a fertilização 

intensiva dos terrenos e a existência de água, possibilitaram a formação de solos suscetíveis 

de utilização agrícola. Tradicionalmente ocupados por culturas arbóreas, é nestes terrenos 

que se cultiva o milho/feijão, a batata e o centeio, num sistema de rotação anual, assim 

como a vinha geralmente implantada na bordadura dos campos. O aproveitamento do solo 

caracteriza-se por uma notória importância da aptidão florestal. Estas áreas suportam um 

coberto vegetal bastante estratificado de carvalhos, castanheiro e pinheiro bravo. 

 Segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo (1982), regista-se o domínio dos atributos 

Uso Florestal, seguido dos Agrícola Condicionado (Pascícola) e Agrícola). A ocupação do solo é 

feita essencialmente por culturas agrícolas anuais, culturas florestais, ocupação urbana e 

Industrial, floresta de espécies folhosas e matos. Nas áreas que acompanham o troço superior 

dos principais cursos de água, com altitude entre 400 e 700m, a ocupação do solo é feita 

sobretudo por matos, floresta de folhosas, especialmente Quercus pyrenajca e culturas 

agrícolas anuais. De salientar entre as últimas, o sistema de cultura sob a forma de lameiros 

(prados de lima) que ainda têm alguma importância no sistema agrícola de montanha e que 

regulariza a maior parte das linhas de água que surgem nas encostas desta região. Ao longo do 

troço médio dos rios principais, a ocupação urbana ganha especial relevância, bem como as 

culturas agrícolas anuais, em sistema intensivo de ocupação do solo (COSTA, 2008).  

 

 1.5 ASPETOS BIOGEOGRÁFICOS/BIOGEOGRAPHIC ASPECTS 

 A região do Noroeste caracteriza-se por uma marcada diversidade de paisagens mais ou 

menos humanizadas, nas quais se podem individualizar múltiplos tipos de habitats. Esta 

diversidade é o resultado, em termos contemporâneos, da existência duma acentuada 

variabilidade geológica, edáfica, climática, hidrológica, geomorfológica e biológica, modelada 

ainda por uma ancestral e intensa ação humana, exercida sobre o meio biofísico. Elemento 

fundamental da paisagem, a vegetação é um excelente testemunho das condições 

edafoclimáticas e da ação antrópica duma dada região. Dado que os seres biológicos e, em 

particular, as plantas, dependem estreitamente das características edafoclimáticas do meio 

para se poderem instalar e manter, integrando assim um conjunto alargado de fatores, as 

comunidades vegetais podem, por si só, constituir um modo de caracterizar um determinado 

habitat, visto que a sua presença representa um ótimo indicador indireto dos fatores físicos 

que as condicionam. 

 A zonagem ecológica do Minho indica a representação: Atântica (70%) e  Mediterrânea 

(30%) e compreende três agrotipos dominantes - a Ribeira Atlântica, a Gândara e a Montanha 

(Alto Minho). O indicador fitoclimático é representado pelo carvalho roble (Qr) (ALBUQUERQUE, 

1984 e 1985). 

 A agro-flora silvestre dominante, segundo FRANCO (1971 e 1984), RIBEIRO (1987), RIBEIRO et 

al. (1987 e 1988) e CHINERY et al. (1990), é do tipo meso-atlântico, com destaque para o 

carvalho-roble, o pinheiro-bravo e o vidoeiro, entre as arbóreas, com utilizações em 

marcenaria, tanoaria, carpintaria, alimento animal, pasta de celulose, postes, resina, 

curtimenta de peles, melífera, medicinal e ornamental paisagística. A flora arbustiva natural 

salienta o domínio das urzes - torga e peluda, carqueja, giesta piorneira e giesta branca, tojo-

molar, mangerona, ouregão, alecrim e segurelha, cujas utilizações são o pascigo de ovinos e 

caprinos, condimento aromatizante alimentar, medicinais, melíferas, lenhas, matéria-prima 

para estrume e ornamentais paisagísticas. Quanto à vegetação herbácea natural pratense, 

destaca-se uma representação variada de azevéns - erva-castelhana e erva-joia, trevos - roxo 
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e branco, poas - comum ou relva-dos-caminhos e cabelo-de-cão, feno-de-cheiro, erva-lanar 

ou serôdia, nozelha e carrojó. Finalmente, a vegetação herbácea natural melífera, aromática 

e medicinal regista uma representação variada de tanchagem, hortelã-pimenta e comum; 

dedaleira; milefólio ou erva-dos-carpinteiros; becabunga; erva-cidreira (COLAÇO-DO-ROSÁRIO, 

2001, BOTELHO, 2001). 

 Seguindo a divisão do território de Portugal Continental em zonas fitogeográficas 

apresentada por FRANCO (1984), o Noroeste encontra-se dividido em Noroeste Ocidental (zona 

baixa, de altitudes até 700 metros) e Noroeste Montanhoso (zona alta, acima de 700 metros) 

e, segundo a tipologia biogeográfica para Portugal continental proposta por COSTA et al. 

(1998), enquadra-se no Sector Galaico-Português. 

 A diferenciação ecológica desta região é marcadamente determinada pela orografia, que 

permite demarcar sectores geomorfologicamente distintos, embora contíguos e 

ecologicamente análogos. 

 No que diz respeito à vegetação dos cursos fluviais, estes constituem um tipo 

característico de bacia norocidental ibérica, de trajetos relativamente reduzidos e limitada 

largura e profundidade (DRAOT-NORTE, 2000). Deste modo, este tipo de rios estão 

acompanhados por uma vegetação riparia, de organização muito complexa e alta diversidade, 

especialmente nos cursos alto e médio. As comunidades ripícolas ou de margem 

desempenham uma importante função ecológica de fixação e manutenção das margens, bem 

como de regularização e retenção de águas em picos de cheia, para além de constituírem 

habitats próprios para muitas espécies animais. As formações vegetais de margem podem 

apresentar porte arbóreo, arbustivo ou herbáceo, consoante a sua idade e a sua situação 

geográfica e topográfica. Assim, as grandes formações ripícolas arbóreas, que chegam a 

constituir as chamadas “florestas galeria”, são pouco comuns, e constituem-se, em regra, ao 

longo de troços estáveis de rios em planície aluvial. As formações arbustivas e herbáceas, 

características de percursos de linhas de água em montanha ou ao longo de leitos declivosos, 

não são propícios à acumu1ação e manutenção de solos marginais profundos que permitem a 

formação de comunidades de margem, com porte arbóreo. As espécies mais características 

das formações arbóreas ripícolas são os salgueiros, os amieiros, os choupos, os freixos e os 

ulmeiros. A sua ocorrência depende das características edáficas e microclimáticas, do regime 

hídrico do curso de água, e é fortemente condicionada pelo grau de intervenção humana que 

se faz sentir num dado local. As comunidades arbustivas características das margens dos 

cursos de água são maioritariamente compostas por loendros, sabugueiros, silvas, caniços e 

canas (ALVES et al., 1998). 

 

 1.5.1. ESPAÇOS SILVESTRES DE MONTANHA/MOUNTAINOUS WILDLAND AREAS 

 A influência que o clima e o relevo exercem nos aspectos do meio físico, estende-se 

igualmente às unidades básicas dos sistemas paisagísticos: as florestas, os matos arbustivos, 

as zonas agrícolas e as estruturas urbanizadas. 

 No que respeita à floresta, sabe-se que em Portugal as áreas de influência atlântica são as 

de maior produtividade florestal, determinada principalmente pela menor duração e 

intensidade do período de secura estival. Era nesta áreas que ocorriam as espécies mais 

nobres, como o carvalho alvarinho (Quercus robur) ou o ácer (Acer pseudoplatanus L.), e 

onde, actualmente o pinheiro bravo e o eucalipto encontram as melhores condições de 

crescimento (CORREIA e OLIVEIRA, 2003). 
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 O Noroeste português apresenta, pois, condições naturais, excelentes para a arborização, 

apenas condicionadas em altitude, onde a topografia desfavorável e a diminuição da 

temperatura podem impor algumas restrições4. 

A arborização que conduziu aos actuais espaços silvestres5 iniciou-se já no século XX ao 

abrigo do Regime Florestal (1901 a 1905) e com a criação do Plano de Povoamento Florestal 

de 1938 (Bento-Gonçalves, 2006). 

 Foi pois neste contexto que “nasceram” as matas e os perímetros florestais nas “serras” 

do Noroeste português. 

 O processo de criação de áreas protegidas6 em Portugal remonta aos anos 70 (Lei nº 9/70 

de 19 de Junho), mas está também ligado à Lei de Povoamento Florestal de 1938, visto este 

documento ter sido o primeiro a prever a criação de áreas protegidas, no sentido moderno do 

termo, nos territórios portugueses europeus. 

Hoje em dia, no Noroeste, permitimo-nos destacar o Parque Nacional da Peneda-Gerês, 

criado pelo Decreto-Lei nº 187/71, de 8 de Maio, a única Área Protegida nacional com 

estatuto de Parque Nacional, reconhecido pela UICN (União Internacional para a Conservação 

da Natureza). 

 

 

 

                                            
4 O Noroeste português pode ser dividido em 4 Grandes Regiões de Arborização, Zona Basal Atlântica (zona de 

elevada produtividade florestal, o “solar do carvalho alvarinho” é onde espécies como o pinheiro bravo, o 
pinheiro insigne ou o eucalipto encontram as melhores condições para vegetar), Zona Submontana Subatlântica 
(zona de características tipicamente florestais, com aptidão para inúmeras espécies), Zona Montana Subatlântica 
(zona tipicamente florestal, onde o castanheiro e o carvalho negral encontram condições óptimas para vegetar. 
Em altitude, devido às restrições à expansão de algumas espécies, por exemplo o pinheiro bravo pode dar lugar a 
resinosas exóticas. Nas áreas planálticas, de aptidão silvo-pastoril, as espécies florestais desempenham um papel 
fundamental na compartimentação e mesmo em soluções de pastagens sob coberto) e Zona Altimontana (a 
altitude impõe grandes limitações à expansão florestal) (CORREIA e OLIVEIRA, 2003), 

5 Correspondem ao “negativo” dos espaços urbanos e dos espaços agrícolas e são caracterizados por não 
necessitarem de intervenção humana para se regenerarem e manterem, embora neles possam predominar 
ecossistemas mais ou menos artificializados. 

6 Áreas protegidas: “as áreas terrestres e as águas interiores e marítimas em que a fauna, a flora, a paisagem, os 
ecossistemas ou outras ocorrências naturais apresentem, pela sua raridade, valor ecológico ou paisagístico, 
importância científica, cultural e social, uma relevância especial que exija medidas específicas de conservação e 
gestão, em ordem a promover a gestão racional dos recursos naturais, a valorização do património natural e 
construído, regulamentando as intervenções artificiais suscetíveis de as degradar” (Dec.-Lei 19/93, de 23 de 
Janeiro). 
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2. CARACTERIZAÇÃO HUMANA/HUMAN CHARACTERISTICS 

 Assim, apesar das características e aptidões naturais deste território, a ação do ser 

humano (agricultura, pastoreio, silvicultura, etc.) com uma antiga e importante presença no 

Noroeste (elevada densidade populacional), tem que ser enfatizada, dado que ao longo do 

tempo alterou a fisionomia do território, e, como consequência, levou à degradação ou 

mesmo destruição da cobertura vegetal autóctone (Pedrosa et al. 2010). Por outro lado, 

“mesmo esta ação humana, em especial a organização de sistemas agrícolas tradicionais, 

esteve dependente dos mesmos fatores físicos que moldam os sistemas naturais” (Gomes et 

al., 2004). 

 Com efeito, o Noroeste português caracteriza-se por um apreciável dinamismo 

demográfico, sendo marcado pela ocorrência de elevadas taxas de natalidade e de 

nupcialidade. 

 Esta é uma das maiores concentrações humanas da península, e sem dúvida uma das mais 

antigas. Atualmente, o Noroeste possui uma densidade demográfica superior aos 360 

hab./km2 (369,1), francamente superior, quer ao do Norte de Portugal (175,1), quer ao do 

continente português (112,9). 
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III. OS RISCOS NO NOROESTE DE PORTUGAL - CASOS DE ESTUDO 

III. RISKS IN THE NORTHWEST OF PORTUGAL – CASE STUDIES 
 

1. GEOMORFOLÓGICOS: O CASO DE MESÃO FRIO (3.04.2013)
7
 

    GEOMORPHOLOGIC: THE CASE OF MESÃO FRIO (3.04.2013) 

 No dia 3 de abril de 2013, na sequência de um movimento em massa ocorrido em Mesão 

Frio, a variante que liga Guimarães a Fafe (pela qual passam diariamente cerca de 20 mil 

viaturas) foi cortada, tendo o corte total durado cerca de duas semanas. 

 No entanto, e, apesar de ter sido reaberta à circulação automóvel após 15 dias, foi-o, de 

forma condicionada, através do estreitamento das duas vias, durante mais 2 semanas, de 

modo a permitir a conclusão dos trabalhos, uma vez que estrada tinha sido totalmente 

cortada por toneladas de terra, lama e rochas (cerca de 8 mil m3), com cerca de 6 metros de 

altura e numa extensão de aproximadamente 50 metros. 

 

  
 

  
(Fonte/Source: 

A. Bento Gonçalves, http://www.engenhariaeconstrucao.com/2013/04/desabamento-de-terras-em-mesao-

frio.html e C. M. Guimarães) 

 

 O movimento de massa ocorreu numa vertente parcialmente artificializada, criada 

através de um aterro, o qual implicou a canalização de uma pequena e efémera linha de 

água, numa área declivosa, e com áreas agrícolas a montante, na freguesia em Mesão Frio, 

Guimarães, e na qual foram edificadas as 10 moradias, terminadas em 2007. 

                                            
7 Texto baseado no trabalho apresentado por Catarina Alves e Manuel Barbosa, na unidade curricular de Avaliação e 

Gestão de Riscos Naturais, no mestrado em Geografia, área de especialização em Planeamento e Gestão do 
Território. 
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(Fonte/Source: C.M. Guimarães) 

 
 Estas foram parcialmente construídas sobre um aterro, tendo a parte mais afetada sido a 

zona das garagens, e, segundo Tiago Miranda, professor de Engenharia Civil da Universidade 

do Minho, se as suas fundações fossem diretas em vez de estacas, com este desabamento de 

terras as casas teriam ruído. 

 

  

(Fonte/Source: A. Bento Gonçalves e www.engenhariaeconstrucao.com2013/04/desabamento-de-terras-
em-mesao-frio.html) 

 
 Segundo noticiou o "Guimarães Digital", no Relatório Final da "Comissão de Avaliação do 

escorregamento de talude na variante Guimarães – Fafe", a equipa considera que as causas 

prováveis do sucedido aponta a existência de uma linha de água, segundo a carta militar, não 

constando esse elemento no projeto. 

Ainda, segundo o "Guimarães Digital", a equipa técnica incumbida pela Câmara Municipal de 

Guimarães que apresentou o relatório final da avaliação aponta “a deficiente execução do 

aterro, decorrente da ausência de projeto geotécnico e da utilização de materiais 

inadequados para a sua execução. 

 A equipa aponta ainda a abundância de precipitação, nomeadamente no mês de Março, 

que foi apontado como muito chuvoso a extremamente chuvoso, segundo o Boletim 

Climatológico Mensal. 

 Com efeito, os dias que antecederam o desencadeamento desta crise, verificaram 

acréscimos consideráveis na precipitação, tendo-se registado valores acima da média, 

estimada para a época.  
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 Quando se observa a precipitação diária
8
, verifica-se que, entre o dia 22 de março e a 

data do evento (3 de abril), apenas no dia 31 de março não ocorreu precipitação, tendo a 

precipitação acumulada franqueado o valor da normal mensal (1971-2000), logo no dia 24 de 

março (Figuras 5 e 6). 

 

  
 

Figuras 5 e 6. Valores diários de precipitação (RR), acumulada (ACUM) e normal mensal (1971 - 2000) para 

a Estação Meteorológica de Porto/ Pedras Rubras nos meses de março e abril de 2013  

Figures 5 and 6. Daily values of rainfall (RR), cumulative (ACUM) and monthly normal (1971-2000) for the 

meteorological station of Porto/Pedras Rubras for the months of March and April of 2013 

(Fonte/Source: IPMA) 

 
 No referido período de 13 dias, o valor máximo da precipitação diária ocorreu no dia 29 

de março, com cerca de 70 mm, dia que mais contribui para os quase 240mm de precipitação 

verificados em março de 2013, muito superior aos cerca de 85mm, ou seja, ao valor médio 

mensal do mesmo mês, no período de 1971 a 2000. 

 

                                            
8 Perante a indisponibilidade de dados relativos aos valores diários de precipitação para a estação meteorológica de 

Braga, foram considerados os relativos à estação meteorológica de Porto/ Pedras Rubras, devido à proximidade 
geográfica. 



III Congresso Internacional, I Simpósio Ibero-Americano, VIII Encontro Nacional de Riscos 

Viagem de estudo: “Manifestação de riscos no NW de Portugal” 

7 de novembro de 2014 

 

 
28 | Casos de Estudo (Dendrocaustológicos) – Case Studies (Dendrocaustologic) 

2. DENDROCAUSTOLÓGICOS/DENDROCAUSTOLOGIC 

 

 2.1 OS INCÊNDIOS FLORESTAIS NO NOROESTE DE PORTUGAL 

     FOREST FIRES IN THE NORTHWEST OF PORTUGAL 

 
 No que concerne à evolução do número de ocorrências de incêndios florestais e áreas 

ardidas no Noroeste português verificamos um elevado número de ocorrências, que se traduz 

num total de 236 122 ocorrências no período de 1991 a 2013, que representa 40,6% do total 

das ocorrências verificadas a nível nacional. Já no que concerne à área ardida total registada 

no Noroeste de 1991 a 2013, 474 673 hectares, corresponde apenas a 16,6% da área ardida 

total registada ao nível do país, no mesmo período (QUADRO I e Figura 7). 

 
QUADRO I. Histórico do número de ocorrências de incêndios florestais e áreas ardidas (em hectares) desde o 
ano de 1991 a 2013, no Noroeste de Portugal. 
 Table I - Historical records of the number of forest fire occurrences and burned areas (ha), from 1991 to 
2013, in NW Portugal (Fonte/Source: ICNF, 2014) 

 

 
Número de 
ocorrências 

Área ardida povoamentos 
(ha) 

Área ardida Mato (ha) 
Área ardida total 

(ha) 

1991 5657 2220,3 4187,8 6408,1 

1992 6264 1309,2 3940,7 5249,9 

1993 8806 4629,2 8377,2 13006,3 

1994 5994 1278,7 3528,8 4807,5 

1995 13858 11668,9 17279,3 28948,2 

1996 12829 7024,8 13734,9 20759,7 

1997 10016 4972,6 6337,9 11310,5 

1998 15417 16076 19257,3 35333,2 

1999 8979 3699,4 3895,7 7595,1 

2000 11748 8687,4 10645,4 19332,8 

2001 11540 6764,7 8199,9 14964,6 

2002 11725 8809,5 11347,1 20156,6 

2003 13001 7204,9 5936,8 13141,8 

2004 9101 4915,7 8410,1 13325,9 

2005 14701 40066,5 30447,7 70514,2 

2006 8473 13348,3 19635,8 32984,1 

2007 7228 2267,6 5934,8 8202,3 

2008 4037 972,2 1838,4 2810,6 

2009 11738 7781,7 18888,7 26670,5 

2010 10482 13818,6 33373,2 47191,9 

2011 13861 6964,5 10921,1 17885,6 

2012 9275 6989,7 8521,5 15511,2 

2013 11392 13353,8 25208,5 38562,3 

Total 236122 194824 279849 474673 
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Figura 7. Evolução do número anual de ocorrências de incêndios florestais e da área ardida total 
(povoamentos e matos) no Noroeste de Portugal, de 1991 a 2013. 

Figure 7. Evolution of the annual number of forest fire occurrences and total burned area 

(forests and shrubland) in NW Portugal, from 1991 to 2013. (Fonte/Source: ICNF, 2014). 

 
 Tal como acontece quando analisamos o número de ocorrências para Portugal 

Continental, também no Noroeste os anos de 1998 e 2005 são aqueles que registam os valores 

mais elevados, 15 417 e 14 701 ocorrências, respetivamente, sendo ainda de destacar a 

diminuição das ocorrências a partir de 2005 até 2008 (que regista o valor mais baixo dos 23 

anos considerados, 4 037 ocorrências). Contudo, podemos afirmar que se continua a verificar 

uma tendência positiva, embora pouco acentuada, (R2=2,9%), de aumento do número das 

ocorrências ao longo dos anos (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Evolução do número anual de ocorrências de incêndios florestais, e respetiva linha de tendência, 
entre 1991 e 2013, no Noroeste português.  

Figure 8. Evolution of the annual number of fire occurrences, and respective trendline, 

between 1991 and 2013, in NW Portugal (Fonte/Source: ICNF, 2014). 

 
 Relativamente às áreas ardidas no Noroeste português (1991-2013), os anos de 1998, 

2005, 2006, 2010 e 2013 registam os valores mais elevados, acima dos 30 000 ha, e é 

interessante notar que diferentemente do que acontece para o país, em que o ano de 2003 

constitui o valor máximo da série, no caso do Noroeste, este apresenta um valor 



III Congresso Internacional, I Simpósio Ibero-Americano, VIII Encontro Nacional de Riscos 

Viagem de estudo: “Manifestação de riscos no NW de Portugal” 

7 de novembro de 2014 

 

 
30 | Casos de Estudo (Dendrocaustológicos) – Case Studies (Dendrocaustologic) 

relativamente baixo (13 141,8 ha) e é no ano de 2005 que se atinge o valor máximo de área 

ardida (70 514,2 ha). O ano de 2008 representa, também neste caso, o valor mínimo da série 

(2810,6 ha) (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Evolução da área ardida total (povoamentos e matos) (ha), entre 1990 e 2013, no Noroeste 
português. 
Figure 9. Evolution of the total burned area (forest and shrubland) (ha), between 1990 and 2008, in NW 

Portugal (Fonte/Source: ICNF, 2014). 

 

 

 A evolução da área de povoamentos ardida anualmente é marcada por variações anuais, 

entre os 972,2 ha (registados no ano de 2008), que constitui o valor mínimo da série, e os 

40066,5 ha (em 2005), valor máximo da série, constituindo este um ano de excepção por 

apresentar valores anormalmente elevados para o Noroeste (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Evolução da área ardida de povoamentos (ha), e respetiva linha de tendência, entre 1990 e 
2013, no Noroeste português. 
Figure 10. Evolution of the burned area of forests, and respective trendline, between 1990 and 2013, in 

NW Portugal. (Fonte/Source: ICNF, 2014). 
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Através da linha de tendência linear observa-se que existe uma correlação de sentido positivo 

entre a área ardida de povoamentos e a evolução temporal, ou seja, verifica-se a longo prazo 

uma tendência para o aumento da referida área ardida. No entanto, o quadrado de 

coeficiente de correlação (R2) indica-nos que apenas 6,7% desse crescimento pode ser 

correlacionado com a evolução temporal (figura 10).  

 No que respeita à área de matos ardida anualmente, esta caracteriza-se por uma variação 

ao longo dos anos, entre os 1 838,4 ha atingidos em 2008, e os 33 373,2 ha, em 2010, 

ultrapassando os 30 447,7 ha ardidos em 2005. Verifica-se que desde 1993 apenas cinco anos 

baixaram dos 5000 ha (1991, 1992, 1994, 1999 e 2008). Observa-se ainda que existe também 

para a área ardida de matos uma tendência, a longo prazo, para o aumento desta, com uma 

correlação entre a evolução temporal e as referidas áreas ardidas mais significativa do que a 

verificada para as áreas ardidas de povoamentos (R2=17,7%) (figura 11). 

 

 
Figura 11. Evolução da área ardida de matos (ha), e respectiva linha de tendência, entre 1990 e 2013, no 
Noroeste português. 
Figure 10. Evolution of the burned area of shrubland, and respective trendline, between 1990 and 2013, 

in NW Portugal (Fonte/Source: ICNF, 2014). 

 

 Concluindo, observa-se uma variabilidade anual das áreas ardidas (povoamentos e matos), 

assim como das ocorrências de incêndios florestais, existindo, no entanto, uma tendência a 

longo prazo para o aumento da área ardida e das ocorrências. Os valores da área ardida e do 

número de ocorrências de um determinado ano não parecem influenciar os valores do ano 

seguinte. Este comportamento estocástico verificado pode ser em parte explicado pela 

variabilidade das características meteorológicas da época estival.  

 A distribuição geográfica do número de ocorrências de incêndios florestais no Noroeste de 

Portugal não é uniforme, sendo o número total de ocorrências superior nos municípios mais 

urbanos, existindo uma correlação positiva entre o número de ocorrências e o número de 

habitantes (APIF/ISA, 2005).  

 A distribuição das áreas ardidas no Noroeste é também marcada pela existência de uma 

diferença acentuada entre os concelhos mais montanhosos e os restantes, essa diferença é 

bem visível quando se analisa a cartografia das áreas ardidas no Noroeste entre 1991 e 20139 

(figura 12). 

                                            
9 Informação disponibilizada em formato shapefile para Arcview pela AFN. 
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Figura 12. Áreas ardidas, no Noroeste português, entre 1991 e 2013. 
Figure 12. Burned areas, in NW Portugal, between 1991 and 2013. 

(Fonte/Source: ICNF, 2014) 

 
 Também o clima condiciona de uma forma muito importante a quantidade e o tipo de 

vegetação de cada região e a dinâmica sazonal do seu teor de humidade, influência direta e 

indiretamente a ocorrência de fogos florestais e a respetiva propagação (PYNE et al., 1996), 

pelo que os elevados quantitativos pluviométricos registados no Noroeste, totais anuais 

médios superiores a 2000 mm, permitem uma elevada produtividade de biomassa. 

 A elevada precipitação é, inquestionavelmente, a característica climática mais marcante 

do Noroeste, e, vai propiciar uma elevada produtividade de biomassa, tornando os concelhos 

onde os espaços silvestres têm maior expressão territorial, normalmente os mais 

montanhosos, mais vulneráveis à progressão do fogo. 

 A realidade demográfica do Noroeste tem, inquestionavelmente, uma influência directa 

na “proteção florestal”, na medida em que o envelhecimento da população nas áreas rurais e 

a concentração da população em torno dos principais aglomerados urbanos, origina 

desequilíbrios espaciais, tendo como consequência direta o abandono dos espaços agrícolas e 

florestais do interior, provocando, muitas vezes, uma gestão incipiente destes espaços e, 

consequentemente, um aumento da carga combustível (PNDFCI, 2005). Mercê desta 

realidade, e favorecido por um clima propiciador à produção de biomassa, o estrato arbustivo 

avançou sobre os campos agrícolas convertendo-os em área de mato, que, posteriormente, à 

medida que as espécies se vão desenvolvendo, vai sendo dominado pelo estrato arbóreo, 

tornando estas áreas mais suscetíveis à ocorrência de incêndios florestais, deixando-as muito 

mais vulneráveis, no caso de manifestação deste risco (LOURENÇO, 2006). 

 Assim, a elevada produção de biomassa, o abandono do mundo rural, e, em particular, 

das áreas serranas, associados aos problemas das referidas áreas montanhosas, consideradas 

áreas desfavorecidas devido aos fatores de desvantagem naturais permanentes e aos 

condicionalismos socio-económicos daí decorrentes (BENTO-GONÇALVES 2006), que têm que ver 

com o facto de estas áreas estarem sujeitas a um conjunto alargado de conflitos que resultam 
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de um leque de interesses, muitas vezes antagónicos, derivados do uso do solo, como sejam a 

convivência entre o mundo rural e os visitantes citadinos, a criação de gado em regime livre e 

alguns detentores de baldios, a caça, etc. (BENTO-GONÇALVES et al., 2009), geram condições 

favoráveis à rápida propagação/progressão dos incêndios florestais e dificultam a deteção e o 

combate resultando em extensas áreas ardidas. 
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2.2 O CONCELHO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO 
 THE MUNICIPALITY OF VILA NOVA DE FAMALICÃO 

  

 2.2.1 A GEOGRAFIA/THE GEOGRAPHY 

 

 Vila Nova de Famalicão insere-se na NUT II - Norte, área territorial NUT III – Ave, possui 

uma dimensão aproximada de 202 km2, dividida por 34 freguesias. Este concelho dispõe de 

um crescimento demográfico bastante acentuado
10

,sendo esta uma população relativamente 

jovem no contexto nacional. 

 Esta é uma área de transição entre a faixa atlântica a oeste e o interior montanhoso a 

leste do concelho, apresentando alguns relevos de média altitude (400 m) e vasta área de 

baixa altitude que se distribuem pelos vales dos principais cursos de água – Ave e Este. 

 

   
 

Legenda??Fonte?? 

 

 Do ponto de vista climático esta é igualmente uma área de transição, entre o clima 

temperado marítimo e o mediterrâneo, caracterizado por elevados quantitativos 

pluviómetros, rondando os 1400mm de total anual médio de precipitação. A temperatura 

média anual é de 14,5º C, sendo os meses de julho e agosto os meses mais quentes (com 

medias de 20,9ºC e 20,6ºC, respetivamente). 

 

  
Legenda??Fonte?? 

 
 Os solos são essencialmente de origem granítica, existindo uma pequena área, no 

Sudoeste do concelho de origem xistenta. 

 De acordo com a Carta de Ocupação do Solo de 2007 (COS2007), neste concelho, verifica-

se uma predominância das áreas florestais e meios naturais e seminaturais (39,2% do 

                                            
10 População em 2001 – 127 567 habitantes e 2011 - 133 822 habitantes (aumento de 5%). INE, 2011. 
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território concelhio), seguindo, se as áreas agrícolas e agroflorestais (34,4%) e dos territórios 

artificializados (26,2%). 

 A generalidade da floresta é composta por povoamentos de produção introduzidos de 

eucalipto (Eucalyptus globulus) e povoamentos mistos de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e 

eucalipto.  

 A floresta autóctone é representada, para além do pinheiro- bravo, por pequenos 

bosquetes de carvalho alvarinho (Quercus robur), sobreiro (Quercus suber), e castanheiro 

(Castenea sativa), tratando-se de pequenas manchas, ou exemplares isolados, que se 

encontram dispersos por diversas freguesias, mas que possuem um elevado valor ambiental e 

de património natural. A vegetação arbórea ripícola é constituída essencialmente por 

amieiros (Alnus glutinosa), freixos (Fraxinus anglustifolia), ulmeiro (Ulmus minor), choupos 

(Populus nigra) e salgueiro (Salix alba).  

 O sub-bosque é abundante e é formado fundamentalmente por tojo (Ulex europeus), 

carqueja (Chamaespartum tridentatum); fetos (Pteridium aquilinum); codeços (Adenocarpus 

complicatus); silvas  (Rubus sp.) e giestas (Cytisus striatus). 

Tem-se verificado o aumento da expressão de espécies invasoras lenhosas, como 

mimosa/acácias (Acacia sp.) provocada por vários fatores, entre os quais os incêndios 

florestais. 

 

 2.2.2. OS INCÊNDIOS FLORESTAIS/FOREST FIRES 

 
 Segundo dados o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho, concelho de 

Vila Nova de Famalicão apresenta uma probabilidade anual de fogo muito elevado, com área 

em que é considerada extrema, ou seja com um intervalo de retorno do fogo inferior a 10 

anos. No entanto, a realidade ainda pode ser ainda mais preocupante, pois existente área em 

intervalo muito inferior, até mesmos anualmente. Este indicador é revelador não dos danos 

ambientais dos incêndios também aponta para a necessidade para importantes investimentos 

na prevenção e combate a estes. 

   
 

  
Legenda??Fonte?? 
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 No decénio 2004 – 2013 registou-se neste concelho um total de 3123 a ignições que 

originaram uma área ardida de 2187,9ha. Deste modo, em termos médios, no concelho ardem 

218,8 hectares e registam-se 312 ignições por ano. O ano de 2005 estaca-se, quer a nível das 

ignições (699) quer a nível de área ardida (627,6 ha) (Figura 13). 

 
Figura 13. Área ardida e número de ocorrências - distribuição anual (2004-2013). 

Figure 13. Burned area and number of fires – annual distribution (2004-2013) 

 
 Apesar do grande número de ignições, estas nem sempre adquirem dimensão para serem 

considerados incêndios florestais, ou seja, não atingindo área superior ou igual a 1 hectare 

são denominados de fogachos. No mesmo período, das 3123 ocorrências, 307 são incêndios 

florestais, ou seja, 90% das ignições são fogachos. Em termos médios, até 2011 a área 

queimada por ocorrência não atingia 1 hectare, em 2012 esse valor foi de 1,7ha e em 2013 de 

2ha, o que traduz a diminuição do número de ocorrências e um aumento da área ardida por 

ignição (Figura 14). 

 
Figura 14. Área média ardida por ocorrência. 

Figure 14. Mean burned area by fire occurrence  
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2.2.3. A PREVENÇÃO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS/FOREST FIRE PREVENTION 

   

2.2.3.1. Planeamento/Planning 

 
 Em 2005 foi constituído o Gabinete Técnico Florestal, que é uma estrutura técnica de 

apoio à Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF). Este gabinete encontra-se inserido 

do Serviço Municipal de Proteção civil e tem como objetivos fundamentais a concretização 

das tarefas de planeamento, operacionais, gestão e controlo de modo a que a prevenção dos 

incêndios florestais esteja devidamente planeada e estruturada ao nível municipal. Dentro 

destas tarefas destaca-se a elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, que reflete o planeamento das ações para esse efeito para um período de 5 anos,  

e o Plano Operacional Municipal elaborado anualmente, visa operacionalizar todo o 

Dispositivo de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), sendo o principal objetivo 

estabelecer de forma coordenada o envolvimento das entidades intervenientes na prevenção, 

vigilância, 1ª intervenção e combate aos incêndios florestais. 

 

 
 

 
Legenda??Fonte?? 

 
2.2.3.2. Sensibilização 

 

 Desde longa data que o Município de Vila Nova de Famalicão investe nas questões da 

proteção do ambiente, na vertente da sensibilização. Existe no Município um Centro de 

Estudos e Atividades Ambientais que se destina a promover e dinamizar ações e projetos que 
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se enquadrem nos domínios da Educação Ambiental. Em parceria com este Centro de Estudos, 

o Gabinete Técnico Florestal tem desenvolvido uma serie de ações de sensibilização no 

âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndio. Como exemplo destaca-se a colaboração 

organização e dinamização das XIII Olimpíadas da Floresta, realizadas no âmbito Projeto de 

Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar (PROSEPE), no dia 5 de junho de 

2013, no Parque da Devesa; ações de reflorestação, ações de sensibilização em instituições 

educativas e juntas de freguesia, comemoração do Dia Mundial da Floresta e Dia da Floresta 

Autóctone. 

 

  
Legenda??Fonte?? 

 
  

2.2.3.3. Silvicultura Preventiva 

 
 A silvicultura preventiva é um método que visa dificultar a progressão do fogo e diminuir 

a sua intensidade, que consiste em criar descontinuidade horizontal e vertical dos 

combustíveis florestais. O diploma legal que estabelece as medidas e ações a desenvolver no 

âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, determina os critérios 

para a definição das faixas de gestão de combustível, onde é aplicado este método de 

silvicultura. É através do Plano Municipal de Defesa da Floresta que se define a localização 

destas ações. As faixas de gestão de combustível da responsabilidade do Município de Vila 

Nova de Famalicão são executadas através da Equipa de Sapadores Florestais. Anualmente, 

são executados, por esta equipa, cerca de 40ha de faixas de gestão de combustível. 
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2.2.3.4. Infraestruturas florestais 

 
 A rede viária florestal é uma infraestrutura fundamental na defesa da floresta contra 

incêndios, uma vez que cumpre a função primordial de acesso ao espaço florestal, quer para 

execução de ações preventivas, quer para combate aos incêndios florestais. O concelho de 

Vila Nova de Famalicão possui um total de 285,7km de rede viária florestal, que se traduz 

40,7m por hectare de área florestal, que é considerado uma boa densidade de caminhos. Para 

manter os caminhos florestais transitáveis, são efetuadas ações de beneficiação ao nível da 

plataforma e sistema de drenagem, numa ordem aproximada de 20%/ano da extensão total da 

rede, incidindo em especial nos caminhos estruturantes. 

 

   
 

Legenda??Fonte?? 

 
 A água é um dos meios mais eficazes e mais utilizados na extinção de um incêndio 

florestal, por isso, existência de estruturas de armazenamento de água constitui um meio 

decisivo no combate aos incêndios florestais. A rede de pontos de água do concelho de Vila 

Nova de Famalicão totaliza 57 pontos de água, que na sua maioria correspondem a tanques de 

rega. Em 2011, foi construído, no âmbito do PRODER, o primeiro ponto de água destinado 

exclusivamente para a defesa da floresta contra incêndios. A capacidade desta rede 

corresponde a 15,1 m3/ha, estando assim acima da média ideal. 

 
2.2.3.5. Vigilância florestal 

 

 As ações tendentes à extinção de fogos só se podem iniciar depois da sua deteção (MACEDO 

e SARDINHA, 1993). Esta deteção dos incêndios é efetuada através da rede primária de deteção 

– os postos de vigia – e através da rede secundária de deteção – a vigilância móvel. É através 

destes mecanismos que se previne a consolidação, alastramento e intensificação dos 

incêndios florestais. 
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Legenda??Fonte?? 

 
 

 De acordo com o definido no Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a 

coordenação das ações de vigilância levadas a cabo pelas diversas entidades, é da 

responsabilidade da Guarda Nacional Republicana, no entanto o Município de Vila Nova de 

Famalicão, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, organiza anualmente, entre 15 de 

junho a 15 de outubro, um programa de vigilância nas vertentes móvel e fixa.  

 A vigilância móvel é composta por 6 brigadas de dois vigilantes, funcionando 3 brigadas no 

período da manhã e 3 no período da tarde.  

 A vigilância fixa é composta pelas 3 torres de vigia do Município (torres de Vigia de Santa 

Catarina; S. Cristina e Monte do Xisto) e pelo posto de vigia de Santa Tecla. Sempre que é 

acionado o alerta amarelo pelo Centro Distrital de Operações de Socorro de Braga, a Equipa 

de Sapadores Florestais integra o sistema de vigilância. 

Desde 2010 que os vigilantes são recrutados através do projeto “Medida Contrato de Emprego 

Inserção” do Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

 

2.2.4. NOTAS FINAIS/FINAL REMARKS 

 
 O concelho de Vila Nova de Famalicão, em termos de organização florestal, é um 

território marcado por uma extensa área de interface urbano-florestal, uma densa rede de 

infraestruturas e uma elevada extensão de caminhos florestais.  

A composição da área florestal, essencialmente formada por eucalipto e pinheiro-bravo, 

traduz uma floresta bastante suscetível à propagação de fogo devido aos elevados índices de 

inflamabilidade associados a estas espécies. 
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Legenda??Fonte?? 

 

 Vila Nova de Famalicão é ainda referência de como um território com grande 

probabilidade de fogo anual muito elevada a extrema. No entanto, termos de histórico de 

incêndios, anualmente, apesar de prevalecer uma área ardida reduzida, a pressão humana 

sobre o território evidencia-se no número elevado de ignições, cuja maioria provêm do uso do 

fogo (queimas agrícolas e florestais e fogueiras). 

 Os incêndios são assim o maior problema que se coloca à floresta de Vila Nova de 

Famalicão, pelo que o Município tem delineado um conjunto de ações que visem, por um 

lado, reduzir a área ardida e por outro, diminuir o número de ignições. Da vertente da 

prevenção o Município tem concentrado esforços (1) na sensibilização dos diferentes 

segmentos populacionais para a defesa da floresta contra incêndios, (2) nas operações de 

silvicultura preventiva, (3) na manutenção das infraestruturas florestais, e (4) na vigilância 

florestal. Apesar de todos os esforços na prevenção dos incêndios florestais, o fogo é um 

elemento que não é possível de eliminar, por isso a eficácia do sistema de defesa da floresta 

contra incêndios passa indiscutivelmente pela prestimosa ação dos bombeiros.  

 Em Vila Nova de Famalicão existem 3 corpos de bombeiros voluntários, capacitados de 

meios humanos e materiais para o combate aos incêndios. Os investimentos efetuados na 

prevenção dos incêndios florestais aliados ao excelente trabalho desenvolvidos pelos 

bombeiros voluntários têm sido fundamentais para redução da incidência dos incêndios neste 

território que tem condições propícias à ocorrência do fogo. 
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3. EROSÃO COSTEIRA: O LITORAL DO CONCELHO DE ESPOSENDE11 

   COASTAL EROSION: THE COAST OF ESPOSENDE MUNICIPALITY 
 
 A costa noroeste de Portugal Continental caracteriza-se pelo domínio de uma costa baixa, 

arenosa e pequenos sectores de costa mais elevada com arribas ativas. Esta costa possui uma 

orientação geral de NNW-SSE infletindo, próximo de Espinho, para NNE-SSW, sendo controlada 

por um conjunto de falhas que atravessam o Maciço Antigo com orientações diversas: NW-SE, 

NE-SW e E-W, e que poderão ter sido reativadas durante o Quaternário, tal como sugerem as 

atuais posições dos estuários dos rios Cavado, Neiva, entre outros (1ª orientação de NE-SW, 2ª 

NW-SE) (CARVALHO et al., 2006; GRANJA, 1999).  

 Esta área assenta em terrenos da Zona Centro-Ibérica, onde os vestígios do Precâmbrico 

se encontram muito mal preservados. Nestes terrenos dominam as rochas metassedimentares 

do “complexo Xisto-Grauváquico ante-ordovícico”, sobre as quais assentam em discordância 

as formações metassedimentares do Ordovícico, Silúrico e Devónico (NORONHA, 2000). A Zona 

Centro-Ibérica é limitada a Oeste pela falha Porto-Tomar, onde contacta com a faixa 

metamórfica, a "faixa blastomilonítica", constituída por rochas metamórficas muito 

tectonizadas, intruídas por gneisses e migmatitos. Esta faixa possui uma orientação geral de 

NNW-SSE, desde arredores do Porto até Tomar, passando por Espinho e Albergaria-a-Velha, 

sendo de idade proterozóica média-superior, incluída na Zona Ossa-Morena (CHAMINÉ, 2000). 

Segundo ARAÚJO (1985), esta falha é resultado da sutura entre o continente Euroasiático e 

Africano, na orogenia Cadomiana (final Precâmbrico), onde a fragilidade da crusta terá 

facilitado a movimentação tectónica. Esta falha demarca ainda, grosso modo, o rebordo 

interior da plataforma litoral, a sul do rio Douro, fazendo-se assim a transição entre o litoral 

e o continente através de uma escarpa de falha, que em alguns locais poderá ter sido 

retocada ela ação do mar, como sugere ARAÚJO (1985). Para Norte do rio Douro, a transição 

entre a plataforma litoral e o interior do Maciço Hespérico faz-se por uma arriba fóssil, como 

o exemplo do Monte de S. Lourenço em Esposende. Esta transição faz-se por um relevo com 

uma altitude uniformizada a partir dos 120m, a partir do qual nascem a maioria dos pequenos 

ribeiros que desaguam diretamente no mar. A plataforma litoral é uma área aplanada com um 

ligeiro basculamento para Oeste e compreende altitudes entre os 10m e os 60m. Esta 

plataforma pode ser interpretada como sendo constituída por dois sectores, a plataforma 

superior (com altitudes entre os 40m-60m), que funcionaria como antiga plataforma de 

abrasão marinha e a plataforma inferior (entre 6m-30m), contudo a definição de uma antiga 

linha de costa é extremamente complexa, uma vez que nestes ambientes atuam diversos 

agentes na erosão. Os diferentes níveis que podem ser interpretados na plataforma litoral, a 

presença da arriba fóssil e a análise sedimentológica transmitem, segundo ARAÚJO (1985, 

2000), GRANJA (1999) e CARVALHO et al., (2006), DIAS (2002) indicações importantes acerca da 

atuação de episódios de transgressão e regressão marinhas mais ou menos significativas no 

passado. DIAS et al., em 2000 apresentaram uma proposta da evolução geral da linha de costa 

em Portugal Continental (Figura 15), que sugere a presença desta, em períodos recuados, 

bem mais para o interior do continente do que a posição da linha de costa atual. Como se 

observa, os ciclos de avanço e recuo da linha de costa parecem ter coincidido com os 

diferentes períodos climáticos, abrangendo uma escala temporal alargada. Deste modo, o 

recuo da linha de costa não é de todo um fenómeno novo, embora a intervenção 

antropogénica crescente esteja a contribuir para que o atual recuo seja ainda mais 

acentuado. 

                                            
11 Texto parcialmente baseado em Pedrosa et al., 2010. 
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Sobre esta plataforma encontram-se depósitos que cobrem a época geológica desde o Plio-

Plistocénico até ao Holocénico. Segundo as cartas geológicas 1:50 000, as unidades litológicas 

mais representativas são:  

- as rochas graníticas (varísco e/ou pré-Varisco), onde se incluem os granitos de duas micas, 

de grão médio, com grandes cristais; o granito biotítico de grão médio a fino; os gnaisses; os 

migmatitos e os granitos gnaissicos; 

- os metassedimentos (Proterozoico-Paleozoico superiores), onde se encontram os xistos, os 

grauvaques, os quartzitos e os filitos de quartzo;  

- a cobertura sedimentar (pós-Miocénico) reúne os depósitos fluviais e aluvionares.  

 

 
Figura 15. Evolução da Linha de costa em Portugal Continental desde o Último Máximo Glaciar.  
Figure 15. Evolution of the coastline in Continental Portugal since the Last Glacial Maximum  

(A partir de/From RODRIGUES e DIAS (1990), RODRIGUES et al. (1991) e DIAS et al. (1997)). 
. 
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 A constituição geológica da linha de costa e o diferente grau de resistência e de 

fragilidade de cada tipo de rocha aos vários agentes erosivos, explicam em parte a fisionomia 

da costa litoral. O tipo de clima e de condições de agitação marítima constituem importantes 

agentes de atuação sobre as formas do litoral. Por esta razão é de todo o interesse conhecer 

o comportamento destas variáveis na costa noroeste de Portugal de Continental. 

 Nesta costa domina uma ondulação de WNW (88,4%) e NW (42,4%), sendo bastante 

favorável à erosão. A ondulação tem origem no Atlântico Norte, a latitudes mais elevadas, 

com uma altura superior a 1m em 95% do ano e a 4m em 5%. No Outono e Inverno prevalecem 

alturas significativas máximas de 8m a 11m e períodos de 8s (CARVALHO e BARCELÓ, 1966; 

COELHO, 2005). No Inverno e nos períodos de transição este tipo de ondulação pode ocorrer 

devido à influência de ventos locais e à circulação do ar de NW pós-frontal ou de depressões. 

De acordo com COSTA, SILVA e VITORINO (2001) do Instituto Hidrográfico na costa oeste de 

Portugal Continental 75% dos temporais têm uma duração inferior a 2 dias, 

independentemente do sector costeiro em análise. Os autores concluíram também que os 

temporais com duração superior a 2 dias estão associados a direções de NW, sendo que os 

temporais com duração superior a 5 dias só se verificam com tempestades provenientes do 

sector de direção de NW. Na situação de Verão, a ondulação ocorre com alturas significativas 

máximas de 1m a 2m e períodos ≤ 6s, devido ao posicionamento do Anticiclone dos Açores 

associado a uma depressão térmica no interior da Península Ibérica e ao regime de Nortada 

característico (COELHO, 2005). A ocorrência de temporais nesta costa pode ocasionar o 

aparecimento de marés meteorológicas, nas quais a sobre-elevação das águas do mar é o 

resultado da diminuição da pressão atmosférica junto à superfície do oceano ou à ação de 

ventos fortes e persistentes. São poucos os estudos desenvolvidos neste âmbito, mas segundo 

dados avançados pelo LNEC (1996) foram já registadas sobre-elevações de 1.04m a 31 de 

Dezembro de 1981 e 1.02m a 7 de Novembro de 1982, na costa ocidental portuguesa (boia de 

Leixões), sendo os valores mais frequentes os de +1.5m (ZH) e + 2.7m (ZH). 

 Os efeitos da ondulação podem ser ainda potenciados pelo tipo de maré astronómica 

presente durante a sua ocorrência. A costa ocidental portuguesa enquadra-se no domínio 

meso-mareal, ocorrendo duas marés com uma periodicidade de 12h25m, sendo o valor 

máximo teórico de preia-mar de marés vivas de cerca de 4m, com propagação no sentido Sul-

Norte (BARBOSA et al., 2003).  

 O litoral noroeste português constitui uma zona com grandes potencialidades naturais e 

de uma riqueza de recursos inestimável (DIAS et al, 1994), ao longo de cerca de 103 km de 

extensão. Enquanto espaço gerador de riqueza, é um espaço que move muitos interesses e 

procuras que nas últimas décadas o transformaram num espaço frágil, cada vez mais 

degradado e em condições de difícil recuperação. Sendo a faixa costeira uma área de 

interface entre os subsistemas terra-mar, constitui uma área dotada de grande mutabilidade 

que se encontra em conflito com o atual cariz permanente da presença humana, pelo que a 

fragilidade tem a sua maior expressão na erosão e no recuo da linha de costa, fenómeno que 

tem vindo a resultar na perda de áreas de valor ecológico-ambiental e económico.  

 A concentração de população no litoral, em especial a partir da década de 70, promoveu 

o desenvolvimento de atividades económicas quer do sector secundário como terciário. O 

rápido crescimento demográfico, a presença crescente de atividades económicas e as 

importantes mudanças económicas e políticas dos espaços litorais, provocaram a sua 

“sobrecarga”, com padrões de ocupação do solo muito distintos dos que se observavam antes 

da década de 70 e com uma crescente exposição das populações e do património aos riscos 

naturais, em especial ao risco das atuações energéticas do mar e da erosão costeira.  

 Porém, a erosão costeira não é um fenómeno atual, pois em períodos históricos anteriores 

o recuo da costa e as consequências sobre as propriedades foram também sentidas, como foi 

possível analisar em Espinho com base na recolha de notícias locais e em monografias.  
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 Mas, as preocupações com este fenómeno tornam-se mais expressivas após a década de 70 

e em especial durante a década de 80 do século passado, período em que a construção de 

estruturas pesadas de proteção costeira proliferou ao longo de toda a costa portuguesa, como 

a solução mais viável e duradoura de proteção das frentes marítimas que se apresentavam 

cada vez mais urbanizadas e vulneráveis. De facto, durante este período de tempo, as 

intervenções no litoral português eram da responsabilidade das autarquias, não existindo 

nenhum organismo nacional com a responsabilidade no planeamento e monitorização. Em 

resultado da pressão de consolidação e crescimento da construção no litoral, o paradigma de 

desenvolvimento económico-social vigente nesta década, a estratégia adotada pelos 

municípios com frente marítima, foi a de manter e, em muitos casos, aumentar a densidade 

do edificado, protegendo-o das ações erosivas do mar com estruturas pesadas. O sistemático 

recurso à artificialização da costa, desacompanhado de qualquer monitorização dos seus 

efeitos, tem sido na prática o mecanismo de defesa e estabilização do litoral, apesar de a 

curto prazo, estas estruturas revelarem-se não só vulneráveis a eventos marítimos mais 

energéticos, como exigirem ações recorrentes de reparação e manutenção bastante 

dispendiosas. Apenas na década de 90 surgem as primeiras tentativas de regulamentação e 

planificação do litoral, com os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC). Contudo, a 

gestão destes espaços litorais permanece ainda complexa e disseminada por vários agentes de 

atuação, que culmina numa dispersão e enfraquecimento de responsabilidades. Este tipo de 

regulamentação tem contribuído recentemente para inverter o estado de degradação e de 

destruição de muitos sistemas dunares, sendo mesmo visíveis muitas intervenções de 

reabilitação e proteção dos mesmos. 

 O fenómeno erosivo e o consequente recuo da linha de costa resulta de um vasto conjunto 

de fatores indutores, que embora sendo na sua maioria naturais são muitas vezes 

despoletados direta ou indiretamente pela atuação antrópica, de entre os quais DIAS et al 

(1994) destaca: 

- elevação do nível médio do mar; 

- diminuição da quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral; 

- degradação antrópica das estruturas naturais;  

- obras pesadas de engenharia costeira. 

 A faixa litoral tem um comportamento variável no tempo e no espaço desde a macro à 

micro-escala. Partindo de diversos vestígios arqueológicos e geológicos encontrados ao longo 

da costa noroeste de Portugal Continental, é possível observar-se períodos em que a linha de 

costa migrou no sentido do mar interrompidos por períodos em que migrou no sentido do 

continente (DIAS et al, 1994), tal como aconteceu na época Romana e na Idade Média. Estes 

períodos têm vindo a ser associados a oscilações climáticas, embora com reservas uma vez 

que os estudos neste âmbito são muito escassos em Portugal.  

 A construção de aproveitamentos hidroelétricos e hidroagrícolas têm contribuído para 

uma redução acentuada da quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral, em especial a 

partir da década de 50. A bacia do rio Douro é a maior da região norte de Portugal e desde 

1930 até à atualidade compreende cerca de 53 barragens em Portugal e 97 em Espanha. 

Porém, outras bacias hidrográficas, de menores dimensões, também apresentam vários 

exemplos deste tipo de intervenção, que ao impedirem a livre circulação de sedimentos 

fluviais, no total serão responsáveis pela retenção de mais de 80% do volume de areias em 

circulação (DIAS et al, 1994). 

 Todavia, a intervenção antrópica pode ser ainda mais intensa no litoral através da 

destruição das estruturas naturais de defesa costeira, em especial o cordão dunar frontal e as 

dunas. O turismo balnear, o avanço da urbanização e a construção de áreas industriais são as 

principais atividades que têm como consequência a criação de corredores eólicos, a alteração 

dos planos de escorrência e a exploração intensa de sedimentos deixando áreas 

depressionárias de fácil inundação. Deste modo, a acção das ondas e das marés terá 
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consequências ainda mais graves e por vezes irreversíveis, sobretudo quando a capacidade de 

auto-recuperação dos perfis de praia e das dunas após as tempestades se torna impossível. 

Devido á destruição destas estruturas, a vulnerabilidade da ocupação humana a galgamentos 

oceânicos é muito maior, cuja consequência foi a construção de estruturas pesadas de 

engenharia para proteção. As principais estruturas encontradas ao longo da costa noroeste de 

Portugal Continental são os quebramares, os esporões e as estruturas longilitorais. Contudo, 

este tipo de intervenção provoca um desequilíbrio na circulação natural dos sedimentos ao 

longo do litoral, tendo como principal consequência a acumulação sedimentar a norte das 

estruturas e o agravamento da erosão a sul (Figura 16).  

 Apesar da sua eficácia a curto e médio prazo na estabilização da linha de costa, estas 

estruturas revelam-se frágeis com o tempo, exigindo investimentos e intervenções de 

recuperação e reposição da segurança que vão sendo progressivamente cada vez mais 

elevados.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 16. Esquema das consequências resultantes da construção de um esporão ou de quebra mares no 
comportamento da linha de costa. 
Figure 16. Schematic representation of the consequences resulting from the construction of breakwaters  
on the behaviour of the coastline. (Fonte/Source: COELHO, 2005) 

 
 Grande parte da costa noroeste de Portugal Continental compreende várias áreas em 

erosão acentuada, facto que tem vindo a contribuir para um agravamento da vulnerabilidade 

do território. Esta situação torna-se ainda mais problemática quando se verifica que a 

crescente ocupação e exploração das zonas costeiras, nas últimas décadas, se tem 

desenvolvido numa base de nem sempre obedecer a princípios de sustentabilidade ambiental 

e económica. As zonas costeiras são áreas bastante sensíveis à acção antrópica, em especial a 

pressão urbanística, a implantação de infra-estruturas relacionadas com o turismo e lazer e a 

desestruturação funcional das comunidades costeiras.  

 Como já referido este fenómeno tem como principal consequência o recuo da linha de 

costa, resulta de uma multiplicidade de fatores. 

 Num trabalho recente (PEDROSA et al, 2007) demonstrou-se que o crescimento urbano 

acelerado associado a um conjunto de intervenções na costa ao longo de vários anos, sem 

planificação prévia e poucos estudos, colocou a costa litoral noroeste de Portugal Continental 

numa situação de grande fragilidade resultante da destruição dos sistemas naturais de 

protecção, da vegetação autóctone; da poluição das praias, dos rios, das ribeiras e dos lençóis 

de água, bem como da descaracterização e degradação progressivas da paisagem costeira. Ao 

longo de décadas, troços costeiros que se encontravam numa situação de equilíbrio natural 

aceitável, sem representar risco para o homem e para o património natural, progrediram para 

um estado de completa alteração e desequilíbrio promovida pelas intervenções 

antropogénicas, em especial do tipo “pesada” como os esporões, quebra mares, paredões e 

enrocamentos. 
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 A vulnerabilidade do litoral resulta principalmente do efeito conjunto das intervenções 

antrópicas, dos episódios mais energéticos do mar e das características físicas da própria 

costa. 

 Este estudo permitiu constar que na área de estudo domina a costa baixa, em cerca de 

87,4 km, essencialmente arenosa e associada a sistemas dunares de relativa importância. 

Desta, 64,7 km encontra-se em recuo acentuado com taxas compreendidas entre os 2m/ano < 

3m/ano e ≥ 3m/ano (Figura 17).  

 São vários os sectores críticos ao longo da costa em estudo, salientando-se o sector a sul 

do porto de Viana do Castelo, as praias de S. Bartolomeu do Mar, de Cepães e de Ofir, as 

frentes urbanas de Valadares, Miramar, Granja, Espinho, Silvalde e Paramos. Acresce ainda o 

facto de que em cerca de 32 km da costa litoral dominam praias com amplitude inferior a 

45m e em 17km as praias com largura inferior a 25m, em simultâneo com a presença de 

habitações e infra-estruturas a uma distância inferior a 500m da actual posição da linha de 

costa. Decorrente desta situação, esta costa apresenta-se bastante intervencionada pela 

presença de enrocamentos, quebra mares e esporões. 

 O aumento da erosão e o agravamento da vulnerabilidade em muitas áreas da costa litoral 

tem vindo a exigir intervenções quer do tipo “hard” quer do tipo “soft”. De facto, em alguns 

sectores costeiros verifica-se a construção de estruturas de engenharia pesada costeira, 

noutros o recurso a geotexteis, ripagens de areia e realimentação artificial e ainda noutros 

sectores, a opção por deixar a natureza seguir o seu curso. Estas intervenções exigem 

bastantes milhares de euros que provêm do erário público, isto é, de orçamentos nacionais ou 

regionais e muito raramente dos proprietários dos bens em risco ou dos responsáveis directos 

da erosão. O projecto EUROSION (2006) refere o valor de 3.200 milhões de euros de 

investimento em manutenção, reparação e reposição de infra-estruturas, na Europa em 2001. 

Em Portugal é difícil conhecer o valor deste tipo de investimentos. No início deste século, no 

POOC Caminha-Espinho coloca-se já a hipótese de deslocalizar habitações e infra-estruturas 

em muitas áreas da costa em estudo (Pedrinhas, Couve e Cedovém em Apúlia - Esposende, S. 

Bartolomeu do Mar em Mar - Esposende, campo de golfe da Estela - Póvoa do Varzim e 

Paramos - Espinho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Distribuição das taxas de erosão acentuadas da linha de costa no noroeste de Portugal 
Continental, por concelho. 
Figure 17. Distribution of the erosion rates of the coastline in NW Portugal, by municipality 
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 Os processos de erosão costeira e recuo da linha de costa no litoral de Esposende têm-se 

vindo a gravar progressivamente. Nas últimas décadas tem-se observado um contínuo 

retrocesso da linha de costa, ameaçando as infraestruturas costeiras e, especialmente as 

habitações construídas de forma desadequada ao longo do cordão litoral. 

 O caso mais flagrante diz respeito às torres de Ofir, cuja localização tem vindo a ser 

atingida pela ação do mar, ao longo das últimas décadas. 

 Como se pode observar pelas fotografias, os processos erosivos costeiros colocam em 

riscos estas infraestruturas, tendo-se verificado na última década um acentuar do processo 

erosivo. 

 

  

         Ofir, Abril de 2009           Ofir, Março de 2013 
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NOTAS CONCLUSIVAS/CONCLUDING REMARKS 

 

Terminada a viagem, esperamos que não só tenha podido desfrutar da bela paisagem 

verdejante do Noroeste de Portugal, tão caraterística da região do Minho, mas também tenha 

observado alguns dos riscos que a afetam, bem como algumas das medidas que foram ou 

estão a ser tomadas para reduzir os efeitos das suas eventuais manifestações. 

Com efeito, o estudo dos riscos passa muito pelo conhecimento que se pode obter através do 

trabalho e reconhecimento de campo, efetuando observações in loco e análises 

interpretativas das condições em que ocorreu e da forma como se manifestou, alguns aspetos 

que se procuraram ilustrar com a realização desta viagem. 

Procurámos reunir, num curto espaço territorial, diferentes tipos de riscos, de modo a poder 

interessar um público mais diversificado e, ao mesmo tempo, tornar menos monótona a 

viagem, com a abordagem de riscos com diferentes géneses. 

Esperamos que esta viagem tenha sido proveitosa e que, por isso, tenha dado por bem 

entregue o tempo que a ela dedicou. 

 

Muito obrigado pela sua participação, que muito nos honrou. 
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